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2ª Part - L’Edat Mitjana1

2.1 Els orígens

Pràcticament res sabem sobre Gisclareny i el seu entorn fins més ençà de l’època

visigòtica, i es únicament la toponímia la que ens pot aportar alguna llum sobre els antics

pobladors d’aquests territoris2. Alguns noms de lloc d’arrel basca com Quer, Esna o Muga,

indiquen que aquesta zona va estar sota la influència de, i potser habitada per, les tribus

bascones que ompliren la Cerdanya, Andorra i els Pallars de topònims de la seva llengua. Per

altra part, alguns noms d’arrel pre-romana, com Turbians o coll de la Bena, semblen indicar la

presència de tribus ibèriques, possiblement del grup dels bergistans, i de tribus celtes en

aquestes contrades. Aquests grups pre-romans que poblaven l’Alt Berguedà, ocupant unes

valls esquerpes i tancades, deurien rebre escassament els efectes de la romanització tot i que

aquesta introduí diverses arrels llatines en la toponímia, com mostren els topònims coll de Jou

(jugum), i coll de Cavall Pan (pandus), però va ser la replegada visigòtica davant la invasió

sarraïna i la impossibilitat de buidar el excedent demogràfic cap a les planures ocupades allò

que omplí de gent aquestes muntanyes i exercí una gran influència en la toponímia amb noms

d’arrel germànica com Gisclareny, Bastareny, o Escriga. Aquesta forta empremta pot ser

explicada per una retirada cap a les muntanyes durant el segle VIII de la noblesa visigòtica,

alta i baixa que s’imposaria sobre els antics habitants, ocupats principalment en la ramaderia i

escassament cristianitzats, i alhora ocuparia les zones no explotades i, mitjançant un procés de

desforestació, les posaria en conreu, donant a aquests territoris el seu nom. Prèviament a

aquesta retirada, l’Alt Berguedà devia ser un territori fonamentalment boscós, tot i que les

anàlisis pol·líniques fetes en llocs propers semblen indicar que a partir del segle VII es

produeix una reducció del bosc i un augment de les pastures3.

                                                
1 La divisió del temps històric entre Edat Mitjana i Edat Moderna és, si més no, discutible, ja que no hi ha un

trencament clar entre ambdues èpoques, ni des del punt de vista econòmic, ni des del punt de vista de

l’organització social. El mode de producció feudal (o senyorial) i l’organització estamental que defineix als

individus per la seva naixença, es mantingueren gairebé inalterables des del primers segles del mil·leni fins al

segle XIX, sobretot a les àrees rurals on els efectes de l’extensió moderna del comerç va afectar poc la vida

camperola. Tot i això en aquest treball mantindrem aquesta distinció encara que una bona part de les

explicacions sobre les formes de vida camperola seran vàlides per a les dues èpoques.
2 Informació sobre l’etimologia d’alguns topònims de la zona es troba a l’annex nº 2.
3 Bolós, 1982.
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En el segle IX els documents ens presenten un territori on l’agricultura, inclosa la vinya,

és ja molt important. També és possible que contemporàniament a aquestes migracions hi

hagués una entrada de població procedent de la Cerdanya com sembla indicar les duplicitats

en els topònims entre ambdues parts de la serralada del Cadí-Moixeró4.

2.2 Les primeres referències històriques

El nom de Turbians (Turbias, Turbiassi) apareix esmentat per primer cop en una còpia

del document de consagració de l’església catedral de Sta. Maria de la Seu d’Urgell, duta a

terme l’any 839, i també ho fa al document adjunt que relaciona els censos i altres drets

deguts a l’església per les parròquies i poblacions del bisbat. En aquests documents apareixen

mencionats els llocs de Mulnell (Molinello), Saldes (Salices), Vallcebre (Balceber), Gòsol

(Gasol), Brocà (Brocano), Gavarrós (Gavarreto), Bagà (Bagazano) Massanés (Macianeros) i

Lillet (Lilieto)5.

El nom de Gisclareny (Gisclaenne)6, apareix per primera vegada un segle més tard en el

document fundacional de les esglésies de S. Miquel, S. Pere i S. Andreu en el lloc anomenat

Paradís7, la primera d’elles coneguda més tard amb el nom de S. Miquel de Turbians, i les

dues altres desaparegudes sense rastre8. Junt amb el nom de Gisclareny apareixen per primer

cop en aquest document els noms de Puig (Puio) i Vilella. Tots aquests indrets formaven part

del comtat de Cerdanya, i en aquesta època es trobaven encara molt a prop de la línia

fronterera amb els sarraïns, segons es desprèn del testament del comte Sunifred II9.

                                                
4 Noms com Cerdanyola - Cerdanya, Eina, Grèixer, Meranges, Avià - Vià es troben als dos costats.
5 Urgellia nº 1, pag 50.
6 Encara que no disposem d’informació directa sobre aquesta qüestió, es pot deduir, a partir de l’origen del nom

de Gisclareny (veure annex nº 2) i de la utilització que d’ell es fa en l’època medieval, que el nom de Gisclareny

cal aplicar-ho en sentit històric al territori situat entre els actuals veïnats del Roser i de Berta, per un costat, i del

coll de la Bena per l’altre, possible patrimoni en època visigòtica de Gisclasind, nom del qual prové el topònim

Gisclareny. L’actual territori municipal situat a solixent d’aquells veïnats corresponia a la parròquia coneguda

històricament amb el nom de Turbians, i dins d’ella es feia referència als llocs d’Espunya, Vilella, i també Quer,

actualment terme de Bagà.
7 Urgellia, nº 1, pag  87.
8 No sabem de l’existència d’esglésies anteriors en aquest terme de Turbians, però el document mencionat indica

que el cens degut a la Seu era de 4 pernes, 5 sesters de vi i 4 fogaces, quantitat semblant a la deguda per Saldes,

Massanés o Bagà, mentre que Mulnell aportava 1 quartera de faves i 1 perna.
9 Aquesta informació com totes les altres referides al comtat de Cerdanya es troben a Blasi, 1999.
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La fundació d’aquestes esglésies va ser feta en 948 per part del bisbe d’Urgell Wisadus,

sent comte de Cerdanya Sunifred II, fill de Miró, i nét de Guifré dit “el Pilós”. El primer

rector fou Estfredus, i va rebre del bisbe d’Urgell el dret a percebre delmes i primícies dels

pagesos del territori, havent de pagar ell alhora un cens de blat i ordi al bisbat de la Seu

d’Urgell del que va dependre fins al 1629, moment de la creació del bisbat de Solsona, al qual

van ser adscrites aquestes parròquies de l’alta vall del Llobregat.

D’acord amb els costums de l’època es feren nombroses donacions per part dels habitants

de les rodalies. El llistat d’aquestes donacions ens permet considerar una població força

nombrosa que ocupava terres als dos vessants de la vall del riu Saldes i també al fons de la

vall del Bastareny. Les donacions consistien en peces de terra, i també en vinyes de les quals

són esmentades en el dit document fundacional més de vint, fet que dona idea del gran

desenvolupament que aquest conreu tenia en aquella època. També varen ser donades diverses

“villas”, masos, situats a Bagà, Mulnell i el Puig. En aquest mateix document trobem

mencionats pel seu nom com a donants a les esglésies, molts caps de casa del territori i això

ens permet veure, malgrat trobar-se llatinitzats, l’origen germànic de molts dels seus noms:

Ratulfo, Guinidilde, Gotmare, Rauterio, Godemiro, Adalane, Suniefredus, Guiliarane, etc, i

així fins a prop de quaranta10.

El topònim Gisclareny (Gisclahen) torna a aparèixer l’any 1051 en un document de

venda d’un alou al Quer que diu que afronta “... in villa de Gisclahen”11

2.3 L’evolució de la població durant els temps medievals

La inexistència de censos de població durant l’època alt-medieval ens impedeix conèixer

com va evolucionar l’ocupació del territori al llarg d’aquells temps i fins l’arribada dels

desastres demogràfics de mitjans del segle XIV. Hi ha però algunes dades a tenir presents que,

amb les esparses referències documentals, ens podrien permetre formular una hipòtesi sobre

com va evolucionar en concret la població de Gisclareny. Les dades paleoclimàtiques mostren

que durant l’època medieval es va produir, després d’una època freda i plujosa dels segles V

al IX, una evolució climàtica cap a un augment de les temperatures. Això va representar una

                                                
10 Els noms germànics, comuns en aquesta època d’acord amb l’important assentament de població visigòtica al

costat de l’anterior població hispano-romana, van desaparèixer dels documents entre els segles XI i XII, en

paral·lel amb la creixent importància de la llengua autòctona.
11 Baronies, vol 3, pag 102.
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millora de les possibilitats d’explotació agrícola de les terres més altes, alhora que permetia

que conreus com la vinya es desenvolupessin amb un raonable rendiment en altures mitjanes,

tot i que haurien de ser abandonats en segle posteriors en descendir les temperatures i amb

elles el seu rendiment.

En el cas de Gisclareny, aquestes dades ens permeten suposar que les terres situades a

prop i per sobre del coll de la Bena i fins al coll de Balma, presentarien en aquesta època unes

condicions raonablement favorables pel conreu malgrat la seva altura i orientació. Per altra

part les terres més baixes i arrecerades de Vilella i Turbians (Espunya) deurien poder ser

ocupades sense altre limitació que l’esforç humà necessari per artigar les zones de bosc i

matoll i per construir els murs de pedra imprescindibles en els drets vessants. Respecte de les

terres situades sobre les ribes del riu Bastareny, la seva escassa altura i la proximitat del riu

les mantenia obertes a una important ocupació humana en totes les èpoques.

Després de la invasió sarraïna de la Península Ibèrica als inicis del segle VIII es produí

arreu un desplaçament de població cap a les zones de muntanya que oferien refugi davant de

les incursions dels invasors. Això portà a una alta densitat de població en els segles VIII i IX,

constatada en diverses zones de la muntanya, i que en el cas de Gisclareny es fa evident en els

nombrosos pobladors esmentats en el document fundacional de Sant Miquel de Turbians.

Sembla que al llarg d’aquests segles, i fins a la transitòria estabilització de la frontera amb els

Vista dels veïnats de Berta i del Roser des del l’antic camí del coll de l’Escriga.
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sarraïns en el segle X, el desplaçament d’aquesta frontera cap al sud davant de la pressió

militar dels comtes catalans va anar acompanyat d’una migració de l’excés de població cap a

les noves terres desocupades de la Catalunya interior, d’acord amb les facilitats que els

comtes donaven als nous pobladors. Aquestes migracions probablement deurien disminuir

amb l’allunyament de la frontera i la seva estabilització, alhora que la  població tornava a

créixer en aquestes terres de muntanya12 però sense arribar a atènyer l’alt nivell de l’època

anterior tot estabilitzant-se la població d’aquests territoris en un nombre adient perquè els

rendiments de les terres explotades es mantingués a un nivell prou raonable per no justificar la

migració cap al sud, és a dir podem suposar que restessin sense explotar els vessants més

abruptes i les zones més altes.

Evolució estimada de la població de Gisclareny
Any 1497 1515 1553 1595 1680 1708 1719 1787 1822 1849 1857

Habitants 12 12 24 32 112 160 105 508 470 433 511

Any 1877 1887 1900 1910 1920 1936 1950 1960 1970 1980 1996

Habitants 364 243 225 176 169 158 136 108 50 21 32

Les sis primeres entrades no inclouen Sant Martí del Puig
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0

100

200

300

400

500

600

1497 1515 1553 1595 1680 1708 1719 1787 1822 1849 1857 1877 1887 1900 1910 1920 1936 1950 1960 1970 1980 1996

Anys
Habitants

A partir del segle XI, i amb la progressiva reducció a la servitud de la pagesia d’aquestes

altes valls, igual que va succeir a la resta de la Catalunya Vella, augmentaren les dificultats

posades pels senyors feudals als desplaçaments de població pel seu interès en evitar l’abandó

de les terres, tot i que, coincidint amb les successives empentes militars en el territori de la

Catalunya Nova durant el segle XII, els senyors podien permetre i fins i tot incentivar en

                                                
12 Baronies, vol 2, pag 330.
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moments concrets desplaçaments de població per repoblar les noves terres conquerides i que

passaven a estar sota el seu domini.

Aquesta situació sembla que podria haver-se mantingut més o menys estable fins a

mitjans del segle XIV, quan la mortaldat causada tant pels efectes de les successives anyades

dolentes sobre els conreus com per la pesta negra13, i que es repetí diverses vegades durant la

segona meitat d’aquest segle, hauria originat un despoblament general del territori14. Com a

conseqüència molts masos varen quedar abandonats, Per tot això no fora massa agosarat

suposar que l’efecte combinat de la mortaldat directa causada per la pesta en la població

afegida al trasllat de pagesos d’aquestes terres més altes i de pendents superiors cap als masos

més rendibles de les terres més baixes va originar un descens considerable de la població de

Gisclareny i de les zones properes d’Espunya, Vilella i Turbians.

Les primeres notícies quantitatives de la població de Gisclareny provenen d’un fogatge

fet entre 1365 i 1370, que agrupa les cases existents en els termes del castell de Saldes i de la

parròquia de Turbians i dona una xifra total de 58 focs, potser entre 200 i 300 persones15,

alhora que indica per a la vall de Bagà, que correspon a la vall del Bastareny excloent-hi la

vila de Bagà, una xifra de 50 focs. En 1481 un fogatge fet amb l’objectiu d’oferir un donatiu

al baró de Pinós ens informa que a Gisclareny pagaven quatre focs16, mentre en 1497, un

fogatge reial xifrava en tres els focs en aquest territori (Gisclareny històric més Turbians-

Vilella-Espunya)17.

Un interessant document (dels pocs conservats a l’AMG) ens referma en l’escassetat de

la població de Gisclareny en aquesta època, alhora que ens aporta informació sobre els masos

existents18. Aquest document redactat als inicis del segle XVIII és una còpia d’un d’anterior

                                                
13 Tot i les dificultats d’estimació, s’accepta que la població de Catalunya es va reduir gairebé en un terç com a

resultat de les diverses onades de fam i pesta d’aquells anys. Precisament les collites dolentes i la fam subseqüent

va amplificar els efectes de la pesta davant una població famolenca i afeblida. La població catalana va continuar

disminuint després d’aquestes onades fins al segle XVI com mostren els fogatges: 104069 focs en 1365-1370,

83171 focs en 1378, i 59544 focs en 1497. La guerra civil catalana va influir força en aquest descens de la

població. Ferrer i Alòs, 1986.
14 Baronies, vol 2, pags 188 a 190.
15 El coeficient per determinar la població a partir dels focs (cases) és objecte de discussió entre els demògrafs.

Valors entre 4 i 5 són sovint utilitzats.
16 Baronies, vol 1, pag 261.
17 Annexos nº 3 i 8.
18 Mas Asén, mas Carbonell, mas Coll, mas Over i mas Espunya.
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datat al 149019. Per ell sabem que la família Coll, pare i fill, ostentaven la propietat de tres

masos, situats en el Gisclareny històric, que en conjunt representaven una superfície no

inferior a les vint hectàrees. La descripció que el document fa de la situació i l’afrontament de

les terres dels masos ens mostren un territori on les terres de conreu pertanyen a molt poques

persones, totes les quals trobem, pocs anys més tard, residents a Bagà.

2.4 La feudalització del territori

Durant l’època carolíngia i fins al segle XI la pagesia estava formada essencialment per

homes lliures, que posseïen terres en propietat o bé tenien terres arrendades propietat d’altres

                                                
19 Es tracta d’una còpia parcialment malmesa pels rosegadors en els anys de descura de l’arxiu, i per la que es

pot concloure que el document original era de lectura difícil, ja que hi ha errors de transcripció i espais buits. Tot

i això es tracta d’una font de dades de l’època molt interessant, la autenticitat de la qual queda refermada en

veure que el nom dels posseïdors dels masos, la família Coll i Guillem Calla, apareixen en la llista de caps de

casa de Gisclareny del fogatge de 1497, mentre el nom dels testimonis de l’acte es troben també en la llista de

cap de casa de Bagà del mateix fogatge.

