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3ª Part - Edat Moderna

3.1 Introducció

Durant el segle XVI poca es la documentació conservada d’un Gisclareny gairebé

despoblat. No hi ha dubte que l’explotació de les zones més fèrtils i planeres va continuar, ja

que el nom dels masos principals coneguts per la documentació baix medieval es va conservar

en la major part dels casos fins més enllà del segle XVIII, però Gisclareny, esmentat sovint en

els segles medievals a partir de l’existència del seu castell, apareix ben poc en el fons

documental conservat del segle XVI. La darrera referència coneguda d’aquest castell apareix

en un document1 dels primers anys d’aquest segle XVI, sent però desconeguda la data de la

seva destrucció, tot i que podria haver succeït a partir de l’enderroc generalitzat de castells

catalans iniciada pel marqués de Tarifa en 1553 per raó de les guerres amb França, o bé en els

aterraments posteriors fets pels virreis en les darreres dècades del segle XVI i primeres del

segle XVII per privar als bandolers d’amagatalls.

La lenta recuperació demogràfica de Gisclareny en el segle XVII va donar lloc a una més

freqüent aparició en els documents sobretot en la segona meitat del segle. Aquest creixement

demogràfic es va fer molt intens en el segle XVIII, i va ser en aquesta època quan el paisatge

de Gisclareny es configurà en la forma que ha arribat als nostres dies. Aquest creixement va

també influir de forma important en el fet que la documentació disponible actualment sobre

aquest segle sigui prou notable en quantitat i qualitat per permetre oferir una bona visió sobre

la història del nostre poble durant els darrers temps d l’època moderna.

 3.2 Les baronies de Pinós i Mataplana

Durant la Baixa Edat Mitjana Bagà havia estat la capital de les Baronies de Pinós, seu del

baró i centre de poder per la importància que aquest noble tenia dins de la jerarquia feudal

catalana. Amb l’Edat Moderna aquesta noblesa feudal va seguir dos camins diferenciats: una

part d’ella s’emparentà mitjançant casaments amb altres cases nobles, primer dins de

                                                
1 ADS, Saldes, lligall 11. Aquest document és una declaració que fa el fill de Guillem Calla en substitució del

testament del seu pare que ha estat destruït. Menciona la masada d’en Alver, antiga propietat de Vicenç de

Mulnell situada a la parròquia de Turbians, comprada pel seu pare, habitant del castell de Gisclareny (es refereix

al terme del castell), i que li ha deixat en herència.
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Catalunya, després amb la noblesa castellana que girava al voltant de la monarquia hispànica

unificada després del casament de Ferran d’Aragó amb Isabel de Castella; per altra part la

petita noblesa muntanyenca, empobrida, es va mantenir als seus dominis i va esdevenir un

dels factors claus en el fenomen del bandolerisme que va assolar Catalunya en els segles XVI

i XVII.

Els barons de Pinós pertanyien al primer grup: lligats per casament amb els Montcada i

després amb els poderosos Cardona, després de la unió de la corona catalano-aragonesa amb

el regne de Castella s’havien emparentat amb les cases castellanes amb més influència dins de

la monarquia hispànica i, a la mort sense descendents de Felip VII Galceran de Castre i de

Pinós, els barons van abandonar definitivament Bagà en 1509.

Aquest complex entramat de casaments va portar, ja des de finals del segle XV, una sèrie

de conflictes per la possessió de les baronies, i més tard, ja al segle XVII, a una reclamació de

la titularitat de les baronies per part de dues famílies: per una part el poderós ducat d’Alba,

per altra el marquesat d’Aitona. Un llarg plet acabà amb un compromís2 de titularitat

promíscua de les baronies entre les dues cases, firmat el 1672, i que es va mantenir fins al

final del règim senyorial, fins i tot quan, al 1727, el marquesat d’Aitona va ser absorbit per

casament per la casa ducal de Medinaceli. Per aquest compromís, els fruits de les rendes

extretes de les baronies eren compartides per les dues cases, mentre que els representants dels

senyors a les baronies eren nomenats cada tres anys de forma alternativa. El mateix any 1672,

a Bagà, i amb l’assistència dels representants de les viles i pobles de les baronies, entre ells el

cònsol de Gisclareny, el procurador de la marquesa d’Aitona prenia possessió de les

baronies3, cerimònia que es va repetir cada cop que en una de les dues cases d’Alba i

Medinaceli moria el titular i era substituït pel seu hereu4.

En l’àmbit més restringit del Gisclareny històric es coneix un plet interposat davant de la

Reial Audiència i sentenciat en 16905 a través del qual la jurisdicció tan civil com criminal

sobre Gisclareny era reclamada per Maria de Còdol i Roset, emparentada per casament amb

                                                
2 AAP, rotlle 1076, microfilms 196 a 198.
3 AAP, rotlle 1034, microfilm 490.
4 L’any 1649, durant la guerra dels Segadors, el rei de França, llavors sobirà de Catalunya, concedeix el senyoriu

de les baronies a la vídua Anglesill. AAP, rotlle 1108, microfilms 415 a 434. A finals de 1652 el duc d’Alba és

reconegut de nou com a senyor i confirma els establiments fets durant el període de l’ocupació francesa. També

durant la guerra de Successió, a partir del Real Segrest, les baronies van passar a dependre directament de la

jurisdicció reial.
5 AAP, rotlle 1108, microfilms 435 a 448 / rotlle 1030, microfilm 20.
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els Roset, aquests posseïdors a través diversos casaments de drets feudals sobre part del

territori de Gisclareny originalment propis dels senyors de Faia. Aquest plet l’enfrontava amb

els descendents dels barons de Pinós que en el passat havien infeudat als senyors de Faia

aquestes terres. La demanda, fonamentada en la percepció a Gisclareny des de temps molt

reculats per part dels Roset i dels seus predecessors en la senyoria de Faia de censos6, delmes

i altres tributs d’origen feudal, va ser desestimada per la Real Audiència.

Bagà, ja molt castigada durant la guerra civil catalana del segle XV pels enfrontaments

entre els vilatans, partidaris de la Generalitat, i el baró, seguidor del rei Joan II, i sense la

presencia de la cort baronial, va anar perdent importància durant els segles següents, alhora

que tant el bandolerisme com els diversos enfrontaments bèl·lics dels segles XVI i XVII

assolaven aquestes contrades pre-pirinenques, sobretot per raó de la posició estratègica de

Bagà en la ruta de la Cerdanya (i per tant de França) cap a la Catalunya central i Barcelona.

