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1ª Part - Introducció

1.1 Gisclareny, un poble de l’Alt Berguedà

Gisclareny és un petit poble situat a l’Alt Berguedà1. Com tants altres pobles de

muntanya ha sofert des de finals del segle XIX un procés de despoblació gairebé total en

diverses fases. L’emigració dels més joves i la desaparició física dels més grans han arribat a

situar aquest poble a la vora de la desertització total.

El gènere de vida dels homes és el resultat de moltes influències, no tan sols del medi que

els envolta, sinó també de l’entorn cultural en el qual es desenvolupa, que al seu torn és el

resultat d’una tradició històrica, religiosa, econòmica, etc. El resultat d’aquestes influències

sobre les comunitats disperses de la muntanya pre-pirinenca va originar unes formes culturals

d’organització social, d’aprofitament dels recursos, de tipus d’habitatge, de distribució sobre

el territori, característics i propis. En aquest món hostil, amb nuclis humans separats per grans

distàncies, amb una relació home-medi intensa i sovint dramàtica, l’existència d’uns referents

cohesionadors, constituïts sobretot per la simbologia religiosa de l’església i l’ermita, va

aglutinar al seu redós unes formes de vida pròpies i característiques. Només quan la

industrialització moderna va trencar les barreres de l’espai i va integrar aquestes comunitats a

la societat global, van anar aquestes formes de vida cap a la seva desaparició.

1.2 El marc geogràfic

El municipi de Gisclareny, d’extensió 36,7 km2, es troba situat al vessant S de les serres

del Cadí i Moixeró, d’orientació E – O, i a cavall de la serra de Gisclareny, més baixa, que

segueix la mateixa orientació tot anant paral·lela a les anteriors a una altura entre 1400 i 1700

m, entre els cursos dels rius Saldes al S i Bastareny al N, ambdós tributaris del Llobregat. Es

tracta d’un territori molt abrupte, amb forts pendents i nombrosos espadats, amb una altura

mínima d’uns 800 m a la vall de riu Saldes i una altura màxima d’uns 2600 m a la serra del

Cadí.

Al voltant del municipi de Gisclareny es troben, al N i a l’E, els municipis de Bagà i

Guardiola de Berguedà, al S els de Vallcebre i Saldes, i al N, ja dins de la comarca de la

Cerdanya, Bellver i Montellà.

                                                
1 Annex nº 1.
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L’actual municipi de Gisclareny es va formar a partir de la unió, al 1845, de dos “llocs”2,

segons la terminologia de l’antic règim:

a) Gisclareny pròpiament dit o Gisclareny històric, corresponent al terme parroquial

de Sant Miquel de Turbians, situat al vessant S de la serra de Gisclareny, de

població dispersa en diversos veïnats i nombroses masies aïllades amb un

desenvolupament altitudinal entre els 800 m i els 1450 m. Els veïnats es troben

agrupats en tres nivells diferenciats:

• El grup central dels veïnats de Berta i el Roser, situats cap als 1300 m, on es troba

l’església del Roser, parroquial des de finals del segle XVIII, i les dependències

municipals.

• El veïnat del coll de la Bena, situat a l’oest de l’anterior i més enlairat, a uns

1400 m.

                                                
2 Sant Martí del Puig apareix en la documentació de les baronies de Pinós i Mataplana, de vegades referit només

com a terme i de vegades referit com a lloc.

La serra de Gisclareny es desenvolupa entre els rius Saldes i Bastareny. El Gisclareny
històric es troba situat en el seu vessant S (esquerra de la foto)
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• El veïnat de Vilella, situat a l’est, i a una altura inferior, uns 1100 m, a sobre del

qual es troba l’església de Sant Miquel de Turbians, antiga parroquial.