Les terres situades entre el veïnat del Coll de la Bena el de Berta sembla que estaven ocupades
per molt pocs masos als darrers temps de l’Edat Mitjana.
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pagesos més importants, de membres de la noblesa, o dels grans monestirs, per les quals

pagaven censos anuals, segons uns costums originats durant l’època del Baix Imperi romà. El

territori es trobava dividit en comtats, posseint el comte l’autoritat superior exercida amb

l’ajuda de funcionaris com els veguers que mantenien el seu control del territori des de la

xarxa de castells dependents directament del comte. Aquests veguers tenien assignades en

nom del comte terres fiscals (públiques) d’on obtenien els seus ingressos.

Durant el segle XI, coincidint amb l’escàs control de la monarquia franca, de la qual

depenien en teoria les terres de la Marca Hispànica formada pels territoris catalans alliberats

dels sarraïns, i aprofitant la puixança econòmica de determinades famílies nobles, enriquides

amb el botí agafat als sarraïns, i la relativa debilitat del comtat de Barcelona per la minoria

d’edat de Ramon Berenguer I, es va desenvolupar el procés conegut com a feudalització,

comú amb més o menys intensitat a totes les terres de l’occident medieval, i que va produir un

canvi profund en les relacions de producció i en l’estructura de poder en la societat medieval.

El vell ordre jeràrquic encapçalat pel comte, amb unes terres públiques, uns funcionaris

comtals i una pagesia d’homes lliures, i basat en la preeminència de la llei visigòtica i la seva

aplicació en els tribunals del comte, va ser progressivament substituït per una societat on les

relacions de dependència s’establien d’home a home, on les terres públiques van ser ocupades

per una noblesa, sovint els antics veguers, que les explotava en benefici propi amb un dret

quasi il·limitat d’actuació sobre els seus habitants, i on una gran part de la pagesia va perdre la

seva llibertat i quedà lligada a la terra que conreava i sotmesa a nombroses exaccions

arbitràries i a les decisions inapel·lables de la pròpia justícia senyorial20.

En paral·lel amb aquest procés de submissió de la pagesia a la noblesa s’establí en

poques dècades un sistema general de dependència anomenat “piràmide feudal”, que

col·locava a cada individu de l’estament militar21com a vassall d’un altre senyor, fins arribar

al cim de la jerarquia ocupat pel monarca feudal: en el cas català i després de la supeditació de

                                                
20 El domini dels senyors sobre la pagesia i la subjecció d’aquests a la terra va ser un procés que es va prolongar

durant un parell de segles conforme la noblesa feudal anava consolidant a nivell legal allò que sobre el terreny

anava imposant per la força de les armes.
21 La rígida estructura de la societat feudal dividia als individus en tres estaments ben diferenciats, cada un d’ells

amb una funció ben definida i inalterable ja que es considerava un designi diví: l’estament militar, els “milites”,

del qual formava part la noblesa, amb una funció guerrera; l’estament religiós, format per clergues i monjos,

dedicats al servei diví, i la pagesia, en la seva major part sotmesa al poder feudal, encarregada d’alimentar els

altres dos estaments a canvi de la teòrica protecció militar d’uns i de la intercessió dels altres davant l’autoritat

divina.
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la resta de comtats, el comte de Barcelona. Essent el comte el senyor situat al vèrtex de la

piràmide feudal, el “primus inter pares”, tota la resta de nobles es veia obligada a seguir-lo

en la guerra i a posar les seves fortaleses sota la seva superior jurisdicció tot admetent que els

posseïen en feu d’ell, la qual cosa representava l’obligació d’obrir-les a requeriment del

comte.

L’acceptació del vassallatge es feia a partir d’un acte sagramental, que trobem

documentat en molts casos, consistent en un homenatge de boca i de mans pel qual el nou

vassall reconeixia la potestat del seu nou senyor22. A canvi rebia d’aquest un feu constituït per

terres, que de vegades incloïa un o més castells, les quals havien de subministrar-li amb els

seus habitants, pagesos i vilatans, els recursos econòmics i humans per a la seva subsistència i

per portar a terme els deures que el seu vassallatge implicava.

El procés de transformació del règim comtal a la nova estructura feudal es va fer a través

d’una progressiva rebel·lió de la noblesa que, mitjançant els seus exèrcits propis anà

apoderant-se de les terres públiques i sotmetent als pagesos, sense que la vella justícia comtal

                                                
22 El ritual d’homenatge tenia dues parts: l’homenatge de mans consistia en posar les mans del vassall que rebia

el feu dins de les mans del senyor; el de boca consistia en besar al senyor (quan el senyor era una dama calia

designar un cavaller per rebre el petó). Baronies, vol 2, pag 15.

Els masos Over, Coll i Carbonell sembla que es trobaven prop de l’actual veïnat del coll de la Bena.
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pogués actuar davant d’aquestes usurpacions23. També les terres de l’església van ser

sotmeses a un procés semblant, tot i les protestes de la jerarquia eclesiàstica de bisbes i

abats24. Així a finals del segle XI s’havia consumat el canvi i Catalunya era un territori

totalment feudalitzat, tot i que la nova situació de servitud dels pagesos no va ser recollida en

les lleis fins al segle XIII.

 A partir de mitjans del segle XI els conflictes entre els senyors es resolien fora dels

tribunals comtals mitjançant convinences (acords) entre les parts25, sovint amb mitjancers

també nobles. També els conflictes entre els comtes, inclòs el comte de Barcelona, seguien

aquest procés.

2.5 La pagesia de remença

No es pot parlar de la història de cap espai rural de l’època medieval, i tot el territori de

l’actual municipi de Gisclareny ho era, sense examinar amb detall la situació de la població

camperola, que en la seva major part es trobava formada, a partir del segle XI, per una pagesia

subjecte a servitud i lligada a la terra26.

Durant el procés de feudalització del segle XI la pagesia lliure va ser obligada a través de

la violència de la noblesa a cedir el domini directe o eminent de la terra, tot forçant-la a lliurar

una part de les rendes de la terra als seus nous senyors, alhora que es trobava sotmesa a una

sèrie d’obligacions envers ells com ara la de treballar els camps senyorials, traginar

subministres, participar en els enfrontaments militars o construir les fortificacions dels seus

castells. El deteriorament de la situació dels pagesos amb un augment de la pressió senyorial

va passar per diversos moments clau. Després de la consolidació del sistema feudal, a mitjans

del segle XI, hi hagué un nou avenç en l’extensió de les exaccions a finals del segle XII, que

van ser seguides d’una sèrie de decisions de les Corts catalanes que legalitzaren la situació de

servitud alhora que el codi dels Usatges definia les relacions de poder a la societat feudal. Un

nou augment de les exaccions senyorials després de l’epidèmia de pesta negra del segle XIV,

                                                
23 Bonnassie, 1979.
24 La jerarquia eclesiàstica, generalment reclutada entre els fills menors de les famílies nobles, acabà exercint ella

mateixa la senyoria feudal.
25 S’han conservat algunes convinences del segle XII establertes entre els senyors de Pinós i altres nobles i

eclesiàstics que mostren aquest nou sistema de resolució de conflictes dins del propi estament senyorial.

Urgellia, documents 1407, 1417 i 1554.
26 Un estudi aprofundit del procés de reducció de la pagesia a la servitud es pot trobar en Freedman, 1993.
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fetes per compensar la caiguda dels seus ingressos, portà a una situació de rebel·lió pagesa

que culminà en les revoltes remences contemporànies a la guerra civil catalana del segle XV.

Així el procés feudalitzador propicià el pas d’una pagesia majoritàriament lliure, encara

que no sempre propietària de la terra que treballava, a una altra unida a la terra i dependent del

senyor. Els pagesos quedaven lligats a la terra, de la qual no podien anar-se’n sense el permís

dels seus senyors i previ pagament d’una quantitat de diners, la remença, constituint així

l’anomenada pagesia de remença27, alhora que quedaven sota la justícia directa d’aquests

senyors i sotmesos als anomenats “mals usos”28.

Aquesta situació de subjecció era generalment una opció que el pagès no tenia altre remei

que acceptar per tal de posar-se sota la protecció d’un senyor que el garantís la defensa

enfront de la violència i la rapinya dels altres senyors feudals. Però aquesta protecció

implicava cedir al senyor una part de la collita alhora que proporcionar-li una llarga sèrie de

serveis, sotmetre’s a la seva justícia inapel·lable i en general trobar-se sotmès al “ius

maletractandi” que posava tot el destí del pagès en mans del senyor sense possibilitat de

recórrer a cap instància judicial diferent de la del propi senyor.

De les moltes càrregues que pesaven sobre aquesta pagesia la que definia millor el seu

estat era precisament aquesta remença, pagament que variava segon el moment i el lloc, i

també d’acord amb els tractes fets entre pagès i senyor en el moment de l’establiment en un

mas. El pagès de remença reconeixia que era home propi, soliu i afocat29 del seu senyor,

acceptava la seva jurisdicció i totes les servituds contemplades als Usatges, i li prestava

homenatge de boca i mans sota jurament. Els seus fills restaven també lligats a la terra: en el

mateix mas l’hereu, en altres masos del senyor els altres fills, amb la qual cosa el senyor podia

ampliar de forma constant les seves fonts de rendes30.

També existia la possibilitat de redempcions parcials, com ara l’abandonament del mas

mantenint la jurisdicció del mateix senyor, o la redempció de la jurisdicció a títol individual

                                                
27 Aquest procés va afectar sobretot la Catalunya Vella. La Catalunya Nova, conquerida més tard no va

experimentar, gràcies a les franquícies garantides als nous pobladors pels comtes i la noblesa, un reducció a la

servitud de la pagesia.
28 Annex nº 4.
29 Era vassall del senyor (home propi), no depenia de cap altre senyor (home soliu), i  treballava un mas del

senyor (home afocat).
30 Les filles podien casar-se amb homes propis del mateix senyor o bé, després del pagament d’una remença,

amb un home dependent d’altre senyor.
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sense referència a la terra. Un document, datat al 125531, en el qual un habitant de Gisclareny

reconeix ser home propi del senyor, en aquest cas el baró de Pinós, mostra com els individus

es col·locaven voluntàriament sota la jurisdicció del senyor independentment de la seva

situació32.

Sabem que els preus de la remença33 que els pagesos pagaven per abandonar el mas del

senyor eren molt baixos abans de el període de fams i pesta de mitjans del segle XIV, degut a

la abundància de població pagesa que superava la quantitat de masos disponibles en terres

dels senyors. Aquests preus, però, van pujar molt després de la pesta pel desig dels senyors de

mantenir productius els seus masos malgrat la manca de població pagesa reduïda per la pesta.

Tot i això els preus es mantingueren baixos pels pagesos que limitaven el seu desig a passar

d’un mas a un altre de més rendiment del mateix senyor. Paral·lelament en alguns casos els

senyors procuraren millorar les condicions dels pagesos per assegurar-se la seva permanència

al mas davant el perill de la seva fugida cap altres jurisdiccions més avantatjoses.

S’han conservat algunes referències a redempcions de pagesos dels entorns de

Gisclareny, on es visible aquesta diferència de preus abans i després que la pesta negra de

1348 deixés molts masos deshabitats i augmentés l’interès dels senyors per mantenir en

producció els que encara tenien ocupants. Així al segle XIII i primera meitat del XIV

apareixen documentats un matrimoni de Gisclareny amb els seus fills (1294) i una noia sola

de Gisclareny (1312) que es redimeixen del baró de Pinós per 50 sous i 20 sous

respectivament; Ponç Pelós de Murcurols que ho fa del cavaller de Murcurols per 60 sous

(1313); un home de Mulnell (1320) i una noia de Vilella (1255) que ho fan de l’abat de Sant

Llorenç per 50 sous i 18 sous respectivament. Després de la pesta apareixen dos homes que es

redimeixen dels barons de Pinós: un de Gisclareny per 240 sous (1358), i un altre de Turbians

                                                
31 Baronies, vol 2, pag 328.
32 Aquest document és particularment interessant pels noms dels signants, ja que el declarant, P. Aover de

Gisclasen, és sens dubte el titular del mas Over que apareixerà més tard en la documentació referent a Gisclareny

fins al segle XVIII, mentre que un dels testimonis, I. Carbonell, ens remet al mas Carbonell, que també

apareixerà en els documents fins aquella època. Aquesta és la traducció del document de l’original llatí: “ P. fill

de P.Aover, de Gisclasen, prometo a vos, senyor Galceran de Pinós, ser home vostre natural i sòlid, i estar en la

vostra dominació i sota el vostre senyoriu, i no ajudar cap altre senyor, ...   ni altre senyor tenir, i tot això ho juro

sota aquests quatre Evangelis i a més sota aquest sagrament, pel qual cap vegada no faré mal a la vostra terra ni

als vostres homes i això sota pena de 200 sous ml. ...  i us aporto com a garantia P. Savila i I. Carbonell de

Gisclasen, ... Baronies, vol 2, pag 328.
33 Un cop el pagès s’havia redimit del mas es deia que era ingenu, i podia quedar-se lliurement sota la jurisdicció

del mateix senyor, sota la d’un altre senyor o anar a viure a una vila ja que en cas contrari hauria restat indefens.
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en 1421 per 6 florins (72 sous), i també un home de Gresolet que es redimeix dels senyors de

Faia per 100 sous (1348), i un altre de Vilella en 1391 per 5 florins (60 sous) 34.

De vegades els remences fugien a terres d’altres senyors, que els oferien millors

condicions per l’interès que tenien en repoblar els seus territoris, o cap a viles que els acollien.

Un dels destins preferits dels pagesos fugits de les baronies era la terra de la Cerdanya, més

productiva que aquestes altes valls del Llobregat. Llavors es feien pregonar avisos per tal que

tornessin al mas abandonat en pena de perdre’l si no ho feien dins d’un determinat període,

com en el cas de Berenguer Çamuga, del mas Muga de Mulnell, fugit en 1306 i que el senyor

avisava a través de la predica del capellà de Mulnell. Si no tornaven i no podien ser capturats

s’estenien ordres que prohibien donar-li ajuda o refugi, com el cas de Bernat de Mulnell, fugit

en 1346, que el baró demanava de perseguir i prendre, viu o mort, sota pena al que no ho fes

“de cors e d’haver” 35. En 1357, Pere Galceran de Pinós nomenava els batlles de Saldes i

Gavarrós com a procuradors encarregats de fer tornar a la seva jurisdicció o de fer-los pagar la

remença als molts homes i dones propis fugits al comtat de Cerdanya36.

Tant abans com després del període de la pesta els nous establiments fets als masos

recollien sovint la renúncia expressa a acollir-se a les immunitats que oferien algunes viles i

ciutats, com és el cas del reconeixement fet en 1339 per Jaume de la Muga, de la parròquia de

Sant Iscle de Mulnell, a Sibila de Murcurols, com a home propi, soliu, afocat, quiti i natural

seu, on renunciava a acollir-se a tota immunitat de ciutats, viles i castells37.

2.6 Les relacions feudals a les baronies de Pinós

Dins d’aquest procés d’establiment i manteniment de la piràmide feudal a Catalunya

podem situar les actes sagramentals fetes pels barons de Pinós en reconeixement de la seva

dependència respecte dels comtes senyors seus, dels quals trobem documentades la feta per

Bernat i Miró Riculf (1050 – 1068)38, primers ascendents coneguts d’aquests barons, sobre el

                                                
34 Baronies, vol 2, pags 330 a 334.
35 Baronies, vol 2, pags 336 i 337.
36 Baronies, vol 2, pag 343.
37 Baronies, vol 2, pag 340.
38 Sembla que Miró Riculf, senyor del castell de Pinós, tenia el càrrec de veguer del comte de Cerdanya a les

terres que més tard formarien la baronia de Pinós.
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castell de Pinós39 al comte Ramon de Cerdanya; la feta per Galceran de Pinós (1068 – 1095)

al comte Guillem Ramon de Cerdanya, sobre els castells de Pinós, l’Espà, Gòsol, Saldes,

Querforadat i VallMagna; i la feta per Galceran Miró (Galceran I de Pinós), fill de Miró

Riculf (1109 – 1117) al comte Bernat Guillem de Cerdanya sobre els mateixos castells.