3.3 La població durant l’època Moderna

El període que els historiadors coneixen amb el nom d’Edat Moderna comença a

Gisclareny amb una població molt escassa com a conseqüència dels desastres de la Baixa

Edat Mitjana7 que havien fet disminuir dràsticament la població tant per l’alta mortalitat com

per l’emigració cap als masos i terres abandonades per les víctimes de la pesta, situació que

permetia als supervivents escollir les millors terres pel conreu situades fonamentalment en les

terres més baixes. Així el territori de Gisclareny, constituït en gran part per terres de difícil

conreu i rendiment marginal, sembla raonable que no atragués nova població en aquesta

època, quedant les terres menys productives abandonades i concentrant-se la propietat sobre

les terres de més fàcil conreu.

Per altra part sembla que la temperatura mitjana8 que durant l’època central medieval

s’havia mantingut alta inicià un descens durant la Baixa Edat Mitjana fins atènyer un mínim

amb una època freda i plujosa als inicis de l’Edat Moderna, tot mantenint-se baixa durant

aquest període amb algunes fluctuacions que indiquen intervals una mica més càlids, sobre tot

                                                
6 Per exemple en 1665 Joan Campà paga censos a Maria de Còdol pel mas Llitjòs (després nomenat mas Vilella i

mes tard Cal Tonijan). ACA, Notarials Bagà, vol 3.
7 La pesta negra del segle XIV i la guerra civil del segle XV.
8 Pressuposada a partir de les concentracions de carboni 14 en la matèria orgànica que alhora indiquen canvis en

la insolació total rebuda per la superfície de la terra.
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durant el segle XVIII9. Una raó més per descoratjar la reocupació de les terres altes durant els

inicis de l’Edat Moderna.

A partir dels fogatges fets en els segles XV i XVI i de la documentació trobada, sembla

que als inicis del segle XVI el territori situat entre l’església de Sant Miquel i el coll de la

Bena estava ocupat per unes poques masies els camps de les quals assolien una extensió

considerable. Diversos documents, datats a finals del segle XV, ens mencionen fins a cinc

masos que semblen que ocupaven la major part d’aquest territori: el mas Espunya, prop del

pas del Grau, ja mencionat al segle X; el mas Asen (Assen, Azen, Nassen), situat prop del

Clot del Pou; i els masos Over, Coll i Carbonell, situats en l’espai entre el Clot del Pou i el

coll de la Bena. Els masos Coll, Asen i Carbonell eren propietat de la família Coll, i entre tots

tres ocupaven fins a 42 jornals (prop de vint hectàrees)10. Tant la família Coll com la família

Calla, altra de les documentades a finals del segle XV, emigraren aviat a Bagà i aquest

cognom no va tornar a aparèixer a Gisclareny en els segles següents. En canvi el nom de tots

els masos mencionats apareix de forma repetida en la documentació fins als inicis del segle

XIX.

Els diversos fogatges fets durant els segle XVI mostren un lleuger creixement de la

població del Gisclareny històric des dels nivells mínims del segle anterior. En 151511 es

mantenen els tres focs del fogatge de 1497, mentre en 155312 es registren sis focs, i en 159513

augmenten fins a vuit14.

La documentació referent als habitants de Gisclareny és molt escassa durant els inicis del

segle XVI, però tot i això hi són mencionats el casament d’una Miquela Aymeriga, filla de

                                                
9 http://homepage.mac.com/uriarte/rad1000-2000.html   http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/069.htm

http://www.people.virginia.edu/~mem6u/jones98-science.html
10 El document, trobat al AMG i còpia d’un original del 1490, on es detallen els masos i terres d’aquesta família

Coll, és el mencionat a la pag. 25.
11 Valls, 2002.
12 Iglesias, 1982.
13 Simon, 1980.
14 Cal tenir present que, a diferència dels censos moderns, els fogatges no sempre registraven totes les cases

existents sinó que sovint, donada la seva funció de control fiscal, només es registraven aquelles cases on era

possible la recaptació d’impostos. Per tant les dades dels fogatges no exclouen l’existència d’alguna petita

explotació addicional. Per altra part, donada l’extensió dels camps dels masos existents en aquesta època que fa

pensar en la possibilitat que hi convisquin diferents membres de la família així com mossos de la casa, cal pensar

que cada foc representi una població superior al valor clàssic establert en 4 o 5 persones per foc.
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Joan Aymerich15, en 1511 amb un de Gòsol, i una cessió feta a l’església de Gresolet per Joan

Aymerich en 1531. A partir de finals de segle hi apareixen les primeres mencions al cognom

Guitart (Guitarda) en 1582 en un testament fet de Saldes, al cognom Tor (Bertran Tor, ferrer,

en 1589 i 1593, i Miquel Tor en 1601), i en 1595 es documenta el cognom Campà (Joan

Campà), ja present a Gisclareny des de mitjans de segle16.

Durant el segle XVII no hi ha constància de cap fogatge, però les dades documentals

mostren un creixement definit de la població que queda provat per l’existència de tres fonts.

Les dues primeres són llistes de feligresos confirmats pel bisbe en les seves visites a Bagà

durant els anys 1680 i 1686 on hi figuren fins a 31 famílies de Gisclareny i 4 de Sant Martí

del Puig en la primera visita, i 27 famílies de Gisclareny i 5 del Puig en la segona17. La tercera

font és una llista nominal dels caps de casa datada al 1690, amb motiu d’un plet pels drets

feudals sobre Gisclareny, on ja hi figuren 28 noms de caps de casa, la qual cosa ens permet

calcular una població que podria superar el centenar d’habitants. Els cognoms d’aquesta llista

concorden amb els apareguts en les dues fonts anteriors. Alhora el nombre de cases està

d’acord amb el cens efectuat amb objectius cadastrals l’any 1717, que registra 27 veïns a

Gisclareny i 7 a Sant Martí del Puig, amb una població de 78 i 27 persones respectivament18

La manca de registres parroquials de Gisclareny en aquests segles presenta un important

obstacle per intentar determinar l’origen d’aquest augment de la població durant el segle