b) Sant Martí del Puig, amb centre en l’església del mateix nom, desenvolupat al

voltant de la vall del riu Bastareny i format per unes poques masies instal·lades

prop del fons de la vall (Monnell, Faia, Puig, Murcurols), a una altura mitjana

d’uns 1000 m, històricament més riques degut a l’aprofitament de les terres

conreables properes al curs del riu, i algunes masies més, instal·lades als vessants,

sovint dependents de les anteriors per contractes de masoveria

1.2.1 El relleu

En el conjunt del territori el pendent inferior al 10% amb prou feines arriba al 8% del

municipi, i una bona part d’ell correspon a prats alpins, amb la qual cosa l’establiment humà

ha estat sempre molt difícil, i ha obligat al condicionament dels vessants mitjançant

innombrables parets de pedra seca que permetien d’obtenir petites feixes de terreny conreable

sense el perill d’arrossegament de la capa superficial de terra fèrtil per les pluges.
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Les serres que formen el Pre-Pirineu, formades a l'època Terciària, estan constituïdes

per roques sedimentàries, bàsicament calcàries i margues que formen una sèrie d'eixos de

plecs alineats en sentit O - E i bolcats cap al N. La serra del Cadí està formada sobretot per

calcàries terciàries de l'Eocè, mentre les serres més meridionals com el Pedraforca i la serra de

Gisclareny són més antigues i corresponen sobretot al Cretaci. En els moviments ocasionats

per l'orogènesi alpina es va produir un encavalcament ocasionat pel desplaçament d'aquestes

roques més antigues per sobre de les més modernes de la serra del Cadí. Les pressions

causants d'aquests moviments també van trencar els plecs originals donant lloc a l'aparició de

diversos relleus en costa com el del vessant N de la serra de Gisclareny. Aquest conjunt de

fenòmens ha originat un relleu on són abundants els cingles i els espadats procedents de

l'erosió diferencial actuant sobre els estrats fortament inclinats de roques més toves.

Aquesta mateixa erosió diferencial, en aquest cas causada pels cursos d'aigua sobre els

estrats de margues, és la causant de la creació de les dues valls que s'obren d'O a E i per on

circulen els dos rius de la zona, el Bastareny més al N i el Saldes al S. Es el mateix fenomen

causant de l'existència de l'Enforcadura del Pedraforca.

La vall del Bastareny vista des dels vessants del Puig Terrers. Les masses boscoses del vessant
N de la serra de Gisclareny ja s’han recuperat de les fortes tales dels inicis del segle XX.
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L'erosió diferencial és realment el fenomen que explica millor l'existència del poble de

Gisclareny, ja que els veïnats superiors, Berta, Roser i Coll de la Bena, on sempre s'ha

concentrat el màxim de població, es troben en els extrems d'una àmplia espatlla excavada en

uns estrats de margues que segueixen la inclinació general cap al N. Aquesta espatlla, d'una

amplada entre 300 i 400 metres i d'una llargada en lleuger pendent d'uns 2 km, està orientada

d'O a E i acull la major part de les millors terres conreables del municipi.

Degut a les característiques del rocam, on predominen les calcàries, la zona actua com

un karst bastant desenvolupat, on els cursos d'aigua superficials en les altituds altes i mitjanes

són escassos. Això és degut al sistema de diaclasses i falles i a la conseqüent formació de

dolines, sobretot en les zones més altes on el clima fred fomenta la dissolució de les roques;

per elles s'escola l'aigua, i torna a aparèixer de nou a baixa altitud en forma de surgències,

com la de l'Adou, que dóna origen al riu Bastareny a partir de les aigües infiltrades a la serra

del Cadí que baixen en direcció S i troben llavors un sinclinal originat per l'encavalcament de

la serra de Gisclareny, continuació de la serra del Pedraforca, que els obliga a aflorar a la

superfície

La serra del Cadí domina els veïnats del Roser i del coll de la Bena. En primer pla es veu Cal Jovell
i les ruïnes de Can Baraut. Aquesta és l’única zona planera de tot el municipi de Gisclareny.
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1.2.2 El clima

El considerable desenvolupament en altitud del municipi, així com l'existència de dues

orientacions principals N i S ben definides, ja ens indica la diversitat de climes que es poden

trobar. Les precipitacions varien molt amb l'altitud però la mitjana es situa en uns 1000 mm

anuals, distribuïts en una època més seca que engloba el final de la tardor i l'hivern, i una de

més humida corresponent a la primavera i a finals de l’estiu i inicis de la tardor.