Posteriorment, i a partir de la  mort sense descendència en 1117 de Bernat Guillem,

darrer comte de Cerdanya, els territoris d’aquest comtat van quedar incorporats al comtat de

Barcelona. Ja en 1129 Galceran II de Pinós (1117 – 1131) apareix en la documentació com a

senyor dels territoris coneguts com la baronia de Pinós, tot mantenint relació vassallàtica amb

el comte de Barcelona. L’acte sagramental de vassallatge corresponent es feta sobre els

mateixos castells que tenia com a vassall del comte de Cerdanya, i això es repeteix en el

sagramental que Galceran III de Pinós (1162 – 1196) fa a Alfons, rei d’Aragó i comte de

                                                
39 Els barons de Pinós eren descendents dels comtes de Cerdanya, segons apareix mencionat en un document de

1289 i, segons recull  Serra i Vilaró en les seves ·”Baronies”, el seu nom prové d’un castell de Pinós, de

localització no aclarida. Tot i això existeix un castell de Pinós al Lluçanés que podria ser el que va donar nom a

la família i el que apareix a l’acte sagramental de Miró Riculf. Baronies, vol 1, pag 91 i 92.

El lloc de Gresolet, amb el seu antic poblat i la seva església, havia estat cedit als senyors de
Faia en el segle XII. En el segle XIX va ser protagonista d’un llarg conflicte entre els senyors
de Còdol i els capmassats de Saldes per la seva possessió.
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Barcelona40. Els posteriors barons de Pinós reten de llavors ençà vassallatge al successors

d’Alfons41.

En 1130 els feus de Gisclareny, Saldes i Massanés, excepte el territori depenent

directament de l’església de Turbians, eren deixats en herència per Berenguer de Faia a la

seva germana42. Aquesta cessió ens indica que el territori del Gisclareny històric, sota la

jurisdicció primer dels comtes de Cerdanya i després dels de Barcelona, i en el seu nom sota

els barons de Pinós, havia estat cedit en feu per aquests darrers als senyors de Faia, el castell

dels quals es trobava on ara s’alça l’actual torre de Santa Magdalena o de Faia, que és l’única

resta conservada d’aquest castell43. Els senyors de Faia i els seus successors, els Espasén (o

Espaseny), els Badia, els Roset i els Còdol, apareixeran sempre molt lligats a la història de

Gisclareny.

El castell de Gisclareny, tot i estar situat a l’interior del feu lliurat als senyors de Faia,

restava sota la jurisdicció directa dels barons de Pinós, els quals nomenaven el corresponent

castlà (dit després capità), així com un procurador general que tenia cura de tots els castells

situats dins de la baronia. Sabem, per exemple, que tant en 1245 com en 1347, dos

representants de la família de Faia, sota el mateix nom de Berenguer de Faia, ostentaven

aquest càrrec44.

La resta de territoris de l’actual municipi de Gisclareny es trobava sota la jurisdicció de

diversos senyors. Per una part el monestir de Sant Llorenç prop Bagà exercia la seva

jurisdicció sobre l’anomenat “Vilar d’Espunya”. A l’alta vall del Bastareny el cavaller de

Murcurols, posseïdor del castell d’aquest nom i vassall dels barons de Pinós, posseïa

jurisdicció sobre les terres de Murcurols i sobre alguns masos de Mulnell, mentre el monestir

de Sant Llorenç ho feia sobre altres terres i masos de Faia, Puig i Mulnell45.

                                                
40 Tots aquests sagramentals es troben recollits al Liber Feudorum Maior. Rossell, 1945.
41 Totes aquestes relacions feudals es troben recollides al primer volum de les Baronies
42 Urgellia, nº 9, pag 223.
43 Un document de 1118 recull el jurament de fidelitat d’un Ugbert que té en feu de Galceran de Pinós els

castells de Josa i Gòsol entre d’altres. Altre document de 1132 descriu la convinença feudal entre aquest i Miró

Guitard de Caboet per la vall de Lavansa. Tot això mostra que les relacions feudals de vassallatge es trobaven ja

plenament desenvolupades a aquestes valls prepirinenques al segle XII. Urgellia, doc. 1306 i 1417.
44 Baronies, vol 2, pag 447.
45 El castell de Sull, situat sobre el monestir de Sant Sebastià, va passar a dependre del cavaller de Murcurols a

partir dels anys de la pesta negra, a mitjans segle XIV. Baronies, vol 1, pag 476.
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És possible que durant el segle XII els barons de Pinós, senyors alodials de la major part

del territori de l’actual Gisclareny, ja es trobessin instal·lats a Bagà46, des d’on dirigirien en el

futur els seus extensos dominis47, inclosa la baronia de Mataplana incorporada per compra a

mitjans del segle XIV, fins a finals d’aquest segle. A partir d’aquest moment la presencia dels

                                                
46 Era propi de molts senyors feudals, que tenien les seves possessions esteses per diverses zones del territori,

traslladar-se sovint d’un a altre dels seus castells. Més tard, en augmentar la prosperitat general i estabilitzar-se el

sistema feudal, preferiran establir-se en castells-palaus més confortables.
47 Els territoris on els barons de Pinós exerciren el seu senyoriu  s’estenien per diverses comarques catalanes,

sobretot Berguedà, Alt Urgell, Ripollès, Cerdanya, Rosselló, Conflent, Lluçanès, Segarra i Urgell. La unió per

casament amb la baronia de Castre va ampliar aquests dominis a terres aragoneses. Veure annex nº 6.

El mas Espunya sembla que es trobava situat entre Cal Ros i el Grau de Sant
Pere, A prop, i més enllà del Grau, és possible que es trobés l’església de

Sant Pere d’Espunya, ara desapareguda.



barons a Bagà va ser intermitent. A finals de l’edat mitjana, i durant la guerra civil catalana, la

mort de Galceran VII48, darrer descendent directe de la casa de Pinós, inicià una llarga disputa

entre les branques de la família que, amb diverses alternatives i per mor de successius

matrimonis entre les cases nobles, acaba traslladant el senyoriu sobre les baronies a les cases

ducals d’Alba i Medinaceli49
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L’alta vall del Bastareny amb l’església de Sant Martí del Puig. Al fons el coll de Tancalaporta.
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ls drets feudals i la seva aplicació

a complexitat de les relacions en l’àmbit del sistema feudal i la multiplicitat dels estatus

orresponien als individus del tercer estat (no militars ni clergues) configuren una

stica molt diversa que amb les cessions, vendes i usurpacions que es van anar produint

el pas del temps va originar un complex entrellat de drets, deures, privilegis i

dències de difícil comprensió. Així la pagesia dels comtats catalans podia incloure, a

                                        
ceran VII intervingué en la guerra civil catalana del segle XV a favor del rei Joan II, mentre la gent de les

es de Pinós i Mataplana es posà al costat de la Generalitat. Com a conseqüència es produïren forts

taments entre el poble i el seu senyor . Baronies, vol 1, pag 232 a 236.

ampliar dades sobre la genealogia dels barons de Pinós es pot consultar: Bagadanum, nº 3, pags 49 a 63,

opèdia Catalana, entrada Pinós, i  Castells catalans, pags 944 a 960.
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més de la corresponent pagesia de remença pròpia de la Catalunya Vella i d’altres territoris

europeus, subjecte a totes les exaccions, càrregues i mas usos propis del sistema feudal50,

altres pagesos lliures que conreaven terra d’un o altre senyor però sense estar lligats a ella i

per la qual li pagaven censos, i pagesos propietaris homes propis de senyors, aquests dos

darrers grups subjectes també a serveis propis de la senyoria feudal. En tot cas el fet de viure

en el territori corresponent a un castell termenat els sotmetia a la jurisdicció del senyor

expressada en el mer i mixt imperi, així com als deures derivats de la contribució a la defensa

del territori. Dins d’aquestes categories la varietat de situacions era extraordinària segons el

lloc i el temps històric. A més a més, i d’acord amb els diferents equilibris de poder i les

necessitats conjunturals de la noblesa i dels comtes, la pressió sobre la pagesia sotmesa va

tendir a augmentar al llarg de la Baixa Edat Mitjana, amb la creació de noves obligacions i

nous tributs, alhora que les lleis donaven cobertura a aquest augment de la pressió senyorial.

Serra i Vilaró, en la seva investigació en les baronies de Pinós i Mataplana, distingeix

entre dos tipus de senyoria: l’alodial i la feudal. La senyoria alodial, que ostentava el màxim

de sobirania era pròpia dels senyors del territori, que en el cas de Gisclareny corresponia als

barons de Pinós, mentre la senyoria feudal estava en mans de nobles feudataris d’aquells,

generalment cavallers o donzells, sovint lligats a la possessió d’un castell o casa fortificada,

com poden ser els casos de Murcurols o Faia51.

A la senyoria corresponia l’aplicació del mer i mixt imperi, dret d’impartició de la

justícia que el senyor tenia sobre els habitants del seu territori. Tot i la imprecisió d’aquests

conceptes es por definir el mer imperi com el corresponent al dret de jutjar els crims públics,

essencialment aquells que afectaven de forma notòria a tota la comunitat, tractant-se doncs

d’una jurisdicció criminal  per delictes greus 52, mentre el mixt imperi corresponia als crims de

menor entitat o de l’àmbit privat, aquests darrers corresponents a la jurisdicció civil53. En

general el senyor alodial, en el cas de Gisclareny el baró de Pinós, es reservava el dret

                                                
50 Cal tenir present que les càrregues sobre aquests pagesos no eren iguals en cada cas d’acord amb les

circumstàncies a través de les quals havien arribat al seu estat de remença i dels possibles acords o concessions

negociats amb el senyor. Aquesta desigualtat entre els individus era un principi bàsic en la societat medieval i

moderna.
51 Baronies, vol 2, pags 11 a 16.
52 Corresponia al mer imperi el dret de jutjar el crims de lesa majestat, la falsificació de documents o de moneda,

la bausia, l’homicidi, el furt de diner públic, la prevaricació, la violència exercida amb armes, la venda de càrrecs

públics, la violació de sepultures, el bandolerisme i l’alteració dels senyals de termes de castells, entre d’altres.
53 Cuadrada, 1999, pags 217 a 231.
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d’apel·lació sobre les sentències d’aquest mer i mixt imperi el qual podia ser aplicat pels seus

feudataris o representants d’acord amb els tractes fets en el contracte d’atorgament del feu.

Aquest senyoriu feudal provenia de la cessió en feu d’una part del territori del senyor alodial,

generalment en forma de castell termenat. La sobirania del senyor s’expressava en la capacitat

d’aixecar forques com a símbol d’aplicació del seu imperi. Sovint, però, era de l’interès, tant

del senyor com del seu feudatari o representant, la transformació de la pena imposada al reu

per una contribució econòmica, que es repartia entre el senyor i els seus representants.

Un exemple d’aquesta forma d’actuar el trobem en una sentència emesa pel cavaller de

Murcurols, feudatari del baró de Pinós, condemnant, en nom del baró que ostentava el mer i

mixt imperi sobre els homes de Murcurols, a una multa de 14 morabatins a Romeu de

Murcurols per una ferida feta a un Joan de Serles. Una tercera part de la multa fou lliurada al

senyor en funció dels acords establerts entre senyor i feudatari54.

El representant del senyor alodial allà on no hi havia feudatari directe, i per tant

encarregat d’aplicar en primera instància el mer i mixt imperi, de defensar els seus interessos i

de fer efectius els seus drets era el batlle, sovint nomenat pel senyor a partir d’una subhasta en

la que es feia efectiu l’arrendament del càrrec i dels beneficis obtinguts a través d’ell. Així els

rèdits, delmes, censos, quísties, acaptes, i els ingressos obtinguts per l’aplicació de la justícia

senyorial eren recaptats pel batlle que rebia una part d’aquests ingressos. Si a més actuava

com a castlà tenia el dret d’exigir dels habitants del terme els treballs necessaris per la defensa

del castell. El batlle era un home propi i soliu del senyor i estava exempt de molts dels deures

i pagaments que afectaven els altres individus propis del senyor.

En l’arrendament de la batllia del castell de Gisclareny feta en 1344 per Pere Galceran de

Pinós, s’expressen amb detall els drets i deures del batlle55. Així queden per al batlle el

benefici de totes les rendes (censos), delmes, drets de moldre, carnalatges i justícia civil, a

més d’una setena part dels beneficis de l’aplicació del mer imperi, mentre el baró de Pinós es

reserva l’aplicació dels mals usos: remences, intèsties, eixòrquies, cugícies i arsines, a més

dels beneficis de les confiscacions, lluismes, infeudacions, i drets de ban, i també de les sis

setenes parts de la justícia criminal del mer imperi56.

La pressió senyorial sobre la pagesia podia doncs resumir-se en quatre blocs principals:

                                                
54 Baronies, vol 2, pag 12.
55 Ja l’any 1290 les batllies de Bagà i Gisclareny havien estat arrendades a G. de la Nou per poc més de 17 marcs

d’argent (uns 1200 sous). Baronies, vol 2, pag 473.
56 Baronies, vol 2, pag 24.
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• Exaccions en forma de censos i altres drets econòmics, com ara delmes,

carnalatges, lluismes, quísties, drets de moldre, etc,

• Exaccions derivades del dret del senyor a aplicar la justícia, que es concretaven en

multes i confiscacions.

• Exaccions derivades dels mals usos, només aplicables a una part de la pagesia

sotmesa al sistema de remença.

• Exaccions en forma de treball dedicades a la defensa del territori, com hosts,

cavalcades, tragins, guaites, obres al castell, etc

El conflicte entre senyors respecte dels límits de la seva sobirania era freqüent, sobretot

pel fet que una mateixa terra o una mateixa persona podia trobar-se sota sobiranies diverses

corresponents a diferents senyors. En el cas de Gisclareny el conflicte sorgia entre el baró de

Pinós i l’abat de Sant Llorenç prop Bagà, i tenia el seu origen en la disputa sobre diversos

drets i el mer i mixt imperi que el baró reivindicava en terres del monestir situades dins de les

parròquies properes, com Sant Miquel de Turbians, Sant Iscle de Munnell i Sant Martí del

Puig57. Aquesta situació s’intensificà amb la disputa sobre el castell de Guardiola, el senyor

alodial del qual era l’abat mentre que el baró reivindicava el mer i mixt imperi. Dins d’aquest

context d’enfrontament que durà una bona part del segle XIV, cal situar l’empresonament en

1327 d’uns homes de Gisclareny que, per creure’s dins de la jurisdicció de l’abat, no havien

acudit al so emès des del castell de Gisclareny per anar contra els homes de l’abat58. Aquesta

actitud es basava en el fet que el territori corresponent a l’antic vilar d’Espunya, a solixent del

veïnat de Berta, es trobava des de segles enrera sota la jurisdicció de l’abat. En 1365, el baró i

l’abat signaven un conveni pel qual acordaven repartir-se el mer i mixt imperi sobre el terme

del castell de Guardiola després d’haver-lo recuperat de la jurisdicció reial que l’havia

usurpat, alhora que decidien el nomenament de batlle de comú acord. El baró acordava

destinar anualment 10 lliures de les rendes del castell de Gisclareny al monestir de Sant

Llorenç59. També al llarg del temps hi hagué diverses disputes entre els homes del castell de

Guardiola i els de Gisclareny pel fet que els ramats d’aquests darrers entraven sovint en terres

dependents del castell de Guardiola.

                                                
57 Galceran de Pinós pretenia jurisdicció de mer i mixt imperi sobre masos, homes i fembres que el monestir

posseïa en aquestes parròquies. En 1294 el baró reconegué a l’abat que havia procedit indignament fent violència

per exercir aquesta jurisdicció, i acceptà que en justícia pertanyia al monestir. Baronies, vol 3, pag 119.
58 Baronies, vol 3, pag 133.
59 Baronies, vol 3, pag 137. Més dades sobre el castell de Guardiola poden trobar-se a Bartrina, 1985.
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2.8  La parròquia

Algunes dades escadusseres recollides pels historiadors fan creure que en els temps

previs a la onada de consagracions d’esglésies fetes entre mitjans del segle IX i finals del

segle X, entre elles la de Sant Miquel de Turbians, la penetració del cristianisme en aquestes

contrades era encara força escassa60. Les noves esglésies es trobaven envoltades d’una

comunitat pagesa capaç de sustentar amb els seus delmes i primícies els rectors encarregats

dels serveis de culte. Naixia així la parròquia, circumscripció territorial i alhora comunitat

humana que es mantindria com l’element cohesionador més perdurable al llarg d’un mil·leni

fins l’establiment de l’estat-nació contemporani al segle XIX. L’església parroquial, edificada

amb l’esforç dels seus feligresos, era el punt de referència de la vida social i l’indret a

l’interior o al voltant del qual es produïen els més importants esdeveniments: judicis,

transaccions, redacció de documents, fins i tot protecció humana i dels béns més preuats amb

la creació de les sagreres.