XVII, però l’anàlisi dels nous cognoms que apareixen documentats al llarg del segle

comparats amb els que apareixen en els diversos pobles del voltant en el fogatge de 1553 i

amb els inscrits en els llibres sagramentals de la parròquia de Saldes permeten esbrinar la

procedència d’una bona part d’aquests nouvinguts. Sembla que el gruix de la població que

s’instal·la a Gisclareny en els segles XVI i XVII prové de l’altre costat del riu Saldes

(Vallcebre, Massanés, Saldes, L’Espà i Gòsol). Per una part les relacions familiars, molt

intenses en el cas dels Aymerich, dels Guitart, dels Tor i dels Corominas, i per altra part la

                                                
15 Les dones en casar-se prenien el cognom de l’espòs, i era corrent que aquest cognom, igual que passava amb

les filles, s’expressés en forma feminitzada: Guitart – Guitarda, Aymerich – Aymeriga, Calla – Callana, Soler –

Solera, Barral – Barrala.
16 Aymerich i Campà són dos dels cinc cognoms diferents que apareixen al fogatge de 1553. Ambdues famílies

semblen haver estat establertes en el territori situat a solixent del coll del’Escriga. La resta de cognoms d’aquest

fogatge són: Sans, Vidal Gascho, i La Gavaxa (vídua)
17 Aquestes quantitats són aproximades ja que alguns noms inscrits presenten problemes de llegibilitat. En tot cas

sembla que aquests valors s’acosten bastant a la realitat.
18 Iglésies, 1982.



presència de cognoms com Soler, Bosoms, Noguera, Arderiu, i Freixas en aquests pobles

semblen donar suport a aquesta hipòtesi19.

 Dur

parroquia

del bisbe2

cognoms2

               
19 Durant la

considerabl

medieval d’

creixement

possibilitat,

Gascó, cog

documentat

aquests nom
20 En aques

confirmació
21 En el seg

ACA, Dive
El creixement de la població va propiciar l’establiment en llocs remots i d’accés difícil,
com era el cas de Cal Noguera, Ca l’Estevanó, Cal Ralé, i Camp del Cep
6

ant el segle XVIII la població va créixer ràpidament i de forma regular. Els registres

ls de confirmacions de Bagà, on assistien els feligresos de Gisclareny en cada visita
0, ens permeten observar el ritme de creixement de la població i l’aparició de nous
1. El cadastre de 177622 ens presenta una llista nominal dels 85 caps de casa amb

                                 
 segona meitat del segle XVI i la primera meitat del segle XVII el Berguedà va rebre una

e immigració procedent d’Occitània. Aquesta era nombrosa a Bagà, que ja tenia una tradició

immigrants d’aquesta procedència. Ignorem en canvi si aquesta immigració va participar en el

 de la població de Gisclareny en aquest anys, però els cognoms coneguts no semblen afavorir aquesta

 tot i que anteriorment, en el fogatge de 1553, apareixen mencionats una “vídua Gavaxa” i un Vidal

noms que insinuen un origen transpirinenc. Aquest cognom, Gascó, i també Gavatx apareixen

s altre cop al segle XIX en dos masos del Coll de la Bena, però és desconeix si hi ha relació entre

s moderns i els del fogatge ja que no s’ha trobat cap document entre aquests segles.

t segle només hi ha constància d’una visita del bisbe de Solsona a Gisclareny per impartir la

.

le XVIII hi ha registres dels anys 1702, 1714, 1721, 1741, 1747, 1756, 1773, 1784, 1788 i 1795.

rsos Bagà, Parroquials, vol 19.
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que compta Gisclareny, que representava una població al voltant de o superior als 400

habitants, xifra que queda confirmada pel cens de Floridablanca23 al 1787, el primer que fa un

recompte directe dels habitants i els classifica per edats i estat civil24 tot donant un valor de

439 habitants per a Gisclareny i 69 habitants per Sant Martí del Puig.

El considerable creixement de la població registrat durant el segle XVIII, de l’ordre del

300% des dels inicis del període, cal atribuir-la tant al propi creixement vegetatiu com a la

immigració. En el mateix període la població de Catalunya creix a una taxa mitjana situada

entre un 0,6% i 0,7% anual25, mentre la població de Gisclareny, ho fa a una taxa del 2,6%

aproximadament26. Aquesta observació, sumada a la presència de molts cognoms nous

(gairebé un 40%) entre el llistat de 1690 i el cadastre de177627, ens fa concloure l’existència

d’un fort procés immigratori que es dirigeix principalment cap a les parts més altes del

territori conreable situat al vessant S de la serra de Gisclareny28. Tret d’alguns casos aïllats29

no sembla possible a hores d’ara esbrinar la procedència de la major part d’aquest contingent

immigratori.

                                                                                                                                                        
22 Conservat a l’AMG.
23 INE, 1987.
24 Veure l’annex nº 14
25 Riquer, 1996, vol 5
26 Iglésies, 1982
27 Veure l’annex nº 9
28 En el cens de Floridablanca les poblacions de Saldes i Vallcebre comptabilitzen 199 i 138 habitants

respectivament. Això suposa una important disminució de la població respecte del cens de 1717. Per altra part en

el cadastre de 1769 fet a Saldes i conservat a l’ADS apareixen 147 cases citades de forma individual, la qual cosa

fa impossible que la població sigui de 199 habitants com diu aquest cens sinó que cal situar-la en un valor una

mica superior a la de principis de segle. Tot fa pensar que aquestes dades del cens de Floridablanca no responen

a la realitat i que la població d’aquests dos pobles va experimentar tan sols un lleuger increment respecte de la de

1717. Per què un poble com Gisclareny amb un territori amb desnivells i pendents molt superiors als de Saldes i

Vallcebre va veure créixer la seva població fins a superar aquests dos pobles sembla que hauria de ser explicat

sobretot a partir de factors geogràfics: en el cas de Saldes les parts altes i amb pendent, susceptibles d’admetre

noves feixes de conreu, es troben orientades fonamentalment al N (vessants de la serra d’Ensija), per la qual

cosa, en alçades superiors als 1000 metres, els rendiments no haurien compensat l’esforç esmerçat en preparar-

les. En canvi, a Gisclareny, aquests pendents es troben orientats al S i aquest podria haver estat un factor decisiu

en l’important creixement de la seva població. En el cas de Vallcebre la política seguida pels seus capmassats va

ser la de no deixar obrir noves boïgues amb l’objectiu d’evitar la fragmentació de les propietats com va passar a