A les parts més altes el domini climàtic és el de muntanya subalpina, amb un cicle anual

de neus de més de sis mesos que cobreix els cims de la serra del Cadí, mentre a les parts

centrals el clima és correspon al de muntanya mitjana plujosa, i a les parts baixes la influència

del clima mediterrani a través dels ambients litorals que arriben seguint la vall del riu

Llobregat es fa evident en la vegetació, si bé el nivell total de precipitacions influït per la

proximitat dels cims en redueix els efectes de sequedat.

Les temperatures en els veïnats més alts acostumen a ser benignes durant la tardor i

l'hivern degut a l'efecte d'inversió tèrmica, amb dies assolellats i agradables, mentre al fons de

L’hivern era dur en aquests territoris on la neu paralitzava totes les
activitats i reunia els habitants a la vora del foc.
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les valls s'acumula l'aire fred fent que la temperatura baixi durant la nit més que en les zones

altes.

Les boires que apareixen sovint sobre les valls afecten poc els veïnats i les masies que es

troben en general situades per sobre del fons de les valls. Als vessants orientats al nord la

duresa del clima ha impedit l'establiment humà.

Els vents dominants, que afecten força els veïnats més alts, provenen del nord, a través

del Coll de la Bena, i de l'est. L'efecte combinat de les baixes temperatures i els vents han

condicionat molt tant la instal·lació de les cases com el tipus de conreus.

Les condicions climàtiques del municipi tenen la duresa dels règims de muntanya, i tot al

llarg del període inclòs en aquest treball han estat freqüents les incidències catastròfiques per

a l’agricultura: freds intensos, fortes ventades, pedregades i tempestes, la menció dels quals és

present freqüentment en la documentació històrica.

Aquest és el marc geogràfic que va permetre que, en el període de temps comprés entre

mitjans del segle XVIII i finals del segle XIX, la població arribés a nivells superiors als 400

El veïnat de Vilella era la zona habitada de menor altitud del Gisclareny històric. Per sota, a
l’esquerra es troba l’antic molí fariner que aprofitava l’aigua del torrent de la Font de Baix.
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habitants, nombre que ara sembla gairebé insostenible en relació als recursos disponibles en el

territori.

1.3 Presentació del treball

Com una població tan nombrosa podia obtenir els seus mitjans de vida en les condicions

territorials i climàtiques de Gisclareny resulta gairebé misteriós per un habitant d’una societat

afluent com la nostra als inicis del segle XXI. Recórrer avui els seus camins, alguns gairebé

indistingibles, altres recuperats per l’afany excursionista de la nostra època, és un primer pas

per entendre el que podia ser la vida en aquestes contrades en els segles passats, i fa néixer el

desig de saber més sobre aquest món avui ja totalment desaparegut. Conèixer alguns aspectes

de la història d’aquesta població de la muntanya pre-pirinenca és l’objectiu d’aquest treball,

tot establint el marc adient per a recerques posteriors, conscients però que només podem

esgarrapar en la comprensió del passat, perquè la major part d’aquest món desaparegut ja no

pot ser recreat de cap manera perquè va morir amb els seus contemporanis.

Tot i aquesta consciència ens hem proposat fer una introducció a la història d’aquest

poble aprofitant alguns dels records del seu passat que la convulsa història de la comarca ens

ha preservat, bàsicament els testimonis escrits conservats en els arxius del nostre país, però

sense perdre de vista dos factors essencials per poder interpretar aquesta documentació: el

La part principal del veïnat del coll de la Bena es troba situada sobre un contrafort rocós.
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marc geogràfic, és a dir, el paisatge, que encara conserva l’empremta dels durs esforços

humans per sobreviure, i que situa l’existència d’aquests homes i dones en un espai definit i

definidor; i la consideració que els testimonis escrits d’un passat no tant recent reflecteixen

sobretot la vida, accions i pensaments d’aquella capa exclusiva i molt minsa de la societat que

tenia la possibilitat de fer-los servir.