El territori actual del municipi de Gisclareny contenia durant els temps medievals

diverses esglésies parroquials, a més d’altres ermites i capelles. Sant Miquel de Turbians,

inicialment Sant Miquel de Paradís, era el centre parroquial del territori del Gisclareny

històric, de la zona del vilar d’Espunya i, més enllà del coll de Turbians, de les masies de

Quer61. Dins d’aquesta parròquia existien diverses ermites, les de Santa Fe de Quer, prop de la

masia del mateix nom, ara enrunada; la totalment desapareguda de Sant Pere, que apareix en

els documents com Sant Pere d’Espunya o Sant Pere de Grau d’Escales, ubicada

probablement pels volts del mas d’Espunya, prop del pas del Grau i del bac de Sant Pere, i

que apareix al mateix document de consagració de Sant Miquel; la de Sant Andreu de Paradís,

que també apareix en aquest document i de la que no queda rastre; i una altra possible ermita

mencionada per Serra i Vilaró com a Santa Eulàlia de Vilella62.

                                                
60 La catedral de la Seu d’Urgell va ser consagrada l’any 839.
61 Aquestes masies, situades més al vessant E del coll de Turbians, es troben actualment dins del terme municipal

de Bagà.
62 Baronies, vol 3, pag 288.
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Altres dues parròquies es trobaven al llarg del curs del riu Bastareny: Sant Iscle de

Munnell i Sant Martí del Puig. Sant Iscle, amb l’església sufragània de Sant Romà d’Oreis,

incloïa les masies situades a l’entorn de Munnell: Oreis, la Muga, etc, i possiblement també

Murcurols, tot i que en aquest darrer lloc hi ha notícia de l’existència de la capella de Santa

Maria de Murcurols que probablement formava part del castell. Sant Martí del Puig, amb

l’església sufragània de Santa (Maria) Magdalena de Faia, reunia les masies del Puig, Faia, i

altres de l’entorn com l’Hostalet o el  molí del Puig.

 L’accés a la clerecia en aquests temps medievals requeria l’existència d’un cert

patrimoni o d’un patrocini que garantís l’aliment i el vestir dels clergues durant l’època de la

seva formació i fins que arribessin a fer-se càrrec d’alguna parròquia que, amb les seves

rendes, pogués mantenir-los. També calia un cert testimoni sobre el llinatge, ascendència i

comportament de l’aspirant63. Poc sabem del procés de formació d’aquests clergues, però

sembla que anava a càrrec dels rectors de les parròquies que els facilitaven els coneixements

                                                
63 La prova de llinatge incloïa la possible descendència de jueus, moros, nous conversos o penitenciats per la

Inquisició. També calia provar que no havien estat bandolers o processats per altres delictes, que no tenien

deutes, i que no havien estat viciosos, jugadors o homes de mala vida. Baronies, vol 3, pag 295.

Sant Miquel de Turbians, consagrada l’any 948, i església parroquial de Gisclareny
fins a finals del segle XVIII.
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necessaris de llengua llatina per a la lectura dels llibres sagrats i l’enunciació dels rituals

eclesiàstics64.

Sembla que la indumentària del clergat, fora dels actes litúrgics, no es diferenciava en

aquests temps de la de la resta de la població, i també com ells anaven armats. Els costums

podien ser bastants llicenciosos, ja que no falten en els documents les condemnes del bisbat

als clergues pel costum del joc, molt estès també entre tota la població, així com referències al

concubinat d’alguns clergues, com era el cas de Berenguer Gaamir, capella de Sant Martí del

Puig, al qual el bisbe imposà en 1289 una multa de 60 sous i féu prestar jurament que no

tornaria amb la dona amb la que havia conviscut. Es donava el cas que els fills d’aquestes

unions prohibides tenien vetada la seva entrada a l’estat clerical.

Malgrat la dependència dels capellans i rectors de la baronia de Pinós respecte del

bisbe de la Seu d’Urgell les visites d’aquest sembla que eren escasses per raó de la llunyania i

dificultats del terreny muntanyós, sent més corrent l’anada d’un representant dels clergues a la

Seu o a altres poblacions importants on el bisbe es trobava de visita65. En canvi quan aquest

els convocava a sínode, sembla que tots acudien prestament a la Seu. En les comptades

ocasions en que el bisbe els visitava, les parròquies havien de pagar una contribució per

atendre les despeses del viatge66. Del delme i les primícies que els rectors recollien en les

seves parròquies els calia lliurar al bisbe el redelme, és a dir la desena part dels seus ingressos.

Donada la llunyania de la seu del bisbat d’aquestes contrades berguedanes, el bisbe

nomenava un oficial que residia a Berga, el qual, en nom d’aquell, tenia la capacitat

d’excomunicar als clergues i laics que s’oposaven als interessos de l’Església vulnerant la

                                                
64 Els seminaris per a la formació dels futurs clergues no existien encara en aquesta època.
65 Sabem com en 1316 Arnau, capellà del Puig, G. Benet, capellà de Turbians, Berenguer, capellà de Mulnell, i

d’altres escolliren el capellà de Gavarrós per anar a veure al bisbe a Berga on es trobava de visita. També en

1350, Bernat Descastels, rector de Turbians, Oliver Saig, rector del Puig, Ramon Roset, rector de Mulnell, i

d’altres triaren el rector de Malanyeu per anar a la Seu.
66 El vicari episcopal de Tarragona visità en 1312 les parròquies de la diòcesi d’Urgell. En els seus informes

indica que en les parròquies de Sant Iscle de Munnell, Sant Martí de Brocà, Sant Martí del Puig i Sant Miquel de

Turbians els rectors tenen concubines. També el rector de Bagà. La concubina del rector de Sant Iscle està

malalta i el rector no té res perquè ho ha gastat tot per la malaltia. La del rector de Brocà, que es diu Berenguera,

li ha donat fills. També informa el vicari que en totes les parròquies els serveis són fets correctament i que els

seus rèdits són de 6 ll, 15 ll, 6 ll i 6,5 ll respectivament. Han de pagar al vicari 12 s, 28 s, 8 s, i 12 s

respectivament sota pena de suspensió i interdicte. ACV, calaix 31, vol 2.
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seva jurisdicció67. Alhora era l’únic que podia empresonar al personal eclesiàstic, ja que

aquest disposava d’un fur especial que l’eximia de respondre davant dels tribunals baronials,

havent-ho de fer davant dels tribunals eclesiàstics cosa que originava sovint enfrontaments

entre les dues jurisdiccions. Aquest fur especial quedava anul·lat en cas de rebel·lia del

clergue contra el rei68.

L’arrendament de les rendes d’una parròquia a altres clergues o bé a seglars era usual i

acceptat per la jerarquia eclesiàstica. Tot i això l’actuació dels rectors de les parròquies en

aquesta època té de vegades aspectes simoníacs. En 1324 el rector de Turbians, Guillem

Benet, encarregà a un capellà de Mulnell la presentació davant del bisbe d’Urgell de la seva

renúncia a la rectoria per la seva edat decrèpita, explicant que no podia tenir coadjutor per les

escasses rendes de la parròquia. Alhora recomanava com a successor seu a Jaume Martí.

Paral·lelament en document públic, el rector Guillem i l’aspirant Martí signaven un acord pel

qual aquell rebria 200 sous anuals si deixava la rectoria i Jaume Martí no era nomenat rector.

Dos anys després, Jaume Martí, ja rector, arrendà per tres anys l’església al clergue Pere

d’Escariu, que havia de anar-hi a viure, tenir cura de les terres, i pagar els censos, subsidis,

etc, al preu de 6 lliures anuals69. En 1344 el mateix Pere d’Escariu ja era rector i arrendava les

rendes de la parròquia de Turbians a dos arrendataris seglars pel termini de dos anys. En

aquests casos els arrendataris seglars havien de llogar ells un clergue que tingués cura dels

oficis divins tot residint en el lloc. Tampoc era infreqüent la permuta de parròquies entre

rectors, com és el cas de Bernat Clarà, rector de Turbians, que en 1435 féu la permuta amb

Pere de Campalans, rector de Massanés.

Ja en 1290 Galceran de Pinós donava a un creditor, en penyora d’un deute de 400 sous,

les collites de blat, carn, diners i altres rèdits que rebien en el seu castell de Gisclareny i en

tota la parròquia de Sant Miquel de Turbians. Tot fa pensar doncs que, en aquesta època

                                                
67 Els exemples d’excomunicació són nombrosos. Per exemple l’excomunicació dictada contra diversos

capellans, entre ells un del Puig i un de Mulnell per participar, junt amb els homes de la baronia de Pinós, en els

enfrontaments entre aquests i els del monestir de Sant Llorenç. Baronies, vol 3, pag 133.
68 En 1337 esclatà un conflicte entre les dues jurisdiccions baronial i eclesiàstica sobre un acusat per un crim de

sang. L’acusat estava tonsurat, per la qual cosa volia acollir-se al fur eclesiàstic, però en ser fill del rector de

Brocà i concebut quan aquest ja era sacerdot, no podia ser admès com a clergue “per defecte de naixença”, per la

qual cosa va ser reclamat per la justícia baronial. Baronies, vol 3, pag 298.
69 Baronies, vol 3, pag 283.



anterior a la gran pesta de mitjans del segle XIV, la riquesa del territori de la parròquia era

suficient per comptar amb ella en els afers econòmics70.

Com a resultat de la despoblació posterior als anys de pesta del segle XIV, moltes

parròquies van quedar desertes i alguns rectors acumulaven els beneficis de diverses

parròquies alhora, arrendant els rèdits i llogant després algun sacerdot per fer els serveis

mínims imprescindibles. Tot i això el fet que molts llogarets quedessin despoblats va fer

desaparèixer algunes de les petites esglésies en ells nascudes. Es possible que aquesta fos la

causa que expliqui la desaparició d’esglésies citades al terme de Gisclareny com Sant Andreu

de Paradís, Sant Pere d’Espunya o Santa Eulàlia de Vilella de les quals no hi quedà cap

rastre71.

2.9 Els monestirs de l’en

A l’entorn de Gisclareny

Llorenç prop Bagà i Sant Seb

Sant Llorenç prop Bagà 

d’aquest monestir tingué lloc

                                               
70  Baronies, vol 3, pag 283.
71 En 1485 una carta enviada al gov

rectories destroïdes e inabitades” B

s
L’altar de Sant Miquel de Turbian
25

torn de Gisclareny i els seus dominis

 varen aparèixer a l’Alta Edat Mitjana dos monestirs: Sant

astià de Sull.

es esmentat per primera vegada l’any 898. La consagració

 en 983 amb assistència del comte Oliba Cabreta, el bisbe

 

ernador de les baronies, Galceran de Pinós,  parlava de la “destrucció de les

aronies, vol 3, pag 310.
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d’Urgell. Les importants donacions que rebé aquest monestir ens mostren la seva importància

ja des del moment de la consagració: durant aquest acte cases, terres, horts i vinyes del terme

de Faia van ser cedides al monestir pel comte i per altres nobles. Una part important del

territori del terme de Gisclareny va arribar a estar més tard sota el domini d’aquest monestir,

com és el cas del “vilar d’Espunya”. Existeixen referències sobre donacions posteriors fetes al

monestir de S. Llorenç d’alous i masos situats en Mulnell en 1003, 1086, 1107 i en 1170,

mentre que en 1274 un molí al Puig depenia també d’aquest monestir72.

El nom d’Espunya (o Espunia) apareix per primer cop en un document de 1068, citat en

les Baronies73 pel qual els comtes de Cerdanya cedien al monestir un seu alou situat al “Vilar

d’Espunya”. Altre document del mateix any 1068 es refereix a un plet entre els homes de

Massanés, que conreaven unes terres a la riba N del riu Saldes, i l’abat de S. Llorenç que les

reclamava com a pròpies del monestir de Sant Llorenç. Aquest plet es dirimia en presència del

comte de Cerdanya, Ramon Guifré, i del veguer Miró Riculf, senyor del castell de Pinós, que

tenia en feu aquestes terres, i al davant de l’església de S. Pere d’Espunya74. L’abat defensava

que el mas de Sant Pere d’Espunya75 havia estat cedit unes dècades abans pel comte Guifré II,

pare de Ramon Guifré, al monestir de S. Llorenç. El comte donà la raó a l’abat.

                                                
72 Urgellia, nº 6, pag 361; nº 9, pag 267; nº 10, pag 168;  també Bolós, 1986, pags 165 a 168.
73 Baronies, vol 3, pag 105.
74 Aquesta església podria ser identificada com la fundada en 948 en el lloc de Paradís. La seva ubicació podria

haver estat pròxima al pas del Grau, i per tant pot ser que sigui la mateixa església coneguda amb el nom de Sant

Pere de Grau d’Escales.
75 Les referències de segles posteriors situen el mas Espunya entre el Puigventós i el pas del Grau.

El monestir de Sant Llorenç prop Bagà
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Documents posteriors sobre l’alou d’Espunya ens permeten observar com es manifestava

en aquests territoris la pugna entre la nova noblesa feudal i l’església, aquí representada pel

monestir de Sant Llorenç. Així l’any 1121, l’alou d’Espunya apareix mencionat en una

donació testamentària feta al monestir de Sant Llorenç76 per un noble que podem identificar

com a Ramon d’Eveg (o Enveig), la qual cosa ens indica que en aquesta època Espunya havia

passat a dependre d’aquest senyor feudal. En 1142, l’abat de Sant Llorenç reclama, davant el

bisbe d’Urgell, a Pere d’Annes i Guillem Bernat, marmessors del testament d’aquell Ramon

d’Enveig, aquest alou d’Espunya, i a més a més altres alous a Mulnell i a Vilella que havien

estat retinguts il·legalment per aquests, ja que a més en el dit testament Pere d’Annes havia

estat nomenat batlle d’Espunya pel d’Enveig . El bisbe atengué les raons de l’abat que adduïa

la cessió feta al monestir pel comte Guifre II i refermada pel comte Ramon Guifré en 1068, i

els alous van ser retornats al monestir, previ pagament per part d’aquest de 120 sous. Cal tenir

present que l’abat del monestir tenia el mateix tipus de jurisdicció que qualsevol altre senyor

feudal77.

Aquestes referències i altres relatives als llocs de Vilella o Quer ens permetrien formular

una hipòtesi que ubicaria aquest “Vilar d’Espunya” abans mencionat com un ample territori

situat pel vessant S de la serra de Gisclareny limitat pels actuals veïnats de Berta i del Roser i

pel fons del riu Saldes, i que s’estendria també pel vessant NE del coll de Turbians78 incloent-

hi les masies de S. Pere de Quer i de S. Ramon de Quer79. Els masos tot i estar situats més

                                                
76 Urgellia, nº 9, pag 159.
77 Baronies, vol 3, pag 108. A partir del segle XII comença una època de forts enfrontaments pels drets

jurisdiccionals entre el monestir i els senyors veïns. Aquests cremaven collites, s’apropiaven de pastures i fins i

tot ferien els pagesos. Els plets i els acords negociats eren freqüents per solucionar aquests conflictes.
78 Els límits citats pel Vilar d’Espunya en el document de 1068 on els comtes de Cerdanya hi cedien un alou són

el riu Esna (Saldes), Sant Sebastià (de Sull), Querforadat (?), el mont Calvera i Sant Esteve (Bagà). La menció de

Querforadat com a límit del Vilar d’Espunya resulta estranya si es pensa que fa referència al poble d’aquest nom

situat al Baridà.  Però l’aparició de documents del segle XVII on es menciona un mas Querforadat situat a

Gisclareny  (presumiblement prop del Vilar d’Espunya) fa sospitar que aquest topònim potser es refereix

realment a alguna roca erosionada amb coves o balmes sobre la serra de Gisclareny, per exemple les situades a

prop del coll d’Escriga (balma de Cal Bisbe i balma Negra). Una localització com aquesta podria també explicar

els límits indicats en un alou amb centre a Mulnell donat al monestir de Sant Llorenç en 1003, on es cita

Querforadat de forma  poc comprensible (affrontat ...  de una parte en Concha Oria, et de alia in Cher Foradado,

et de III parte in Boxaca, et de IIII parte in Kadino). Bolós, 1986, pag 200.
79 Urgellia, nº 6, pag 382; Baronies, vol 2, pag 334.
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enllà del coll de Turbians, estaven inclosos en aquesta època dins de la parròquia de S.Miquel

de Turbians, trobant-se, però, sota el domini del monestir de Sant Llorenç80.