Saldes i Gisclareny.
29 Per exemple els Companyó, procedents de Bagà, però que tenien la seva casa pairal, encara existent, a Brocà;

els Vinyas, procedents de Sant Romà de la Clusa; o els Casadesús, procedents de Cerdanyola/La Nou.
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Una anàlisi detallada del cens de Floridablanca, permet observar algunes particularitats

en la distribució de la piràmide d’edats de la població de Gisclareny30 Per una part la

presència d’individus d’edats inferiors a 25 anys resulta escassa en relació als que superen

aquesta edat. Per altra part la proporció d’individus solters de més de 25 anys és anormalment

alta en relació a la població casada i vídua superior a aquesta edat, cosa que també succeeix si

considerem només els solters d’edat superior als 40 anys respecte de la població total. Aquests

fets es donen també en alguns altres pobles dels voltants. Les causes d’aquestes anomalies

apunten a una possible limitació de la nupcialitat, i en conseqüència de la natalitat, deguda a

la limitació de recursos econòmics. Sembla, i la documentació conservada així ho apunta, que

ens podem trobar amb un ampli segment de població mancat de recursos (terra) per poder

formar una família, en alguns casos pagesos, potser amb alguna petita peça de terra, però

treballant per compte d’altri (bracers), en altres casos fadristerns que romanen solters a casa

de l’hereu treballant per l’heretat familiar, degut al ferm costum de la indivisibilitat del

patrimoni.

                                                
30 Veure annex nº 15

Els veïnats occidentals de Gisclareny vistos des de Vallcebre.
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3.4 El règim senyorial

3.4.1 Els drets senyorials durant l’Edat Moderna

Gisclareny, com a lloc que formava part de les baronies de Pinós i Mataplana31 des dels

inicis de la Baixa Edat Mitjana, es trobava als inicis de l’Edat Moderna sotmès a les

obligacions derivades del sistema senyorial.

L’any 1728 Llorenç Freixa, Pere Joan Campà i Jaume Soler, respectivament batlle i

regidors del terme i parròquia de Sant Miquel de Turbians, també dit Gisclareny32, signen a

Bagà, centre de les baronies de Pinós i Mataplana, un document de confessió33 on reconeixen

als Excs. Senyors Duc d’Alba i Marquès d’Aitona com a senyors comuns i per indivís

d’aquestes baronies. En aquest document, i en nom de tots els habitants de Gisclareny,

admeten ser “vassalls en tota jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi” dels esmentats

senyors i, reconeixent-los com a senyors campals d’aquest lloc, “deuen pagar los terços, mig

terços, lluïsmes i foriscapis de totes les alienacions i traslacions de domini”. Per l’ús de les

pastures dels comuns del terme pagaran, el dia de Sant Miquel de setembre, una lliura i vuit

sous anuals en concepte de quístia. A la fi del document “presten sagrament i homenatge de

boca i de mans segons lo Usatge de Barcelona”, fórmula que revela l’origen feudal d’aquest

ritual.

 Aquest document de reconeixement de l’existència d’uns senyors amb jurisdicció civil i

criminal sobre els habitants del lloc, conegut com a capbreu34, és l’instrument efectiu que

millor visualitza les relacions de poder i dependència pròpies del règim senyorial.

A finals del segle XVIII hi havia a Catalunya 742 termes municipals35 que es trobaven

sota la jurisdicció senyorial. L’origen d’aquesta dependència es remuntava a l’època medieval

i concretament al període de feudalització dels segles XI i XII.

                                                
31 A la part corresponent al Berguedà de les baronies de Pinós i Mataplana tenien categoria de viles: Bagà, Gòsol

i La Pobla de Lillet, i categoria de llocs: Gisclareny, Saldes, Josa, Brocà, Castellar de n’Hug. A la vall de Toses

hi havia els llocs de Fornells, Dòrria, Planes, Toses i  Navà. AAP, rotlle 1066, microfilm 77 a 79.
32 Aquest Gisclareny encara no incloïa les terres del fons de la vall del Bastareny, que van ser incorporades al

municipi al segle XIX.
33 Conservat a l’AMG.
34 Els capbreus reconeixen l’existència d’un domini eminent o directe de la terra per part d’uns senyors. De

vegades aquest reconeixement s’estén a les jurisdiccions de mer i mixt imperi, com en el cas dels ducs d’Alba o

Medinaceli. Altres vegades només es reconeix l’existència d’un contracte emfiteutic amb el dret del senyor de

cobrar, censos i lluismes, com en el cas dels Còdol.
35 Nadal, 1990
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altres, i dins dels mateix
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Portada del capbreu fet en 1728 i reproduït en 1762
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segle XIV l’agreujament de les condicions dels camperols degut als

rementar la pressió sobre ells per tal de compensar les pèrdues que els

ió originada per les epidèmies de pesta negra, va propiciar una reacció

rtar a les guerres remences del segle XV. Guerres que es van produir

llarg del segle fins l’any 1486 quan Ferran II promulgà la Sentència

que extingia alguns dels mals usos i la subjecció dels camperols a la

 dels drets senyorials van romandre: els camperols van continuar

ó del senyor, i molts dels antics serveis es van transformar en

uits.

ció, sovint denominada règim senyorial, es va prolongar des de finals

icis del segle XIX, quan la influència de la revolució francesa de 1789

ició, encara que els efectes el règim senyorial es feren notar fins a les

.

bé set-cents anys de duració total del sistema feudal, modificat però no

 de Guadalupe, es van mantenir una sèrie de drets que els senyors

alls. Aquests drets variaven considerablement d’uns senyorius als

os senyorius en funció dels diversos privilegis, acords, concòrdies,

enyor i els seus vassalls al llarg dels segles. En el cas de les baronies, i

ció conservada, podem establir bastant clarament quins eren els
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principals d’aquests drets del senyor36, els quals es feien efectius també al lloc de Gisclareny.

Una bona part d’aquests drets senyorials estaven relacionats amb el peculiar règim de tinença

de la terra, molt estès a Catalunya, conegut amb el nom d’emfiteusi.