1.4 El marc històric

Els límits temporals d’aquesta història es situen en el segle X, a l’any de la

consagració de l’església de Sant Miquel de Turbians, i en les primers dècades del segle XX.

Als inicis del període estudiat la muntanya catalana es trobava al final d’un intens procés

immigratori que durant els segles VIII i IX havia portat la població de les planes centrals i del

sud de Catalunya cap a les valls pirinenques i prepirinenques tot fugint de l’ocupació sarraïna

del territori. Al final d’aquest període les zones pirinenques i prepirinenques es trobaven sota

els efectes d’una primera onada emigratòria que portava la població des de la muntanya

Els vessants S de la serra de Gisclareny gaudeixen d’un clima més suau i disposen d’alguns
rierols intermitents. Per contra els pendents obligaven a fer el conreu en estretes feixes.
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empobrida i superpoblada cap a les zones de desenvolupament industrial de Catalunya i que

va reduir la població de Gisclareny a un terç del màxim assolit al segle XIX.

1.5 El procés de recerca

1.5.1 Fonts d’informació

Els enfrontaments civils dels segles XIX i XX, així com el progressiu abandó del poble

degut a l’emigració de la seva gent, van ocasionar la destrucció de la major part de la

documentació municipal de Gisclareny a més de deixar en un lamentable estat la

documentació restant. Escassa és doncs la informació que es pot extreure de la documentació

ara existent a l’arxiu municipal, malgrat que en la dècada dels noranta es va arxivar i ordenar

allò que havia sobreviscut, bàsicament documents del segle XX, i de la segona meitat del

segle XIX, inclosos alguns llibres del jutjat de pau, amb algunes escasses mostres del segle

XVIII sobretot de fonts eclesiàstiques.

La recerca de la informació sobre Gisclareny que es troba a l’origen d’aquest treball s’ha

fet per diversos camins. El primer d’ells permet accedir a documentació generada en l’àmbit

de les baronies de Pinós i Mataplana, requisit indispensable per entendre la implementació del

règim senyorial des dels seus orígens en el món feudal de l’edat mitjana fins als

esdeveniments que van portar a la seva desaparició a la primera meitat del segle XIX. Els

arxius de Bagà, com a cap de les baronies i seu de la cúria, semblava ser el lògic punt d’inici

d’aquesta recerca. Però les referències que resten en l’actualitat a l’arxiu municipal de Bagà

referents a Gisclareny són escasses i poc rellevants3. Les fonts d’informació més valuoses

referides a l’estructura i funcionament de les baronies es troben, per una part, en els

documents dipositats a l’ACA i investigats per Serra i Vilaró4, i per altra part en els arxius

privats de la casa de Medinaceli, successora del marquesat d’Aitona, una de les dues cases

que, junt amb la d’Alba, ostentaven el senyoriu sobre Gisclareny en particular i les baronies

                                                
3 Els arxius de Bagà han sofert al llarg del temps dos importants entrebancs que primer han destruït i després

dispersat bona part de la documentació original: l’incendi, ocorregut al 1753, de l’església parroquial de Sant

Esteve on es guardava una part important de la documentació religiosa i baronial; i el trasllat dels fons fet amb

motiu de la Guerra Civil de 1936, que va portar la major part d’aquests fons a l’ACA. A aquest arxiu i també a

l’AHL van anar a parar també alguns protocols notarials de Bagà.
4 La investigació que Serra i Vilaró va fer en aquests arxius abans del seu trasllat a l’ACA, recollida en el seu

llibre sobre les Baronies de Pinós i Mataplana, forneixen la base de qualsevol estudi que es vulgui fer sobre la

història medieval de Gisclareny i de la resta de pobles de les baronies.
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en general. Els documents de la casa de Medinaceli referents a Catalunya han estat

microfilmats i es troben dipositats a l’abadia de Poblet, i les referències a Gisclareny són

nombroses i clarificadores des del segle XVII fins a les acaballes del règim senyorial.