Sant Sebastià de Sull, també anomenat Sant Sebastià d’Esna (Esna o Eina era l’antic nom

del riu Saldes) apareix esmentat per primer cop en un document de 939. Per aquest document

el comte Sunifred II feia donació al monestir de la terres que en anys anteriors el monestir

havia ja ocupat i conreat. La seva situació al fons de la vall d’aquest riu, prop de

l’aiguabarreig amb la riera de Gresolet, i just sobre l’antic camí que des de Saldes portava a

través del terme de Gisclareny fins a Bagà i al monestir de S. Llorenç, ens insinua la relació

que en aquests temps deuria existir entre el monestir i els habitants de Gisclareny.

Al 983 S. Sebastià de Sull i totes les seves terres van passar a dependre del monestir de S.

Llorenç prop Bagà per donació del comte de Cerdanya Oliba Cabreta amb ocasió de la

consagració d’aquest monestir.

2.9.1 Les donacions als monestirs

L’extensió del domini territorial d’aquests monestirs es formà a base de donacions,

sobretot deixes testamentàries, de terres per part dels pagesos de les rodalies, i sobretot dels

comtes de Cerdanya. La preocupació per destí de l’ànima després de la mort empenyia als

fidels a aquestes donacions que els asseguraven la intercessió davant els poders celestials de

les pregàries monacals. També en determinades èpoques del període medieval, concretament

en els moments més àlgids del procés feudalitzador, molts pagesos consideraven una garantia

passar a dependre dels monestirs com a protecció enfront de la violència dels senyors feudals,

tot i que això no sempre els oferia una protecció prou completa.

Les donacions dels pagesos podien fer-se sense condicions però sovint comportaven

l’establiment d’un pacte de reserva d’usdefruit entre els pagesos que cedien la terra i la

comunitat monàstica. Els pagesos es comprometien a pagar al monestir un cens, anomenat

tasca, consistent en l’onzè de les collites per gaudir del domini útil de la terra, al que s’afegia

un altre cens fix pel dret d’ús de la casa on vivien. Tot i això abans del procés feudalitzador

les lleis comtals, per tal de protegir els drets dels fills i hereus, van fixar un límit a la

proporció de béns que en les deixes testamentàries podien ser oferts a l’Església. En cas de

mort sense hereus el monestir establia en aquelles terres nous pagesos que li pagaven censos

sense possibilitat de venda ni permuta del mas, tot conservant el monestir el domini eminent.

                                                
80 Baronies, vol 3, pag 107.
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S’han conservat referències de diversos establiments fets pel monestir en terres de

Gisclareny81.

En 1125 es registren quatre referències de pagament de censos a S. Llorenç per part de

pagesos de Mulnell i Faia consistents en gra, fogasses de pa i gallines. El mateix document

registra els censos pagats pels mansos d’Espunya (menciona quatre) al monestir, consistents

en gallines, forment i civada. En 1274 un altre document menciona els pagaments al monestir

d’un mas de Mulnell i d’un altre de Faia82.

Del total de documentació conservada sobre pagament de censos en els segles XII i XIII

es dedueix que el conreu de l’ordi era el més estès per aquestes contrades, servint com a

aliment humà, mentre la civada es donava principalment al bestiar; sembla que el conreu del

blat forment estava menys estès. També era important la presència en els pagaments de censos

de vi i de pèsols, així com de gallines, de pernes de porc, de palla i de cera. En alguns casos el

cens era pagat en metàl·lic.

2.10 El castell de Gisclareny

Les escasses notícies que ens han arribat sobre l’existència de l’anomenat “Castell de

Gisclareny” provenen sobretot de la documentació del arxiu de Bagà examinada per Serra i

Vilaró. La ubicació d’aquest castell roman encara una incògnita i només una nova troballa

documental o arqueològica podria resoldre-la. Tot i això dues ubicacions semblen en

Gisclareny respondre a les funcions requerides d’un castell medieval situat en aquests indrets

de muntanya: per una part el control del territori i amb ell de la pagesia depenent del castell;

per altra part la vigilància de les vies de comunicació per assegurar la defensa en cas d’atac

extern, així com la possibilitat de transmissió directa de senyals als altres castells de la

rodalia.

                                                
81 Un situat a Mulnell on estableix en 1046 un Eremir Oliba en la propietat donada al monestir pel seu pare amb

una entrada de dos sous i un cens anual de tres argenços en espècies per la terra i la casa. Un altre situat a

Espunya on Pere Guillem es establert en 1113 en un mas pel qual paga de cens anual una perna de dos argenços,

dues gallines, dues fogasses, quatre quarters de vi i dos sesters de civada. Un tercer situat al Quer, on en 1130 es

establert Guillem Bernat a canvi d’un cens anual corresponent a un terç de les collites i el compromís de resoldre

els plets davant del batlle del monestir. I un altre situat també al Quer on en 1124 es establert Ramon en una

propietat amb dues peces de vinya a canvi d’un cens anual de un muig d’ordi, un de civada, una perna de dos

argenços, dues gallines i dues fogasses, a més de reconstruir la casa i recuperar les terres. Bolós, 1986, pag 168.
82 Bolós en Urgellia, nº 6, pags 361 a 386.
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La primera possible ubicació es troba al cim del turó anomenat els Castellots. La seva

visió directa dels castells de Murcurols i de Faia, pel vessant nord, i del castell de Saldes pel

vessant sud, el control del pas pel coll d’Escriga, i la seva posició enlairada que permet

observar una bona part del territori de l’actual municipi fan que aquesta sigui una possible

ubicació del castell de Gisclareny. Tot i aquestes possibilitats sembla més probable que el

castell estigués situat en el turó on avui hi ha el veïnat del Roser, ja que, encara que no té una

visió directa dels castells de Murcurols i Faia, sí que la té del castell de Guardiola, situat en

l’estratègic collet d’Eina, clau pel control de la ruta entre les planes interiors del Bergadà i el

Bagés i la Cerdanya. Aquest castell, situat al fons de la vall del riu Saldes en el seu

encreuament amb el riu Llobregat, queda enclotat al fons d’aquesta profunda i sinuosa vall, i

és just entre aquests alts vessants que es pot albirar des d’ell la part alta del turó on es trobaria

el castell de Gisclareny Si tenim present que des del castell de Guardiola hi ha visió directa

del castell de Brocà, i des d’aquest al de Bagà i indirectament als de Faia i Murcurols, mentre

que des del castell de Gisclareny es té visió del castell de Saldes, apareix una xarxa de

comunicacions que podria posar en estat d’alerta tots aquests castells situats en les valls de

Brocà, Bastareny i Saldes des del castell de Guardiola83.

                                                
83 Veure gràfic de situació dels castells de la zona a l’annex nº 7.

El veïnat del Roser, possible ubicació de l’antic castell de Gisclareny
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Dins del terme del castell de Gisclareny, i molt a prop del mas conegut a l’edat moderna

com a mas Espunya, al sud-oest de Cal Ros, es trobava un petit castell, potser no més que una

torre de guaita, del qual queden encara algunes escasses restes. Sembla que el paper estratègic

d’aquest castell fora el control del pas del Grau situat a prop.

Els habitants del terme d’un castell havien de pagar als seus ocupants el blat de “guaite

et castlanie”, com a aportació al manteniment de les tasques defensives, així com participar,

formant la host i la cavalcada84, en les empreses del senyor i en la defensa del castell. En

aquests casos eren convocats “metent so”, amb algun instrument capaç de fer arribar la seva

veu a tot el terme del castell85. Així en 1336 tres homes de la parròquia de Sant Miquel de

Turbians que tenien com a senyor alodial l’abat del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, i al

qual pagaven censos, apel·laren al baró de Pinós contra una sentència del jutge de la baronia

que els obligava a fer obres i guaites per aquest castell argumentant que tots els que es

trobaven dins del terme d’aquest castell hi estaven obligats a aquests serveis86.

El territori sobre el qual exercia el seu domini feudal el castell de Gisclareny87 deuria

trobar-se relativament poc poblat en comparació amb el d’altres castells dels entorns, i les

                                                
84 En general el terme “host” significava una campanya militar de diversos dies de durada, mentre una

“cavalcada” era una operació d’un sol dia de durada.
85 D’aquí deriva la paraula sometent que, a partir del segle XVI, substitueix la paraula host. Baronies, vol 2, pag

209.
86 Baronies, vol 2, pag 352.
87 El nom de castell de Gisclareny podia aplicar-se indistintament al castell pròpiament dit i al terme sobre el

qual el castell exercia la seva jurisdicció.

Restes del castell Faner
de Cal Ros.
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exaccions feudals sobre la pagesia del terme deurien aportar uns recursos més reduïts com es

fa evident a partir de la comparació dels preus d’arrendament dels castells de Gisclareny,

Gòsol, Saldes, Josa i Gavarrós en 1344 que ascendia a 36, 136, 85, 80 i 48 lliures

respectivament88.

L’aplicació per part del representant del baró de Pinós de la justícia en el terme del

castell implicava l’existència de presó a l’interior d’aquest la qual trobem documentada en

1336 amb motiu de la fuga d’un pres que deixa enrera dóna i fills els quals demanen al jutge

el nomenament d’un tutor89.

• Una de les primeres referències sobre el castell es troba en el testament de Galceran

III, mort en 1277, on el deixa, junt amb dues dotzenes més de castells, al seu fill Galceran

amb tots els drets i pertinences a ell associats90.

• En 1295, Galceran IV nomena procurador general de diversos castells, entre ells el de

Gisclareny, amb amplis poders sobre els militars i cavallers que hi tenien cura91.

                                                
88 Baronies, vol 2, pag 25.
89 Baronies, vol 2, pag 247.
90 Baronies, vol 1, pag 99.
91 Baronies, vol 1, pag 114.

El veïnat del Roser. Sobre el turó de l’esquerra podria haver estat el castell de Gisclareny.
Veïnat i turó són visibles des del castell de Guardiola i també des del castell de Saldes
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• En 1305 la cort del baró reclama al batlle de Vallcebre uns bous que havien estat

robats per gent d’aquest poble de les terres del castell de Gisclareny. Vallcebre es trobava sota

la jurisdicció feudal del baró de Peguera92.

• En 1335 es mencionen els drets feudals, tasca, qüestia i altres servituds que un

propietari i un arrendatari de Gisclareny havien de pagar al senyor del castell93.

• En 1350 Na marquesa de Pinós ret homenatge al rei Pere, com a vassall seu, pels

castells de la baronia, inclòs Gisclareny, els quals diu que posseeix “en lliure i franc alou”94

• En 1361 el castell, referint-se al seu terme, es mencionat en relació al testament de Na

marquesa de Pinós, la qual fa una deixa de 50 sous per maridar donzelles i pels pobres de

Gisclareny95.

• També en 1361 en Pere III Galceran de Pinós emet unes ordenacions als batlles dels

castells donant-los instruccions sobre l’enviament de missatges des de la cort de la baronia96.

• En 1383, en la presa de possessió del baró Bernat I Galceran de Pinós, aquest fa

jurament de guardar els privilegis, franqueses, immunitats i bons usos de diversos llocs i

castells de la baronia, entre ells el de Gisclareny97.

• En 1390 es venut el càrrec de batlle del castell de Gisclareny per tres anys98.

• En 1428, el castell de Gisclareny, junt amb els de Josa, Gòsol, Saldes i Gavarrós,

serveix de fermança per a la constitució d’un censal de 14000 sous venut pel baró de Pinós99.

• En 1468, durant la guerra civil catalana, el seu capità del castell, Nicolau Larigós, amb

els seus homes, Marc Calla100, Joan Coll i Pere Quer, van a Bagà a reconèixer el nou rei

francès101.

                                                
92 Baronies, vol 2, pag 48.
93 Baronies, vol 2, pag 303.
94 Baronies, vol 1, pag 146.
95 Baronies, vol 1, pag 170.
96 Baronies, vol 1, pag 169.
97 Baronies, vol 1, pag 199.
98 Baronies, vol 2, pag 24.
99 AHPZ, lligall I-187-26.
100 Es conserva el testament d’aquest Marc Calla. ADS, Saldes, lligall 8.
101 Baronies, vol 1, pag 241. També AHPZ, lligall I-187-26.
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2.11  La vida quotidiana

2.11.1 Els referents espacials

Allò que caracteritzava la vida de l’home medieval era el seu estret lligam amb la

natura. Per una part hi havia els condicionaments que aquesta imposava a la seva vida: fred i

calor, foscor i claror, bon temps i mal temps, eren factors que determinaven la distribució del

seu temps i la seva activitat. Per altra part hi havia el profund coneixement que provenia de

l’experiència del seu constant contacte amb el medi natural: les costums dels animals, els

olors i sorolls de l’entorn, la vida i les característiques dels arbres i les plantes, etc. La natura

era la seva única font de proveïment, però alhora la incertesa estava sempre present, tant per

la dependència que les collites i el bestiar tenien del clima i dels elements naturals, com per la

presència dels altres habitants d’aquest medi natural que reclamaven la seva part: llops,

guineus, teixons, esparvers, ocells, insectes, rates, etc. Obligat a protegir-se dels aspectes

agressius d’aquest medi natural, en el clima fred de la muntanya, el foc, la roba i l’habitatge

eren els elements imprescindibles que, juntament amb l’aliment, permetien la seva

supervivència.

La llenya i el carbó vegetal eren els combustibles disponibles pel pagès medieval, que

alimentaven la seva llar de foc, tot escalfant-lo i cuinant els seus aliments. Per a cobrir el seu

cos disposava sobretot de dos productes naturals: les pells del seu bestiar i la llana de les

seves ovelles. Podem doncs imaginar-lo cobert de robes gruixudes i ben poc delicades: el lli

que conreava als camps servia sobre tot per alguna escassa peça de roba de llit i alguna aïllada

peça de roba per vestir, però més sovint acabava servint per abillar aquells que formaven els

dos estaments privilegiats de la societat: el clergat i la noblesa feudal.

Un document del segle XVI relata la visita dels homes del castell de
Gisclareny a Bagà  per retre homenatge al rei de França.
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2.11.2 Els referents temporals

El temps de l’home medieval estava regit pel cicle diürn i pel cicle estacional. El sol

determinava la distribució de les seves tasques diàries, marcant alhora l’inici i el final

d’aquestes. L’absència de llum natural limitava les seves activitats a l’exterior i les nits,

sobretot les d’hivern, només podien ser esmerçades en el reduït espai prop de la llar de foc o

en els jaços de palla on els pagesos, arraulits uns vora els altres, intentaven combatre el fred i

les corrents d’aire que penetraven per les escletxes del seu habitatge.

En conjunt la vida del pagès estava marcada pel ritme de les estacions: vivia “de cara

al cel”, i les pràctiques religioses es feien ressò d’aquest afany d’assegurar el temps apropiat

per les feines agrícoles. L’estiu, iniciat amb la festa del solstici, els orígens de la qual es

remunten més enllà de la cristianització, era el temps de la sega i la batuda dels cereals que

havien estat plantats a la tardor o a la primavera, al mateix temps que els ramats eren conduïts

a les altes pastures on s’estarien entre quatre i sis mesos. Amb la tardor venia la verema i la

preparació de la terra adobant-la i llaurant-la per a la sembra i fangant l’hort, i també era

època de recollida: dels farratges que havien de mantenir el bestiar durant els mesos d’hivern,

dels aglans pels porcs, de la llenya que havia d’escalfar la llar pagesa, dels fruits del bosc que

ajudaven a la subsistència. També calia atendre el bestiar, esquilant moltons i ovelles i

preparant els espais per la seva estabulació hivernenca.

Durant l’estació freda, iniciada amb el solstici d’hivern102, també d’arrels perdudes en el

temps, calia llaurar la terra preparant-la per la sembra dels cereals de primavera i dels

llegums. Era també l’època de la matança del porc, de la poda dels arbres i les vinyes, de les

feines de manteniment de la casa i reparació de les eines, de filat i teixit de la llana, i de la

important transmissió oral dels referents culturals en les llargues vetllades a la vora del foc.