3.4.2 El contracte emfiteutic

Una de les qüestions objecte de debat entre els historiadors és la naturalesa real de la

institució coneguda amb el nom d’emfiteusi37 Aquesta forma de tinença de la terra és pot

descriure com la cessió a perpetuïtat de la terra al pagès a canvi del compromís del seu

millorament i del reconeixement del domini del senyor, manifestat documentalment per mitjà

del capbreu, i econòmicament a través del cens, el lluïsme, i els drets de fadiga i foriscapi.

L’emfiteusi implica una definició del domini exercit sobre la terra tant per part del senyor

com del pagès emfiteuta. Hi ha un domini directe o eminent del senyor, que li permet, a través

d’un cens en metàl·lic o en espècies, extreure part dels fruits obtinguts pel pagès, i un profit

econòmic en el moment de la venda de la terra per part d’aquest (lluïsme). També hi ha un

domini útil de la terra per part del pagès que li garanteix la impossibilitat de ser expulsat

d’ella, així com la capacitat de deixar-la en herència, vendre-la i subestablir altres pagesos en

una part d’ella.

L’origen d’aquesta institució emfiteutica va ser un dels motius de màxim enfrontament i

controvèrsia en els moments de transició entre el sistema senyorial i el sistema liberal al segle

XIX, per les disputes sobre si calia la seva extinció per ser d’origen feudal, o si s’havia de

considerar-la realment com una forma d’arrendament de la terra assimilable pel règim liberal.

L’establiment era l’acte de cessió del domini útil de la terra del senyor al pagès38, i

encara que la documentació conservada sobre aquest acte jurídic en el cas de Gisclareny no és

molt nombrosa, tenim alguns exemples com l’establiment fet al 1703 pel procurador dels

                                                
36 Veure annex nº 5.
37 Serra i Puig, 1983.
38 Un plet de finals del segle XVIII mostra les diverses formes de cessió de la terra entre senyors i pagesos i els

conflictes que es podien originar. En 1794 Francesc de Còdol ven a carta de gràcia el camp de la Nou a Miquel

Arderiu. Però aquest camp es troba conreat per Pere Campà que afirma que ve ser establert en aquest camp pels

Roset, antecessors dels Còdol, en 1680 però no ho pot demostrar documentalment. Francesc de Còdol diu en

canvi que aquest camp està arrendat al Campà. El plet està en la Cúria de les baronies, i per aquesta raó el batlle

de Gisclareny segresta el camp i fa que Miquel Arderiu el conreï de franc, sent la cullita en 1795 de 5 cavallons i

10 garbes de cereal. A la fi en 1798 Campà renuncia als seus suposats drets a canvi d’un pagament no especificat

de Còdol. RHB, 1798.
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senyors de les baronies a favor de Josep Campà en un camp de cinc jornals situat en terres

properes a l’ermita de Sant Miquel de Turbians, amb una entrada de cinc doblons d’or i amb

un cens anual de cinc quartanes de bon blat39. També en 1684 Maria de Còdol, exercint la

jurisdicció com a “senyora de les coses feudals del castell de Gisclareny”, estableix a Pere

Campà en un camp de dos jornals, dit mas Parer amb un cens de mitja quartera de blat, mitja

d’ordi i dues gallines40. I un altre senyor de les terres de Gisclareny, el monestir de Sant

Llorenç, estableix en 1631 a un Soler en el mas Cortal41.

L’existència d’altres senyors que, des de l’època medieval i per cessió dels barons,

exercien domini directe sobre bona part de les terres de Gisclareny, feia que no tots els

pagesos establerts paguessin censos a les arques baronials. Per altra part la quantia del cens,

establerta d’antic, una part en espècie i altra en metàl·lic, era en general escassa. Els comptes

de 1755 poden servir d’exemple: amb quinze pagadors (catorze particulars i el comú)

l’aportació total es valorada pel clavari de les baronies en unes 21 lliures42. Els productes que

calia lliurar com a cens incloïen blat, ordi, civada, gallines, pollastres i capons. Tot i això

l’informe del clavari indica que del total només s’havien pogut cobrar unes cinc lliures43.

L’altre perceptor més important de censos a finals del segle XVII era la família Còdol44

resident a Bagà i vassalls des de l’època medieval dels barons de Pinós. En la segona meitat

del segle XVII, i a través de Maria de Còdol i de Roset, vídua, primer de Francesc de Roset i

Badia, i en segones núpcies de Francesc de Còdol, havien els Còdol accedit a la senyoria del

castell de Faia, situat al terme de Sant Martí del Puig, i també sobre parts del terme de l’antic

castell de Gisclareny. Els Roset, i abans d’ells el Badia, els Espasén i els Faia, havien exercit

anteriorment aquesta senyoria feudal. Amb aquests títols els Còdol van poder percebre durant

                                                
39 RHB, any 1795.
40 RHB, any 1796.
41 ACA, Notarials Bagà, vol 10.
42 Veure annex nº 12.
43 AAP, rotlle 1108, microfilm 615 a 617.
44 La història dels Còdol va passar per moments difícils quan al 1772 Francesc de Còdol és va veure obligat per

raons d’edat i malaltia a cedir en usdefruit tots els seus béns a l’esposa del seu fill Tomàs, Antònia de Còdol i de

Vivet, perquè tingués cura del seu net. La causa era que cap dels seus quatre fills podia fer-se’n càrrec de la

direcció de la família: Tomàs i Ramon s’havien tornat boixos i es trobaven reclosos a una casa de Bagà; Josep

Anton estava a la presó de les illes Medes per petició del seu pare, i Manuel era prevere. ACA, Protocols, BrV

83.
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el segle XVIII una part dels censos satisfets pels habitants de Gisclareny45 així com tots els

satisfets pels habitants de la parròquia de Sant Martí del Puig sense que s’hagi trobat

constància que els senyors de les baronies, malgrat conservar la seva jurisdicció de mer i mixt

imperi sobre aquest terme recaptessin cap cens.

3.4.3 El contracte de masoveria

L’escassa població de Gisclareny en aquests segles, precedida per l’emigració d’alguns

pagesos importants cap a Bagà sembla que propicià que una part del territori del Gisclareny

històric estigués sota el domini útil de vilatans de Bagà. Diverses referències a vendes fetes

durant els segles XVI i XVII mencionen masos importants com l’Espunya46 o Cal Ros47 que

es trobaven en aquesta situació. També Segimon de Boatella, important prohom de Bagà,

tenia als inicis del segle XVIII una casa i heretat al coll de la Bena que va conservar almenys

fins a finals del mateix segle48.