El segon camí digne d’interès és el referent a la informació d’origen eclesiàstic. El fet

que els rectors fossin sovint les úniques persones del poble amb capacitat de llegir i escriure,

els feia peça indispensable per a fer-nos arribar la informació més apropada a la vida de la

gent. Per altra part les disposicions del concili de Trento que obligava als rectors a anotar en

els llibres sagramentals una sèrie d’esdeveniments religiosos, permet obtenir informacions

molt valuoses sobre la societat que la feblesa de l’estructura estatal de l’època no podia de cap

manera recopilar. Però de la mateixa forma que els arxius municipals sofriren el pas del temps

i dels conflictes, aquest també ha estat el destí de la documentació generada pels rectors. La

documentació conservada d’interès per a la història de Gisclareny es troba ara:

• A l’Arxiu Municipal de Gisclareny (AMG) amb alguns testaments i capítols

matrimonials que testimonien la funció de notari del rector, així com algunes

recomptes anuals del compliment pasqual que permeten obtenir dades

individualitzades sobre les cases existents i els seus habitants a mitjans del segle XIX.

• A l’arxiu diocesà de Solsona amb algunes comunicacions intercanviades entre la

rectoria el bisbat, a més d’un llibre sagramental de matrimonis de la segona meitat del

segle XIX.

• A la rectoria de Bagà amb un llibre de baptismes que cobreix la segona meitat del

segle XIX.

• A l’ACA, sobretot documentació referida a la Comunitat de Preveres de Bagà,

especialment en el seu paper d’entitat financera, on apareixen algunes referències a

Gisclareny. També hi ha diversos llibres sagramentals de Bagà, el més important dels

quals és un recull de confirmacions de feligresos d’aquest poble i d’altres de les

rodalies, entre ells Gisclareny, fets entre els segles XVII i XIX.

També en la documentació procedent de la rectoria de Saldes dipositada ara a l’Arxiu

Diocesà de Solsona (ADS), es poden trobar nombroses referències de gran interès sobre afers

de la vida i costums de l’època referides a Gisclareny o al poble veí de Saldes, així com sobre

la funció financera que l’església tenia fins a l’adveniment del règim liberal. A més a més els

llibres sagramentals que han sobreviscut, tant els de Bagà (dipositats a la rectoria d’aquest

poble i a l’ACA) com els de Saldes (a l’ADS), han estat força importants per observar les

relacions existents entre aquests pobles veïns i Gisclareny, a més a més de permetre establir
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algunes correlacions entre índexs de natalitat i mortalitat (incompletes però interessants per

comprendre la societat de l’època)

El tercer camí que ofereix perspectives interessants és el de les anotacions notarials, com

a testimonis d’aquells fets vitals que la societat de l’època creia prou importants per a deixar

constància escrita. Però aquestes fonts, tot i ser relativament abundants, presenten una feblesa:

només un estrat reduït de la població tenia accés als notaris oficials; la resta, amb escassos

mitjans econòmics s’adreçava al rector per a aquesta funció. Tant els protocols notarials, com

les anotacions fetes al Registre d’Hipoteques, forneixen una gran quantitat de dades però

deixen fora un sector majoritari de la població. Informació d’aquestes fonts s’ha trobat:

• Als protocols de Bagà del segle XVIII dipositats a  l’Arxiu Històric de la Vila de

Bagà (AHVB),

• Als protocols dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) que cobreixen des del

segle XIII fins al XVIII.

•  Als protocols dipositats a l’Arxiu Històric de Lleida (AHL), corresponents a finals

del segle XVIII i inicis del segle XIX.

Col·lecció de segells municipals de Gisclareny des de mitjans del segle XIX



16

• Als protocols dipositats a l’Arxiu Històric Comarcal de Berga, corresponents al segle

XIX.

• A les inscripcions del Registre de la Propietat (RPB) de Berga que cobreixen des de

mitjans del segle XIX fins l’actualitat.