Les dones ajudaven ara i adés en les feines del camp i de l’hort, sobretot en les èpoques

de la sega, tenien cura de la casa, dels fills, i del bestiar de ploma, havien d’elaborar el pa i els

formatges103, i havien de procurar-se i tenir cura de les diferents robes, i cercar les plantes

comestibles i les que permetien elaborar els remeis casolans. També els calia fer altres feines

auxiliars segons les èpoques com espigolar, recollir fems o farratges, salar la carn i fer els

                                                
102 Les celebracions paganes dels solsticis d’estiu i hivern, profundament arrelades en la vida pagesa, foren

transformades per la cristianització en les festes de Sant Joan i Nadal.
103 Hi ha referències del formatge de Murcurols, venut al mercat de Bagà.
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embotits, etc104. La consigna de la unitat familiar era l’autosuficiència sota la idea de “fer una

mica de tot i tant de gra com es pugui”.

Aquesta divisió del treball a la unitat pagesa seguia bàsicament els criteris de sexe, tot

tenint present que era vista com anòmala l’existència d’unitats explotades per homes solters o

per homes o dones vídues. L’aprenentatge del treball dels fills es feia dins la família a partir

de l’exemple dels pares i ja des de petits hi participaven en les tasques productives.

Un altre element que determinava la concepció del temps del pagès medieval eren les

festes religioses. Apart de les festes dels solsticis, d’altres festes, majoritàriament d’arrel

pagana i cristianitzades de forma progressiva, marcaven fites que dividien el cicle anual. A

l’Alt Berguedà una festa profundament lligada a les feines de la terra era la de Sant Miquel de

setembre: acabada la collita, quan el rebost estava ple, era la data indicada en tots els

contractes, orals i escrits, per pagar els censos, retornar els préstecs, i marcar qualsevol

esdeveniment de rerafons econòmic, i per extensió social, de la col·lectivitat.

                                                
104 Oller, 1989.

Les cabanes eren imprescindibles per l’aixopluc dels pastors que conduïen els ramats a
les altes pastures. Aquesta es troba a 2250 m en el vessant E del Puig Terrers.
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2.11.3 L’habitatge

L’habitatge ha estat sempre un element essencial en la vida dels individus: és l’espai

de refugi i protecció alhora que el lloc de reunió de les unitats familiars i el nucli essencial de

socialització. A la muntanya, amb el seu clima dur, l’habitatge ha representat també la

protecció contra les inclemències del temps i els animals salvatges, i el lloc on els individus es

retiraven quan el fred, la pluja, la neu o la foscor l’amenaçaven.

Els coneixements directes sobre les formes de l’habitatge medieval a Gisclareny són

nul·les, ja que no s’ha efectuat cap treball arqueològic que pugui informar-nos de primera mà

sobre com eren els habitatges rurals en aquesta època. Però diverses excavacions, i sobre tot

les fetes en un parell de masos de Vilosiu situat prop de l’actual poble de Cercs, poden, per la

seva proximitat geogràfica i similitud del territori així com l’escàs nivell econòmic dels seus

ocupants, informar-nos sobre com eren aquestes edificacions rurals dels segles centrals de

l’Edat Mitjana, tenint en compte que els resultats d’aquestes prospeccions concorda amb

d’altres fetes en diversos llocs del territori de la Catalunya Vella105.

                                                
105 La informació d’aquests treballs arqueològics pot trobar-se a Bolós , 1999.

En els nombrosos cingles que forma la roca calcària apareixen coves que
han estat utilitzades al llarg dels segles com a habitatge.
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En aquest territori abrupte sovint s’havien fet servir les baumes excavades a les cingleres

com a part de les cases, avançant cap a l’exterior i tancant el recinte de forma que una part de

la zona habitada aprofitava els sostres naturals oferts per la roca106. Seguint un costum que es

mantindria fins al segle XX era corrent en aquests territoris abruptes de les comarques de

muntanya de situar les construccions adossades a alguna roca que feia de paret posterior107,

alhora que servia de protecció contra els vents del  nord, ja que l’orientació de la façana

principal amb la porta d’entrada era normalment cap al sud per tal d’aprofitar l’escalfor del

sol, tan important en aquests territoris on l’altura accentua el fred de l’hivern.

Els materials de construcció han estat en cada cas allò que l’entorn ha pogut facilitar, i a

la muntanya prepirinenca la matèria primera de les cases ha estat sempre la pedra calcària,

sovint irregular però resistent als elements, feta servir per aixecar les parets i, en aquests

temps medievals, en forma de lloses per cobrir les construccions, així com també la fusta per

a fer les bigues, llindes, portes i finestres. Un altre tipus més primitiu de cobriment dels

                                                
106 Com era el cas de Cal Bisbe.
107 Moltes de les cases i ruïnes actuals es troben recolzades sobre parets de roca.

Els carreus utilitzats en les arestes donaven solidesa a les parets i encara
resisteixen el pas del temps. Ruïnes prop de Sant Miquel de Turbians.
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habitatges era una barreja de branques, palla i terra humida, que era propi dels masos més

pobres108.

Les construccions més primitives constaven d’una sola estança amb una divisió interior

que delimitava un espai habitat, en el qual es feien totes les activitats: cuinar, menjar i dormir,

i es guardaven queviures i objectes, i un altre espai destinat als animals domèstics que es

trobava just al costat, permetent aprofitar l’escalfor produïda per aquests. A partir del segle

XII van aparèixer construccions d’una sola planta, de pedra poc treballada lligada amb un

morter de calç, amb diversos espais, i amb una divisió principal entre els espais destinats a les

persones i els destinats al bestiar. La part destinada a les persones podia constar d’una estança

principal amb servei de menjador-dormitori, lloc on es feia vida a les nits i en les èpoques

fredes, i una zona destinada a rebost per guardar el gra i la resta de queviures que sovint es

situava al nord de l’estança principal. En aquesta estança principal, on es trobava situat el foc,

no hi havia xemeneia, i el fum sortia per obertures situades en la part alta de les parets, mentre

que una petita construcció adossada, accessible des de l’interior, servia com a forn, element

indispensable per a la supervivència d’aquests pagesos que depenien de les collites de gra.

Sovint no hi havia finestres, i quan les hi havia eren molt diminutes per tal de conservar millor

l’escalfor de l’estança principal, ja que no es feia servir el vidre, i l’altra possible tancament

de les finestres, el pergamí, era massa valuós per dedicar-ho a aquesta funció; com a resultat

l’estança era fosca i fumada. A les parets hi havia una mena d’armariets encastats a les parets,

del tipus que encara poden trobar-se en algunes antigues cases pageses, on abundaven les

olles i gerres de ceràmica grisenca, mentre que era freqüent l’existència de sitges excavades a

la roca on es guardava la collita. La porta d’entrada no donava pas directament a l’estança

principal, sinó que ho feia a través d’un espai destinat al bestiar per tal d’evitar que entrés el

fred i el vent. Al costat d’aquests espais podien situar-se d’altres destinats al bestiar, alguns

coberts i altres descoberts, aquests darrers de parets fetes amb pedra seca i aprofitant roques

naturals.

En avançar l’edat mitjana alguns masos situats en zones més riques pogueren construir

un pis sobre la planta principal, però ara per ara és impossible saber si aquest cas es va donar

al Gisclareny històric dins de l’època medieval, donades les difícils condicions del territori.

En tot cas sí que sabem que al llarg de la vall del Bastareny es feren construccions de més

                                                
108 Sovint també es posava terra sobre les cobertes de lloses. D’aquesta pràctica de posar terra sobre els

habitatges primitius prové el nom de “terrat”.
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d’una planta, com és el cas de la torre de santa Magdalena, però en aquest cas es tracta

d’habitatges pertanyents a la petita noblesa i no a la pagesia.

2.11.4 Els recursos econòmics

A l’època medieval, com segles més tard fins arribar a la darrera meitat de segle XX, el

conreu dels cereals era la base de l’economia pagesa, fins i tot en aquestes zones de muntanya

on la ramaderia tenia una considerable importància. La varietat de cereals era àmplia ja des de

les primeres referències que es troben a l’època alt-medieval abans de l’any 1000. Sembla que

inicialment l’ordi, cereal de primavera resistent a les secades i poc exigent amb els sols, era el

més comú, tot i que els diversos tipus de blat van anar guanyant terreny, sobretot la varietat

forment, més resistent al clima de muntanya. També el sègol i la civada apareixen

documentats en les pagaments dels censos que els pagesos feien als seus senyors. Sovint es

sembrava l’anomenat mestall, barreja de diversos cereals (algunes varietats de blat, civada,

ordi i sègol). En algunes zones es sembrava també mill i espelta.

En el període de l’ocupació i preparació dels terrenys pel conreu (aprisions), es feien les

rompudes i les artigues. Aquests processos, que a Gisclareny s’estendran en el temps fins a

l’expansió demogràfica del segle XVIII sota el nom de “boïgues de terra cuita”, requerien

tallar els arbres i matolls, arrencar i estellar les arrels, cremar la llenya i la brossa en munts,

El bestiar era un element cabdal per a la fertilitat de la terra. Vaques davant de Cal Ros
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escampar les cendres i barrejar-les amb la terra que calia remoure diverses vegades.

Observant la poca fondària dels sòls a les zones enlairades de l’Alt Berguedà i com són de

pedregosos, hom pot fer-se una idea de la dificultat que a Gisclareny va representar posar en

conreu els camps que ara es veuen abandonats. En els temps alt-medievals, i d’acord amb els

preceptes carolingis, “tot allò que hauran arrabassat a l’aridesa de l’erm per a fer-ne conreu,

ho tinguin i ho posseeixin íntegrament ...” els pagesos van anar ampliant les terres de conreu

tot estenent-se primer pels forts pendents del Pre-pirineu, i després per les planes de la

Catalunya central. Però aquestes aprisions esgotaven la terra en pocs anys i, degut a la

insuficiència de bestiar per adobar els camps109, calia abandonar-los o bé establir rotacions en

els conreus; així generalment es posava en conreu alternativament la meitat de les terres

mentre l’altre meitat quedava en guaret. Sembla però que al llarg de l’edat mitjana s’estengué

la rotació triennal amb cereal de tardor el primer any, cereal de primavera el segon, i guaret el

tercer. Junt amb els cereals dos altres tipus de conreus, els llegums i les verdures, formaven el

gruix d’una alimentació basada, per a la pagesia, en una escassa aportació proteïnica d’origen

animal110. Dels primers coneixem el conreu de fesols, cigrons, llenties, faves, erbs, llobins,

guixes i pèsols, mentre de les segones es tenen referències dels alls, cebes, cols, naps,

espinacs, escaroles, carbasses i cogombres111.

Les eines disponibles eren escasses per l’alt cost del ferro, però la seva tipologia va variar

ben poc fins arribar al segle XX. Pel conreu es feia servir l’arada romana, feta de fusta però

amb una rella de ferro112, útil en aquests sòls pocs profunds, tirada sobretot per bous; quan

l’alt cost d’aquest bestiar ho feia impossible, es feia servir el pic, l’aixada i la fanga. Per les

feines de segar i batre es feia servir la falç, només parcialment feta de ferro, i altres eines de

fusta com les forques, el rastell i les batolles. Amb aquest equipament la jornada del pagès

                                                
109 Un cop els camps havien estat artigats calia adobar-los cada any si es volia mantenir la fertilitat del sòl. Per

adobar es feien servir tant la palla sobrant de les batudes com els fems procedents del bestiar, ambdós productes

escassos.
110 La carn era l’aliment per excel·lència de la noblesa que la consumia en quantitats considerables, sobretot

provinent de la caça, mentre que era una menja escassa en la dieta de la pagesia. La conseqüència per a la

noblesa era una alta incidència de la malaltia de la gota, formació de cristalls d’àcid úric a les articulacions. Les

prohibicions eclesiàstiques sobre el consum de carn, l’abstinència quaresmal per exemple, tenien en compte el

seu estatus sumptuari.
111 Es poden ampliar les dades sobre la vida quotidiana medieval a Castells, 1984, i  Santandreu, 1994.
112 L’arada romana, amb els dos costats simètrics, obria el sòl verticalment voltant la terra als dos costats.

Apropiada pels sòls lleugers i pedregosos penetrava poc i evitava una pèrdua excessiva d’humitat sent per tant

adient per aquests climes mediterranis.
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podia permetre llaurar unes 0,3 ha amb bous, segar unes 0,15 ha amb falç, i batre uns 70 litres

de blat.

Dels cereals de conreu es feia pa o farinetes, tot i que en èpoques difícils s’obtenia el pa

dels glans d’alzina o de roure. Els arbres fruiters eren escassos, i es troben documentats en els

primers segles les pomeres i les pereres i més tard es parla també dels codonyers; però era

sobretot la vinya el conreu més valuós, ja que el vi es considerava un aliment essencial. El lli i

el cànem eren els conreus que proporcionaven, junt amb la llana de les ovelles, la matèria

primera per a la confecció de teixits i l’obtenció de fibres i cordes.

El bestiar, alimentat a partir dels prats de pastura de les zones altes i dels prats de dalla de

les zones baixes i humides, formaven l’altre pilar de l’economia pagesa. Els xais i els porcs,

aquests darrers alimentats sobretot amb deixalles casolanes i aglans i que subministraven les

botifarres113, les llangonisses i la cansalada bàsics en l’alimentació de muntanya, sembla que

formaven el gruix del bestiar gros de consum alimentari. Els animals de ploma, de carn

reservada per les festes i sovint emprats, com els capons, per pagar els censos, fornien un

producte molt estimat, els ous, que, junt amb els formatges fets a partir de la llet del bestiar

                                                
113 A finals de l’edat mitjana a Bagà es consumien quatre tipus de botifarres: de sang, de seva, amb espècies, i

blanques, fetes amb ous. Santandreu, 1998.

El cirerer és un dels arbres fruiters que es desenvolupen bé a Gisclareny.
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oví, representaven una important aportació proteïnica a la dieta pagesa. Algunes vaques,

vedells i cabrits en els masos més importants completaven el bestiar de menja. Els bous, junt

amb alguns cavalls, mules i ases representaven les opcions de bestiar de treball per alimentar

els quals es podia dedicar algun camp al conreu d’ordi, sègol o civada. També en plena època

cavalleresca alguns pagesos tenien camps dedicats al conreu d’aquests cereals, sobretot ordi,

per alimentar els cavalls de guerra dels senyors.

Els recursos del bosc formaven també part de l’economia pagesa. A més de la fusta i la

llenya es recollien els fruits del bosc segons les estacions: bolets, cargols, aglans, gerds,

maduixes, com a complement de l’alimentació, i quitrà, pega i trementina per a usos diversos.

També eren importants la mel i la cera dels ruscs, essencials per endolcir i per les cerimònies

religioses, així com les herbes medicinals que aplicaven el coneixement popular al

manteniment de la salut.

Sembla que en l’alimentació pagesa diària tenia la màxima presència l’olla, on es podien

barrejar les verdures i els llegums amb alguna escassa aportació de productes del porc. Els

àpats solien constar d’un sol plat que acompanyava l’aliment bàsic que era el pa. Així es

parlava de companatge per referir-se a tota la resta de productes que acompanyaven al pa. En

Els cereals eren la base de l’alimentació pagesa.
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les escasses ocasions en que es podien servir dos plats en un àpat, el primer era sempre el plat

més fort, la carn o més rarament el peix114, seguit del bullit de l’olla.

2.11.5 Els béns comunals

L’organització de l’espai rural durant els temps medievals, es caracteritzava per

l’existència d’àmplies zones del territori considerades de domini comú com a possessió

utilitzable per tota la comunitat, i on tots els veïns tenien el dret d’explotar els recursos

d’acord amb una normativa originada dins del propi grup i per ell modificada en funció de les

seves necessitats. Aquesta normativa determinava l’assignació dels diversos espais (boscos,

pastures, conreus, boïgues, erms) per als diferents usos alhora que fixava un calendari per als

                                                
114 No sabem si el peix era una menja habitual en l’alimentació dels pagesos medievals de Gisclareny. A les

acaballes de l’edat mitjana es podien trobar a Bagà, a més de les truites del Bastareny, arengades, lluç i congre

salats. D’aquests peixos només les arengades sembla probable que, pel seu preu, fossin presents als àpats de la

pagesia de Gisclareny. Santandreu, 1998.