                                                
45 En un capbreu redactat en 1791 Manuel Puig reconeix als Còdol com successor dels Roset-Badia que en 1683

li concediren establiment en una casa i terres situades al coll d’Escriga, amb un cens de mitja quartera de

forment, mitja de civada, i mitja d’ordi més un parell de gallines. En vista del deteriorament que les terres han

sofert pels temporals de pluja li redueix aquest cens  RHB, 1791. També en 1798 Josep Barral confessa haver

estat establert al mas Parer en 1650 pels antecessors dels Còdol, i com es desconeix el cens a pagar (és a dir que

feia molt de temps que no es satisfeia), Francesc Tomàs de Còdol l’absol de pagar censos en el futur i acorda que

Barral aporti només quatre pollastres anuals (com a senyal de reconeixement del domini del senyor), a canvi de

pagar-li de cop una quantitat als Còdol. RHB, 1798.
46 En 1558 Sebastià Fabré, paraire de Bagà ven a Bertran Palol el mas Espunya, que es troba sota el domini

directe del monestir de Sant Llorenç. Aquest mas, anomenat més tard Castell i avui desaparegut, canvià de

propietari moltes vegades durant els segles XVI a XVIII.
47 En 1661 Pere Tomàs Casas, presbíter de Bagà, fa donació de Cal Ros a la Comunitat de Preveres de Bagà,

possiblement com a liquidació d’un deute. Cal Ros pagava censos al monestir de Sant Llorenç. ACA, Notarials

Bagà, vol 3.
48 ACA, Notarials Bagà, vol 9.
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El posseïdors de domini útil sobre les terres si bé per una part estaven obligats a pagar

censos i lluismes al senyor eminent, podien al seu torn establir contractes de masoveria per

temps limitat, sovint quatre o cinc anys renovables, amb altres pagesos. Aquesta era una opció

que en el cas de masies importants quedava sovint documentada. En el cas del Gisclareny

històric són abundants els exemples d’aquests contractes i algunes masies importants

estigueren molt temps explotades per masovers. El cas més conegut és el de Cal Ros49 però en

altres masies com l’Escriga (o Escariga), el Castell (Espunya)50i Cal Corominas51 també

                                                
49 Arrendat en 1761 per Julià Bover a Mariano Noguera. ACA, Protocols, BrV 84.
50 En 1766 Maria Dachs es masovera de “l’heretat dita del castell de Gisclareny”. ACA, Protocols, BrV 85.
51 De particular interès per conèixer les condicions en que es feien aquests contractes i altres dades de l’època es

el corresponent a l’arrendament fet en 1679 per Miquel Esteve Tor de Cal Corominas a uns pagesos de Saldes

per quatre anys. Es tracta en aquests moments d’una heretat important i Tor els lloga una gran part reservant-se

però per ell “lo comallar, vinyassa, Berta, Comassa, hort i canamar”. Els fruits es partiran a mitges i Tor

promet donar-los tot els fems, tant de bestiar com de palla que es produeixin a l’heretat amb excepció dels

obtinguts a l’estable dins de casa i en les quadres del costat quan les ovelles tornin de l’Urgell. Tor també promet

facilitar-los bous per llaurar i bestiar de bast per garbejar i traure fems, així com bestiar o eugues per batre les

garbes, anant les despeses del bestiar a mitges. També facilitarà Tor la llavor del primer any tant pels camps com

La neu embelleix el veïnat del Coll de la Bena.
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s’aplicà aquest tipus de contracte. Cal però pensar que en el cas de masies més petites els

contractes es feien verbalment i només les podem arribar a conèixer quan es produïa un cas de

conflicte i apareixen referències indirectes en la documentació.

Molta més importància tenia la masoveria en la vall del Bastareny. Totes les grans

masies estaven en el segle XVIII explotades en règim de masoveria. Ja en el segle XVII tenim

notícies d’alguns masovers, com ara Francesc Cases, masover de la torre de Faia en 169252.

Fins i tot la masia del Puig, casa de la rica família Bover, es trobava arrendada en 1754 per

quatre anys i per un preu considerable, 1112 ll, a Francesc Camprubí53, que també tenia

arrendades les masies de Murcarols, l’Hospitalet i la Pelosa. Llorenç Cabanas54, que també

tenia arrendat Munnell ja havia arrendat el Puig en 1739 a per 30 doblas l’any (72 ll). Santa

Magdalena es trobava arrendada en 1797 a Joan Balderich55.

                                                                                                                                                        
per les boïgues de terra cuita, que li serà retornada amb la collita. Els arrendadors viuran a Cal Corominas que

els deixa Tor excepte una cambra que fa servir per posar els formatges. Els censos es pagaran a mitges i les taxes

les que toquin a cadascun. Els arrendadors prometen treballar sempre tres homes i quan puguin quatre i conrear

les terres a “ús i pràctica de bons pagesos”. A més aportaran dues arrelles de llaurar. ADS, Saldes, lligall 22.
52 Amb el trasllat dels Còdol a Bagà, la torre de Santa Magdalena o de Faia és explotada de forma

ininterrompuda per masovers. Per exemple, en 1773 es arrendada a Josep Artigas de La Pobla, i en 1791, trobem

com a masover a Pere Solà, que a més té arrendat un molí fariner a Sant Julià de Cerdanyola. RHB, 1773, 1791.
53 Les condicions d’arrendament del Puig reserven als Bover l’ús de la casa excepte dues estances per guardar

grans. També queda per ells tota la fruita que es produeixi, l’hort i el canamar, una quartera de rompuda i tota les

rompudes que facin als emprius de Gisclareny, així com el dret a pasturar dos bous i el bestiar de bast. També

han de rebre un bacó anual i poden munyir tot el bestiar quatre dies a l’any. Sembla que els Bover arrenden les

seves terres per poder liquidar un important censal, 800 ll, que tenen amb la Comunitat de Preveres de La Pobla.