•  A les inscripcions al Registre d’Hipoteques de Berga (RHB), dipositades en el

mateix Registre de la Propietat,  que cobreixen des de mitjans del segle XVIII fins

mitjans del segle XIX

Una altra línia de recerca és la del coneixement del destí de la població emigrada de

Gisclareny en la segona meitat del segle XIX. Les investigacions s’han dirigit als arxius

municipals dels pobles que en principi semblaven el destí més probable dels emigrats: els

pobles del fons de la vall, i aquells pobles del Berguedà que van augmentar la seva població

en aquella època per raó d’una industrialització incipient5.

La informació específica referida a l’Edat Mitjana s’ha extret sobretot de l’extraordinari

recull fet per Serra i Vilaró en les seves “Baronies”, i també a partir de les transcripcions fetes

per Miquel Rossell dels pergamins recollits al Liber Feudorum Maior (LFM), i les fetes per

Cebrià Baraut dels pergamins de l’arxiu diocesà de la Seu d’Urgell publicats per la revista

Urgellia.

Per a l’estudi de la demografia del poble de Gisclareny s’han utilitzat dos tipus de fonts:

• Els registres de població (fogatges o censos) fets des dels poders públics

• Els documents, fets amb altres propòsits, que proporcionen llistes d’habitants

Al primer tipus corresponen:

• Els fogatges de 1365, 1497, 1515, 1553, 1595 i 1708

• Els censos de 1717 i de 1787, aquest darrer dit de Floridablanca

• Els padrons municipals de format antic fets en 1819 i 1846, i els de format modern fets

a partir de 1880.

• Els censos moderns fets a partir de 1857 (1857, 1860, 1877, 1887, 1900)

• El Registre Civil del Jutjat de Pau de Gisclareny, conservat a partir de 1871

Al segon tipus corresponen:

• El llistat de caps de casa trobat en una sentència de la Real Audiència de 1690.

                                                
5 S’han examinat els padrons municipals de les dècades finals del segle XIX de Bagà, La Pobla de Lillet, Sant Julià de

Cerdanyola, i Brocà, com a part del primer grup, i els de Gironella i Puigreig com a part del segon grup, amb resultats

minsos. Els arxius municipals de Saldes i Vallcebre són pràcticament inexistents. La recerca feta en poblacions del Vallès,

com ara Sabadell i Terrassa, ha donat resultats gairebé nuls.
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• El cadastre de 1776.

• Els llibrets sagramentals de compliment pasqual de Gisclareny conservats dels anys

1849, 1860 i 1863.

• Les llistes de confirmacions fetes a Bagà entre 1680 i 1858, que inclouen els individus

de Gisclareny, conservades a l’ACA.

• El llibres sagramentals de baptismes i matrimonis de Gisclareny corresponents a la

segona meitat del segle XIX

• Els registres del jutjat de pau de Gisclareny referits a les defuncions i naixements de

les darreres dècades del segle XIX.

A l’esquerra, pàgina del llibret de compliment
pasqual de la parròquia de Gisclareny

Segell del Curato de Sant Miquel de
Gisclareny
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1.5.2 Els arxius

Arxius on s’ha trobat documentació referida a Gisclareny

Acrònims Nom de l’arxiu

AAP Arxiu de l’Abadia de Poblet

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó

ACP Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà

ACSU      (no normalitzat) Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell

ADS Arxiu Diocesà de Solsona

ACBR Arxiu Històric Comarcal de Berga

ACV Arxiu Capitular de Vic

AHVB Arxiu Històric de la Vila de Bagà

AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

AHPB Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

AHL Arxiu Històric de Lleida

AHZ Arxiu Històric de Zaragoza

APB        (no normalitzat) Arxiu Parroquial de Bagà

RPB        (no normalitzat) Registre de la Propietat de Berga

RHB       (no normalitzat) Registre d’Hipoteques de Berga

BC Biblioteca de Catalunya

AMG     (no normalitzat) Arxiu Municipal de Gisclareny

AMGU  (no normalitzat) Arxiu Municipal de Guardiola

AMPL   (no normalitzat) Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet

AMGI   (no normalitzat) Arxiu Municipal de Gironella

AMP     (no normalitzat) Arxiu Municipal de Puig-reig

AMV    (no normalitzat) Arxiu Municipal de Vallcebre

AMC    (no normalitzat) Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola
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