Els prats alpins dels vessants de la serra Pedregosa, dits Costes de Roset, han estat sempre
zona de pastures. Eren domini directe de la casa de Roset, i més tard dels Còdol.
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successius aprofitaments i actuacions que permetia obtenir el màxim rendiment i una

distribució acceptable d’aquests recursos.

D’aquesta manera només una part del territori estava sota el domini útil de cada una de

les famílies camperoles, on aquestes podien prendre decisions i fruir dels recursos obtinguts,

mentre per l’ús de l’altre part, els comuns, calia arribar a acords amb la resta dels habitants del

terme o universitat. Es tractava de la barreja de dues tradicions, una procedent de la llei

romana que reconeixia la propietat privada, i una altra d’arrel germànica més orientada a

l’organització comunitària basada en el clan. A les valls muntanyenques, poblades fins més

ençà del temps del domini romà per subgrups tribals, i amb una tradició de cohesió i

organització social d’arrel clànica basada en el llinatge, aquestes formes comunitàries van

arribar als temps medievals plenament operatives, i malgrat les pressions que van rebre des

dels poders econòmics i polítics oposats a elles, van aconseguir sobreviure fins a l’adveniment

al segle XIX del model econòmic capitalista.

I és que el mode de producció feudal, caracteritzat per l’apropiació per part dels

estaments dirigents, la noblesa i la jerarquia eclesiàstica, d’una part de la renda extreta pels

pagesos de la terra, representà també un intent per part d’aquests estaments d’agrupar els

espais comunitaris junt amb la resta del territori sobre el que exercien el seu domini eminent

per tal de poder afegir-hi una part de les rendes que els habitants de les universitats obtenien a

partir de l’aprofitament que feien d’aquests espais. Els mecanismes d’apropiació dels senyors

sobre aquests espais comunals estaven basats en la idea que les terres que formaven part del

terme d’un castell i no es trobaven ocupades podien passar sota domini del senyor del castell.

Era en els capbreus fets sobre els pagesos quan els senyors intentaven que aquests

reconeguessin el seu domini alodial sobre tot el territori a canvi de la concessió a aquells del

dret d’empriu sobre les terres abans comunals. Quan aquests intents reeixiren, els espais

comunals van ser transformats en emprius sobre els quals les universitats podien exercir un

dret d’ús mitjançant el pagament d’un cens, però que no podien ser arrendats o ni els seus

productes venuts sense el permís del senyor. Aquest és el cas de Gisclareny on els vessants

nord de la serra de Gisclareny passaren, en època no coneguda, a ser considerats emprius que

el baró de Pinós cedia a la universitat de Gisclareny, com ens mostren els documents

conservats de l’època moderna115. Tot i això, els documents del segle XVII ens mostren

                                                
115 El fet que territoris pertanyents a un terme poguessin ser utilitzats com a emprius pels habitants d’un altre

terme pot ser considerada la supervivència d’una organització de l’espai diferent a l’actual i més propera a

l’organització tribal original d’aquestes valls de muntanya. Aquest podria ser el cas dels drets d’empriu que els

habitants de Bagà tenien sobre una part dels boscos de la vall del riu Bastareny i que van ser reconeguts pels
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també que amplis espais, no aprofitats pel conreu (garrigues), estaven sota el control dels

capmassats de Gisclareny i podien ser considerats per tant com a espais comunals. L’ocupació

durant un llarg període de temps, sovint 25 o 30 anys, donava dret a que la terra fos

considerada domini útil de l’ocupant116.

2.11.6 La vida familiar

El matrimoni era la cèl·lula bàsica de la societat medieval. La necessitat, tant per la

noblesa com per la pagesia, de mantenir i engrandir els patrimonis familiars tenia una

influència cabdal en la concertació dels matrimonis alhora que va ser decisiva en la

institucionalització de la figura de l’hereu. Les lleis visigòtiques determinaven una igualtat de

drets entre els germans en la successió paterna. A partir del segle XI es començaren a aplicar

correctius a aquest igualitarisme, començant per la discriminació de les filles davant dels

germans mascles. El dot va representar la compensació que aquestes rebien per la no

participació en el repartiment de la resta dels béns paterns117. També un dels fills podia rebre

una part incrementada d’aquests béns. Però allò que va influir decisivament en la transmissió

dels béns, sobretot immobles, a un únic fill va ser la necessitat de transmetre de forma

integrada els feus apareguts en el procés de feudalització: el vassallatge i els serveis personals

que el feu portava aparellats, així com la necessitat de mantenir-los en el temps, va fer que les

famílies nobles optessin pel dret de primogenitura. La institució de l’hereu, provinent del dret

romà, va aparèixer definitivament al segle XIII, permetent la creació de famílies troncals que,

en el cas de la noblesa portaren a la creació de les grans famílies amb patrimonis territorials

cada cop més amplis, mentre en el cas dels pagesos permetia la perpetuació del mas com a

unitat indivisible, alhora que facilitava al senyor, en els casos de pagesos de remença, el

manteniment de l’explotació i l’establiment dels fills no hereus en altres masos vacants del

senyor118.

                                                                                                                                                        
barons de Pinós, malgrat que molts d’aquests espais corresponien a altres termes i una part d’ells van passar

després a formar part del municipi de Gisclareny.
116 Hi ha algun document del segle XIX que ho ratifica. ACBR, Protocols Berga, 1857.
117 Anteriorment a la creació del dot era l’espòs el que, segons la llei visigòtica, aportava béns al matrimoni  (la

dècima marital).
118 To i Figueras, 1998.
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Quan en la família pagesa no hi havia fills era la pubilla la que heretava l’explotació, i el

seu marit, amb la incorporació a la família de l’esposa, perdia el seu cognom adoptant el nom

familiar del mas.

Així les fermalles, que a partir del segle XV comencen a anomenar-se capítols

matrimonials, eren els acords que establien la base del règim econòmic familiar, a partir dels

quals la dona podia disposar dels seus bens sense necessitar cap llicència de l’espòs. El dot,

aportat per la família de la núvia, era l’element imprescindible per l’accés de la dona al

matrimoni, com també ho era per a la seva entrada a un convent o un monestir. El dot

determinava la vàlua de la dona en el mercat matrimonial, fet que constituïa una greu

dificultat en el cas de famílies pobres o molt nombroses. Quan en les fermalles la núvia era

una pubilla, era la família del nuvi qui havia de aportar el dot. És per aquesta raó que el dot

ocupava un paper central en les fermalles i originava acords a voltes força elaborats entre les

famílies dels contraents, en els quals sovint s’aplaçava el pagament del dot en terminis al llarg

de molts anys, essent també freqüent l’establiment de censals per part de les famílies per tal

de fer front a aquest pagament. Sovint en els testaments de les famílies amb recursos

apareixien deixes per proveir de dot a donzelles sense recursos, com la feta per la vídua de

La valleta que discorre entre el coll de la Bena i el veïnat del Roser vista des dels
vessants del Puig Terrers. Els boscos dels dos costats de la valleta així com una part
dels situats al vessant N del coll de la Bena, cobreixen antigues feixes de conreu.
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Pere II Galceran de Pinós en 1361 “pro maritandis puellis pauperibus” per la qual destina a

les donzelles pobres de Gisclareny i la vall del Bastareny la quantitat de cinquanta sous119.

Si la dona testava sense fills la meitat del dot passava a la família del marit, i en cas de

morir sense fills i sense testar el dot retornava a la família que l’havia aportat excepte una

part, en general la meitat, que quedava de lliure disposició del consort supervivent o passava

als fills. En cas de viduïtat i nou casament la meitat del dot passava als fills del primer

matrimoni. De la mateixa manera que la dona, excepte en el cas de les pubilles, perdia en

casar-se el seu cognom i adquiria el del seu marit, també en cas de viduïtat i nou casament

perdia la tutela sobre els seus fills.

Acompanyava al dot de les noies no pubilles una certa quantitat de roba, personal i de llit

(per a les pubilles no calia ja que quedaven mestresses de la casa)120. A més del dot

s’estipulava en les fermalles una quantitat anomenada escreix, aportació voluntària de l’hereu

o la pubilla121. També es fixava com a hereu el primer fill legítim de la parella. Les festes per

celebrar les fermalles, les noces i, fins i tot els bateigs, eren celebrats amb importants convits

a voltes tan exagerats que la cort de Bagà hagué de posar limitacions a la durada i el nombre

d’assistents a aquests actes122.

L’autoritat paterna era la que determinava l’elecció d’ofici pels fills no hereus, així com

l’ocupació de les filles fins al casament i l’elecció de marit; fins i tot la vida religiosa podia

ser imposada per la voluntat del pare, com en el cas de Francesc Colet, pagès de Turbians, que

en 1531 manà a son fill Pere Joan d’estudiar per a prevere i, un cop ordenat, servir a la Mare

de Déu de Montserrat per tres anys. Fins i tot es donaven acords entre famílies pel casament

entre infants en arribar aquests a la pubertat123 amb greus penes estipulades en cas

d’incompliment de l’acord, fet que indica fins a quin punt la voluntat paterna confiava en el

seu poder coercitiu sobre els seus fills124.

Quan els infants quedaven sense pare i en el cas que aquest no hagués nomenat tutor en

testament era el senyor, o en el seu defecte el jutge de la cort, qui designava els tutors,

                                                
119 Baronies, vol 1, pag 171.
120 Una completa descripció del tipus de roba que acompanyava al dot pot trobar-se en: Baronies, vol 2, pags 237

a 241.
121 En arribar l’Edat Moderna el costum va transformar-se en habitual per part de tots dos contraents.
122 Baronies, vol 2, pag 243 a 245.
123 La majoria d’edat pel matrimoni era de 12 anys per les noies i 14 anys pels nois, tot i que calia una altra

persona que tingués cura d’ells fins als 23 anys (curador).
124 Baronies, vol 2, pag 235.
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generalment dos, per fer-se càrrec de l’infant, fins a la majoria d’edat els nois i fins al

matrimoni les noies. La presència i tutela de la mare no era tinguda per suficient en no

considerar-la prou capacitada per assegurar el benestar de l’infant (es deia que hi havia, no

una mancança de tutor sinó una debilitat)125. Només en cas que el pare ho hagués especificat

al testament podia la mare exercir la tutoria. I és que les dones, si bé tenien capacitat

d’actuació en l’àmbit del dret privat (successions, dret matrimonial, etc) es trobaven

incapacitades d’actuar en els àmbits del dret civil i del dret penal: rarament podien participar

com a testimonis, no podien ocupar càrrecs públics, i tenien un tractament menys rigorós per

als seus delictes com els menors d’edat o els deficients mentals, no trobant-se obligades a

conèixer la llei a partir de la no atribució a cap d’aquests grups d’una capacitat jurídica

plena126.

La dependència de les dones del pare i més tard del marit si es casava, del germà si moria

el pare, o de l’autoritat religiosa si entrava a un convent, feia que d’acord amb la llei la seva

posició social quedés totalment determinada per aquests segons recull l’Usatge 16127. Per altra

part aquesta dependència del marit implicava la possibilitat de ser castigada per aquest d’una

forma lleu si existien motius per fer-ho, però en el cas d’adulteri es recomanava l’aplicació de

mesures contundents, inclosa la violència, tot i que, a diferència dels “Fueros” de Castella, els

Usatges no recollien la possibilitat que la dona adúltera fos morta pel marit.

La unitat domèstica era a l’Edat Mitjana, com ho seria més tard a l’Edat Moderna fins a

l’adveniment de la societat industrial, el marc alhora de les activitats productives,

reproductives i de consum d’aquesta societat pagesa. No existia en aquestes èpoques una

separació entre treball assalariat, considerat productiu, i treball domèstic, considerat

improductiu, concepció aquesta pròpia de la societat capitalista, sinó que tot anava encaminat

a fer viable la supervivència de la unitat familiar al llarg del temps. Es tractava en tot cas d’un

treball discontinu, lligat al cicle natural, on les tasques s’anaven alternant i on homes, dones i

nens aportaven la seva contribució des de una edat molt primerenca.

                                                
125 En 1336, amb motiu de la fuga d’un pres de la presó de Gisclareny, la seva dóna i fills que queden

desemparats demanen al jutge el nomenament d’un tutor. Baronies, vol 2, pag 247.
126  L’acceptació de  la “imbecillitas seu fragilitas sexus” , debilitat pròpia del sexe, concepte propi de la tradició

romana, permetia la consideració del sexe femení com situat en una categoria jurídica inferior a l’home. Serra i

Rotés, 1989, pag 16.
127 “Cascuna fembra sia esmentada segons valor de son marit; e si non ha marit, segons valor del pare o del

frare”. Mencionat per Serra i Rotés, 1989, pag 17.
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2.12 La vall del Bastareny

La vall del Bastareny, més amunt de Bagà, estava força poblada durant la Baixa Edat

Mitjana. Una referència de 1324 ens parla que, per raó d’una host enviada a Lavansa per

manament del baró de Pinós, es reuniren fins a cinquanta homes procedents de les cavalleries

de Faia i de Murcurols, quantitat que implica una ocupació humana molt important d’aquests

indrets. El municipi de l’actual Gisclareny inclou ara els espais situats des de la torre de Santa

Magdalena de Faia, fins la capçalera de la vall. En aquesta vall es poden definir-se quatre

nuclis principals, de gran puixança durant l’Edat Mitjana: Faia, Puig, Mulnell i Murcurols.

2.12.1 Faia

Aquest nom (Faia, Fagia) apareix mencionat per primer cop l’any 973, en un document

de donació feta al monestir de Sant Llorenç prop Bagà d’un alou situat a sota del Puig, en un

lloc que li diuen Faia. Aquest alou consta de cases, cort, orri, hort, terres, vinyes i arbres, i

afronta per un costat amb el peu de la serra de Turbians i per altre amb el riu Bastareny.

També l’any 983 apareix mencionat el lloc de Faia en el document de consagració d’aquell

monestir amb motiu d’altres donacions de cases, terres, horts i vinyes. En 1087 hi ha una nova

donació al monestir de tres vinyes situades al lloc de Faia.

El castell de Faia (o Fagia128), punt clau de control de la ruta a la Cerdanya pel coll del

Pendís, i relacionat amb els castells de Bagà, Brocà i Murcurols, incluïa l’església de Santa

Magdalena de Faia, sufragània de Sant Martí del Puig, i era als inicis de la Baixa Edat Mitjana

la seu del cavaller de Faia, vassall del baró de Pinós, que havia rebut entre d’altres el feu de

Gisclareny. Aquest feu era deixat en herència per Berenguer de Faia a la seva germana en

1130. Els senyors de Josa van cedir en 1165 als senyors de Faia, per raó d’unió matrimonial

entre les dues famílies, l’honor i castell de Gresolet, que comprenia des del Collell fins a

l’estret de Llúria, coll de la Bena, coll de Balma, i costes de Roset fins a Prat Llong. Aquesta

cessió apareix citada en 1278 per Guillema de Faia i el seu fill Berenguer en reconeixement a

Pere de Josa129

                                                
128 Nom que sembla tenir el seu origen en els boscos de faig situats en la part inferior dels vessants nord de la

serra de Gisclareny.
129 Baronies, vol 1, pag 392.
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Segueixen algunes de les referències trobades per Serra i Vilaró sobre els senyors de

Faia:

• En 1254 apareix la primera referència a un Berenguer de Faia, nom que es repetirà

sovint en els seus successors. El seu fill és Guillem Ramon, i el fill d’aquest,

Berenguer redimeix una dóna al rei en 1278

• En 1255, G.R. de Faia, compra a R.G. d’Enveig tota la vila d’Avellanet per 1500

sous, “amb homes, fembres, censos, usatges, emprius, qüèsties, justícies,

estacaments i tots i sengles drets a la mateixa vila pertanyents”130.