ACA, Protocols, BrV 88.
54 El cas de Llorenç Cabanas mostra com els masovers eren en alguns casos pagesos amb un nivell econòmic

important. Casà amb Rosa Picas, una rica hereva de Grèixer. En 1739 feu un inventari dels béns de la masia de

Munnell (annex nº 34) que mostra un patrimoni considerable. Després de la seva mort la vídua es va casar amb

Joan Cunill que quedà com a masover de Munnell. El fill únic i hereu de Llorenç Cabanas, Josep Cabana i Picas

reclamà en 1758 els béns del seu pare en base a aquest inventari. El matrimoni Cunill-Picas presentà un

descàrrec restant a la reclamació les despeses de manutenció i vestit del fill i les tres filles de Llorenç Cabanas,

així com les despeses d’enterrament del pare i d’una filla morta, el dot de casament de les tres filles, i les

despeses de malaltia de tots els fills. Una concòrdia final entre les parts repartí els béns, però el matrimoni

Cunill-Picas conservà  Munnell. ACA, Protocols, BrV 92.
55 Joan Balderich, bracer, nascut a Cerdanyola, havia estat establert com a comerciant pel procurador de les

baronies en 1770. Aquest establiment li permetia construir una casa al costat del camí del Pendís en terres de

santa Magdalena per hostatjar i vendre aliments als viatgers (aquesta casa sembla ser l’actual Cal Cerdanyola).

RHB, 1770. El negoci va funcionar perquè en 1794 era capaç de donar un dot de 1000 ll a la seva filla
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3.4.4 Els emprius

La possessió per part del senyor del domini directe sobre la terra, implicava la seva

jurisdicció sobre les pastures, boscos i aigües, tant corrents com estancades. El dret a la

utilització d’aquests recursos era sovint cedit pel senyor jurisdiccional al comú dels pobles a

canvi d’un cens o bé graciosament mitjançant carta de privilegi lliurada en el passat, com era

el cas de Bagà.

La considerable extensió de boscos que cobrien els vessants N de la serra de Gisclareny

(i en l’actualitat tornen a fer-ho un cop recuperats de les tales de principis del segle XX), amb

una superfície de prop de 2000 Ha, i que ara es troben repartits entre els municipis de Bagà i

Gisclareny, representaven una important font de recursos, sobretot fusta de construcció, llenya

i pastures.

El dret d’emprivar era d’origen medieval concedit pel baró als vilatans de Bagà, tot i que

més de la meitat d’aquests boscos es trobaven dins dels termes de Sant Martí i Gisclareny56.

Alhora els habitants del lloc de Gisclareny pagaven una quantitat simbòlica per l’ús de les

pastures del seu terme (1 ll 8 s), i tenien també dret al lliure ús dels fruits d’aquests boscos.

L’aprofitament comú dels boscos per parts de dos municipis diferents portà a una sèrie de

conflictes resolts amb una concòrdia signada en 1749 entre els regidors de Bagà i Gisclareny,

per la qual es dividien el bosc en dues parts57 per a l’obtenció de fusta i llenya, podent els

                                                                                                                                                        
Magdalena, i en 1797 arrendava als Còdol, junt amb un negociant de Bagà, les heretats de Santa Magdalena,

Gresolet, Urtx, i els censos de Gisclareny i Gavarrós.
56 El dret d’emprivar dels vilatans de Bagà s’estenia per tot terme de l’heretat de Sant Magdalena i pel vessant N

de la serra de Gisclareny fins al coll d e Bauma, i continuava per les costes de Gisclareny fins al torrent de

Comabona i després per les costes de Roset. També en la part alta de la serra del Cadí des de Tancalaporta fins al

Cap dels Cortils i Costa Cabirolera tenia validesa aquest dret. ACA, Protocols, BrV 85.
57 En aquesta concòrdia es partia el bosc “... seguint lo camí que va de Gisclareny a Grasolet fins al Clot de la

Muxera a una pedra forta, y de dita pedra forta (deixant lo camí que va a Grasolet) puja linea recta dret a la

font del Boix, y dret a la font de Coll de Balma, y de la font del Boix linea recta dret al torrent de Coll de Balma

en avall seguint lo torrent, lo que es de dit camí, y demés afrontacions en amunt queda a favor del Comú i

Particulars del dit terme de Gisclareny; y lo bosch que es sota lo dit camí, y confrontacions sobreditas en avall

resta per la Comú y Universitat de dita vila y terme de Bagà” A la part nord del torrent continuava vigent el dret

dels vilatans de Bagà de treure fusta, però a la part sud, quedaven sota pena de perdre la cavalcadura i tres lliures

de multa. La mateixa pena s’aplicaria als de Gisclareny que assoquessin (tallessin o arrenquessin) arbres en la
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habitants de Gisclareny fer servir la part assignada als de Bagà per retirar llenya i brossa del

terra i pasturar els ramats. Aquest drets dels vilatans de Bagà a emprivar als altres termes va

ser una font de conflictes i plets amb l’adveniment del règim liberal, quan el costum els

portava a explotar aquests boscos malgrat l’extinció dels privilegis acumulats durant el temps

que va estar vigent el règim senyorial.

Hi ha abundant documentació dels efectes de la jurisdicció baronial sobre les aigües a

Sant Martí, però no així a Gisclareny58. Les aigües del riu Bastareny presentaven la

possibilitat de ser utilitzades com a força motriu59 per moure molins fariners, molins drapers,

molines serradores, martinets de farga, etc60. Calia demanar permís als representants dels

                                                                                                                                                        
part dels de Bagà. També acordaren que, en cas d’acabar-se els boscos, tot el terreny quedava pel Comú de

Gisclareny. AHVB, Protocols notarials, any 1749.
58 No hem trobat referències abans del segle XIX en la documentació consultada  sobre el molí fariner que va

existir a Gisclareny fins a finals del segle XX, a prop del veïnat de Vilella. La primera referència trobada

correspon a 1815, sent el moliner Martí Casadesús. RHB, 1815. Però sembla probable la seva existència anterior

ja que cap altre indret del Gisclareny històric disposa d’un corrent d’aigua comparable. Tot i això les distàncies

des dels punts més allunyats de Gisclareny a aquest molí són iguals o superiors a les que hi havia als molins

fariners del Bastareny. Aclarir aquest punt és una feina pendent.
59 Aymaní, 2002.
60 Serra i Coma, 1985, pag 164.