• En 1288, Na G. de Faia redimí de domini i servitud un pagès de Gresolet, havent

de pagar aquest a Santa Maria de Gresolet 40 sous cada any, quedant però súbdits

d’aquesta església131

• Berenguer de Faia cedia en 1289 al seu cunyat tota la propietat del castell de Faia,

així com tot el que posseïa a Gresolet, Gisclareny i altres llocs132

                                                
130 Baronies, vol 1, pag 369.
131 Baronies, vol 3, pag 219.
132 Baronies, vol 1, pag 392.

El riu Bastareny neix a la font de l’Adou, però recull també les aigües que baixen dels
afraus del torrent de Tancalaporta.
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• En 1313, Berenguer de Faia signa una treva de deu dies en una brega que tenia

amb uns vilatans de Bagà, d’acord allò que estipulaven els costums feudals de

Catalunya133.

• En 1314, Berenguer de Faia, pare i fill venen el dret de tallar fusta del bosc de

Gresolet a uns homes de Bagà per tota la vida d’aquests134.

• A l’any 1316 els senyors de Faia arrendaren el delme de Gisclareny i de Sant

Miquel de Turbians135. El mateix any redimiren un matrimoni de Gresolet amb sos

fills per 100 sous136.

• En 1324 el donzell Berenguer de Faia surt fiador junt amb Guillem de Murcurols

d’una fiança de 3000 sous imposada per la cort de Bagà a diversos cavallers que

entraren a Bagà amb les espases desembeinades perseguint un altre cavaller i

mogueren gran tumult en aquesta vila137.

                                                
133 Baronies, vol 2, pag 219.
134 Baronies, vol 2, pag 415.
135 Baronies, vol 1, pag 393.
136 Baronies, vol 2, pag 330.
137 Baronies, vol 2, pag 55.

La torre de Faia és l’únic que resta de l’antic castell que guardava l’entrada al camí de la Cerdanya.
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• En 1326, Berenguer de Faia rep homenatge de boca i mans d’un pagès de Toló que

reconeix que està afocat en un mas seu, és el seu home propi, soliu, quiti i natural,

i que aquest té sobre ell dret d’host i cavalcada138

• En 1345, Berenguer de Faia, procurador general dels barons de Pinós, anuncia a la

gent de Bagà que aquells que protestin pels preus del gra fixats pel baró seran

multats amb 50 sous.139

• En 1348 un home de Gresolet es redimeix de Sibila de Faia per 100 sous140

• En 1357, una Sibila Ça-Faya ret homenatge com a senyora feudal al baró Pere II

Galceran de Pinós141. Aquesta senyora casà amb Guillem d’Espasèn, i el fill

d’ambdós, inaugurà la línia familiar dels Espasèn com a senyors del castell de

Faia142.

• En 1468, Mandina d’Espasèn casà amb Bernat de la Badia, i el seu fill, Guillem de

la Badia els succeí en 1480 en el senyoriu de Faia i també de Gresolet143.

• Durant el segle XVI la família Roset accedí al senyoriu de Faia que conservà fins

que el casament de Maria, vídua de Francesc de Roset, amb Francesc de Còdol a

finals del segle XVII. Aquest casament inicià el senyoriu de la família Còdol sobre

el castell de Faia que es mantindria fins al segle XIX.

• En 1484 el batlle de Bagà reconegué el dret dels habitants d’aquesta vila per

emprivar al terme del castell de Faia, dret que havia estat atorgat per Guillem

Ramon de la Badia però negat posteriorment pel procurador de les baronies.

Aquest dret originaria nombrosos conflictes a finals del segle XIX amb l’extinció

del règim senyorial i dels seus privilegis i concessions144.

                                                
138 Baronies, vol 2, pag 327.
139 Baronies, vol 1, pags 390 a 395;  vol 2, pag 218.
140 Baronies, vol 2, pag 333.
141 Baronies, vol 1, pag 162.
142 Baronies, vol 1, pag 394.
143 Baronies, vol 1, pag 395.
144 Baronies, vol 1, pag 395.
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2.12.2 Murcurols

Murcurols (Murturols, Merterols, Murterols, Murcarols) apareix mencionat per primer

cop en 1107 com a mas depenent de la Seu d’Urgell145. Sabem que a partir del segle XII

contava amb un recinte murallat dins del qual arribà a existir una església dedicada a Santa

Maria i algunes cases dependents del castell. Aquest recinte murallat s’estendria des del turó

situat a llevant, on encara són ben visibles la base de les parets, fins a l’actual masia, tenint a

sobre del turó la torre de vigilància, presumiblement de fusta, i estava enllaçat amb la línia

defensiva formada per les fortificacions de Brocà, Bagà i Faia, alhora que controlava els

vilatges de Mulnell, Oreis i la Muga. Es tractava d’un feu encomanat al senyor de Murcurols

com a cavaller vassall del baró de Pinós.

La primera referència a un senyor d’aquest lloc és dona Saura, mare de G.R. de

Murcurols, el qual casà en 1254 amb Galceran de Pinós, anomenat el Bord, emparentant-se

així amb la família dels barons. Les mencions en els documents dels cavallers de Murcurols

són molt nombroses, sovint actuant al servei del baró de Pinós146, i com a actors o testimonis

en documents de l’època, cosa que mostra la importància que aquesta cavalleria tenia en

l’estructura feudal de la baronia.

En 1324 els senyors del castell arrendaven unes pastures del Cadí, la qual cosa ens indicà

que la ramaderia seria una de les seves fonts importants de sosteniment, cosa lògica donada la

seva posició al peu de les altes pastures de muntanya. En conjunt sembla que la situació

econòmica de la família era sanejada, ja que donaren de dot en 1344 a una filla Sibila la

important quantitat de 8000 sous.

Al segle XIV, des dels anys de la pesta, les terres del castell de Sull depenien de la

família Murcurols, així com les del mas de la Muga; a més a més rebien delmes d’altres llocs.

A finals del segle XIV, a la mort de Sibila de Murcurols, que en seu testament deixa

llegats a les esglésies de Murcurols, Faia, del Puig i de Mulnell, s’extingí aquesta família, i les

seves possessions, que incloïen els dos castells de Murcurols i Sull, passà a la família Sallent

de Bagà. Arnau Sallent fou investit d’aquests dos feus per Galceran de Pinós en 1397, amb

lliurament d’una espasa. La darrera referència a aquesta família apareix en 1439147.

                                                
145 Urgellia, nº 9, pags 48 i 72.
146 En 1391 Perico de Murcurols era cònsol de la vila de Bagà. Baronies, vol 3, pag 37.
147 Baronies, vol 1, pags 430 a 434.
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2.12.3 Mulnell

El lloc de Mulnell (Molnell, Monnell) es troba situat prop de la font de l’Adou, que

aporta el cabal principal al riu Bastareny, en un lloc idoni per l’ús de l’aigua d’aquesta font

com a força motriu de molins, fins al punt de haver donat origen a aquest topònim. És

mencionat per primer cop en 839 en el document de consagració de la seu d’Urgell, a la qual

paga com a cens una quartera de faves i una perna. També en la consagració de l’església de

Sant Miquel de Turbians en 948, el bisbe Wisadus va cedir a la nova església algunes viles

que la seu d’Urgell posseïa a Mulnell.

L’any 1003, un alou situat en la vila que anomenen Mulnell, comtat de Cerdanya i en la

vall de Bagà es cedit per Ato al monestir de Sant Llorenç. Els límits que esmenta el document

La masia de Murcurols havia estat casa pairal del cavaller de Murcurols, i s’alçava en un replà
sobre la vall del Bastareny. Disposava d’una petita església, i en un turó proper s’alçava el castell

de Murcurols. Les ruïnes mostren que la casa va ser construïda en diverses etapes. Al fons a la
dreta apareix el coll de Bauma.
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de donació (Concha de Oria, Quer foradado, Boixaça i Kadino) semblen indicar que l’alou

comprenia un ample territori que incloïa la major part de la capçalera  de la vall amb les altes

pastures dels vessants del Cadí148.

En 1046 es fa un establiment en el mateix alou cedit al monestir per Ato en 1003149. Hi

ha també documentades altres donacions de masos al monestir en 1086150, 1107 i 1170151. En

1137 es coneix de l’existència a Mulnell de molins, ja mencionats en la donació d’Ato al 1003

i en un altre document del 1031152, i una part d’aquests molins són cedits a la seu d’Urgell en

el testament de Bernat Oromir153. També hi ha constància de pagament de censos al monestir

de Sant Llorenç en 1125 i 1274154.

                                                
148 Bolós, 1986, pag 200. Veure també nota al peu nº 82
149 Bolós, 1986, pag 168.
150 Bolós, 1986, pag 165.
151 El testament de Sicard cedeix al monestir un mas a Mulnell després de la mort de la seva dona. Si el vol

posseir abans de la mort d’aquesta li ha de pagar 100 sous. Urgellia, nº 10, pag 168.
152 Bolós, 1986, pag 167.
153 Urgellia, nº 9, pag 267.
154 Aquests censos consisteixen en gallines, civada i fogaces en 1125, i de ordi, civada, pernes i fogaces a més de

diners en metàl·lic en 1274. Urgellia, nº 6, pags 382 i 385.

Monnell era l’heretat més gran de Sant Martí del Puig. Més avall, a sota de la font de la Dou, naixement
del riu Bastareny, hi havia una molina serradora que va funcionar intermitentment durant alguns segles.
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En 1142 l’alou de Mulnell, juntament amb l’alou de Vilella i el vilar d’Espunya,

retinguts injustament per Pere Annes i Guillem Bernardí són retornats al monestir de Sant

Llorenç que els havia rebut  per una donació del comte de Cerdanya.

En aquesta vila existia la parròquia de Sant Iscle de Mulnell, avui totalment

desapareguda, de la qual era sufragània l’església de Sant Romà d’Oreis, on avui tan sols es

conserven les parets. Prop d’aquest església existien alguns masos, que en 1438 es trobaven

deshabitats, segurament des dels anys de pesta el segle XIV. Aigües amunt, en direcció al coll

de Tancalaporta es trobaven les cases de la Muga, ja mencionades en temps medievals155.

Sembla que les rendes d’aquesta parròquia eren importants, senyal d’una població

nombrosa, ja que en 1313 el rector venia la meitat del delme i primícia dels productes de la

parròquia per 200 sous. Els productes mencionats són “blat, llana, formatge, ous, cols, cebes i

demés cosa delmable, així com el dret de carnalatge, però amb l’excepció de la verema”. Ja en

1254 i 1259 trobem la rectoria de Sant Iscle arrendada per cinc anys cada vegada amb

                                                
155 En 1351, Jaume de la Muga, de la parròquia de Sant Iscle de Mulnell, reconeix que és home propi, soliu i

afocat de Sibila, filla de Guillem de Murcurols.

El coll de Tancalaporta és un pas natural cap a la Cerdanya, però l’altura el fa impracticable a l’hivern
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pagament anual, en aquest segon cas, d’un modi d’ordi i un altre de forment156, i en 1278 i

1291 apareix mencionada una filla del rector, situació no infreqüent en aquells temps157.

En aquesta parròquia de Mulnell hi havia masos que pagaven censos i altres drets a

l’església de Santa Maria del Castell de Bagà, com mostra un document de 1288 on es

nomena Joan de Soills de Murcurols per a recollir aquests pagaments. A més, en 1294, el baró

de Pinós retorna a aquesta església vuit masos situats al Puig i a Mulnell que havien estats

cedits per son avi i retinguts per ell de forma injusta158.

L’any 1289 es reconeguda a Pasqual de Mulnell pel cavaller de Rocavert la possessió del

dret a recollir censos i altres drets deguts a aquest cavaller en les parròquies de Sant Iscle de

Mulnell i Sant Martí del Puig, dret que li havia estat concedit al de Mulnell per la germana del

cavaller, Berenguera de Gisclareny. A canvi aquell rebria el redelme i passava a ser home

propi del cavaller, quedant exempt de remença i altres mals usos després d’acceptar el

vassallatge del cavaller fent-li jurament de boca i mans i comprometre’s a pagar-li un cens

d’ordi, civada, gallines i fogasses159.

2.12.4 El Puig

L’indret del Puig apareix citat per primer cop amb motiu de les donacions fetes l’any 948

en el document de consagració de Sant Miquel de Turbians. L’any 961 el prevere Bell i altres

cedeixen al monestir de Sant Llorenç uns bens situats al Puig160. Una altra donació a aquest

monestir apareix en 973 d’un alou situat a la Faia, dins del terme del Puig161. També en l’acte

de consagració de Sant Llorenç en 983 apareix una cessió de terres i vinyes situades en un

mas Puig. L’any 1003 altre cop es cedida a aquest monestir d’una vinya situada al Puig162.

                                                
156 Baronies, vol 3, pag 308.
157 Baronies, vol 3, pag 232. En aquest cas Bertran, el capellà de Mulnell, i Maria Morera prometien donar cent

sous de dot a R. Mir si aquest, en cas de mort de la seva esposa o de divorci d’ella, es casava amb Elisenda, filla

del capellà i de Maria.
158 Baronies, vol 3, pags 69 i 70.
159 Baronies, vol 3, pag 231.
160 Baronies, vol 3, pag 82.
161 Bolós, 1986, pag 191.
162 Bolós, 1986, pag 200.
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L’església de Sant Martí del Puig de la Bagà, situada al cim del turó que domina el curs

del Bastareny i per sobre de l’antiga masia del Puig, es va constituir aviat com a parròquia. En

1197 es té notícia d’una deixa testamentària d’un sou deixat a aquesta església per Estefania

Isarna de Vallcebre163. En 1279 Berenguer Gaamir, rector del Puig, arribà a un acord davant

el bisbe d’Urgell amb el clergue Za-Rocha de Gavarrós per a la renúncia dels seus drets sobre

aquesta parròquia i per l’arrendament al clergue de Gavarrós, pel terme de dotze anys i

pagament de tres sous anuals, de la parròquia del Puig de la qual formaven part cases i

conreus i també l’església sufragània de Santa Maria (Magdalena) de Faia amb tot tipus de

drets corresponents a ambdues esglésies. L’acord incloïa l’obligació de Za-Rocha de residir a

la parròquia, respondre davant el bisbe d’Urgell, i garantir el servei religiós en aquestes

esglésies. Conflictes posteriors entre ambdós clergues acabaren amb la imposició d’una multa

                                                
163 Baronies, vol 3, pag 285.

Els Empedrats, en la ruta a la Cerdanya pel coll del
Pendís. Al peu de la vall l’Hostalet i Cal Cerdanyola.

Els Empedrats. El camí cap a la Cerdanya
pel coll del Pendís passa per la dreta de la

fotografia.
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a Berenguer Gaamir de 150 sous i la confirmació de Za-Rocha com a “rector i capellanus”

del Puig 164.

En 1295 l’església de Sant Martí rep una deixa testamentària de 20 sous, i Santa Maria de

Faia de 10 sous feta per Galceran IV de Pinós. Per aquesta època apareix documentada una

comunitat de clergues que, en aquesta i altres parròquies i junt amb el rector, celebraven els

oficis diürns i nocturns165.

Igual que succeïa a la parròquia de Mulnell, al Puig hi havia masos que pagaven censos i

altres drets a l’església de Santa Maria del Castell de Bagà.

En 1368 el rector del Puig, junt amb el de Mulnell i altres va prendre part en la brega

tinguda als plans de Reboll amb els homes de Berga enfrontats als de la baronia de Pinós. El

                                                
164 Baronies, vol 3, pags 51 i 59.
165 Els preveres eren contractats per un any, eren proveïts de menjar i vestit pel rector, i rebien un pagament de

40 a 60 sous anuals. Baronies, vol 3, pag 304.

La masia del Puig i l’església de Sant Martí
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representant del bisbe d’Urgell absolgué aquests rectors, sotmesos al fur eclesiàstic, de tota

pena per la seva participació en aquests fets166.

Tenim notícia que en 1399, els prohoms del Puig compraren als cònsols de Bagà, que

reunien diners per comprar un encenser, una custòdia de llautó per la qual van pagar 2 lliures i

quatre sous167.

Al fons del riu Bastareny existien ja de molt antic alguns molins168

                                                
166  La sotsvegueria de Berga i la baronia de Pinós tingueren molts enfrontaments, en els quals, intervingué

també el monestir de Sant Llorenç, originats sobre tot per les disputes al voltant del control del pas estratègic cap

a la Cerdanya, controlat pel castell de Guardiola. Baronies, vol 1, pag 182.
167 Baronies, vol 3, pag 47.
168 Es documenta en 1257 un molí draper amb dos moliners que treballen una setmana un, una setmana l’altre.
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