Pont sobre el riu Bastareny. Darrera es trobava el molí del Puig.
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senyors per fer aquestes instal·lacions, permís que era normalment concedit a canvi d’un

cens61.

Però els plets sobre aquest tema eren freqüents, sia perquè el necessari permís no sempre

era demanat als senyors, sia perquè la recerca del millor lloc per instal·lar els aprofitaments

feia entrar en conflicte els diversos posseïdors de la terra de la vora del riu, o perquè l’aigua

que es feia servir riu amunt perjudicava els altres usuaris riu avall. Així al 1724 el Batlle

general de les baronies, a instància de la cúria baronial va imposar a Pere Bover, pagès del

Puig, la pena de cent lliures si en vint-i-quatre hores no havia espatllat la reclosa feta per

aquest sense permís al riu Bastareny.

3.4.5 Altres tributs

El cobrament dels drets baronials no es feia mai directament per part dels senyors, sinó

que es portava a terme pel règim d’arrendament, després d’una subhasta entre els diversos

interessats, normalment individus acabalats que es presentaven sols o associats, a partir dels

plecs de condicions o tabes publicats pels funcionaris baronials62. Els adjudicataris podien al

seu torn rearrendar part dels tributs a altres persones63.

A part dels pagaments directament lligats a la tinença de la terra o a l’ús d’altres recursos

sota la jurisdicció dels senyors, com boscos i aigües, apareixen en la documentació de les

baronies altres exaccions per part d’aquests com ara el dret de castellatge (carnalatge), aplicat

pels municipis sobre el pas de bestiar a través dels seu terme, o l’obligació de tothom de fer

servir els molins del senyor per a la mòlta del gra.

Altre exacció, de quantia important, a la que estava subjecta la pagesia sota el règim

senyorial era el delme. Aquest tribut, d’origen eclesiàstic havia estat creat a l’Edat Mitjana

com una aportació al manteniment del culte cristià consistent en els seus inicis en la desena

                                                
61 Un exemple ben reculat en el temps el tenim en la concessió feta a Francesc de Roset i Badia, senyor del

castell de Faia, en 1603 per fer una molina serradora al Puig amb un cens de sis sous. Un altre exemple és la

concessió en 1696 a dos vilatans de Bagà de les aigües del Bastareny des de la font de l’Adou fins al pont de

Camps de la Vila, i de la riera Rigorèixer des del Mal Grau fins a trobar el Bastareny, amb permís per instal·lar

una molina serradora de taulons i un martinet d’estirar ferro, per un cens de déu sous.
62 Un exemple de taba referida a les baronies es conserva a AHPB, Joaquim Tos, not. 1031, manual de negocis,

1793.
63 Per exemple tenim el rearrendament fet en 1775 a uns Campà, pare i fill de Bagà, pel preu de 5050 lliures, dels

censos de Bagà, Gòsol, Brocà i Gisclareny, així com altres tributs, per part de l’arrendatari del conjunt de les

baronies. RHB, any 1775.
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part de la collita. Junt amb les primícies, primers fruits de la terra, representaven l’aportació

obligada dels feligresos als ingressos del clergat secular. Amb el pas del temps els drets de

percepció d’aquest tribut en moltes parròquies van passar per infeudació, venda o per

usurpació forçada a les mans de particulars: nobles, comerciants, etc. Alhora les proporcions

del tribut respecte de la collita van anar experimentant moltes variacions segons el lloc i

l’època.

Els casos de Gisclareny i Sant Martí es troben ben documentats64. L’any 1577 Hierònima

de Roset valorava el delme de Gisclareny en 6 ll. L’any 1768 a Gisclareny el delme es

repartia entre dos perceptors: el rector de la parròquia i Francesc de Còdol, successor dels

Roset. La proporció de la collita era diferent segons el producte: així pel gra d’espiga el delme

era de tres parts sobre vint-i-cinc, mentre per als llegums, la llana i els anyells es pagava una

part de cada déu. També el repartiment entre els perceptors era divers: el gra se’l repartien a

parts iguals, mentre de la resta de productes anaven dues parts a Còdol i una al rector. A Sant

Martí, es repartia el delme entre el rector de Gisclareny i el titular del Benefici sota el nom de

Maria Santíssima i Sant Sebastià fundat a la vila de Bagà. La proporció era de tres parts sobre

                                                
64 ADS, Saldes, lligall 22.

El molí de Vilella era un equipament imprescindible en una comunitat on els cereals eren
la base de l’alimentació.
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vint-i-tres pel gra, i una part de cada déu per la resta, mentre el repartiment lliurava dues parts

al Beneficiat de Bagà i una al rector. En la resta de les baronies les proporcions eren diverses i

com a perceptors apareixen, a més dels rectors de les parròquies, els propis ducs de Alba i

Medinaceli, els Còdol i els Foix de Bagà, els Gible de Berga, l’abat de Ripoll, i molts altres

clergues i particulars.

Una part dels productes obtinguts a través del delme formaven el tribut de l’excusado,

creat per Felip II, i que consistia en destinar el producte del delme de la casa més rica,

l’anomenada “casa major delmera” a les arques de la monarquia65. A Gisclareny, i durant els

anys 1765 a 1768, la casa major delmera era la de Miquel Noguera, i pel llistat dels productes

aportats podem també observar les variacions de la collita segons la bondat del clima i la

terra66. El cobrament d’aquest tribut també era arrendat sovint67.

La resistència dels pagesos al règim senyorial va viure a les baronies un moment àlgid en

la primera meitat del segle XVIII. El pagament dels drets senyorials no sempre era acceptat

passivament per la pagesia68. En l’exemple citat anteriorment del censos baronials de 1755

gairebé la meitat dels subjectes no havien pagat. També en un document de 1745 els regidors

de Gisclareny es mostraven disposats a jurar en judici que mai s’havia pagat en aquest poble

el dret de terços al senyor. Durant tot aquest segle va haver-hi arreu de Catalunya una pressió

senyorial per renovar els capbreus amb la finalitat de recuperar i posar al dia els drets

senyorials que, ens informa la documentació, estaven sent cada cop més qüestionats pels seus

subjectes69. En un interessant document70, Domingo Soldevila, regent de la cúria baronial de

Bagà, explica els conflictes d’aquesta amb els pobles de la baronia, encapçalats per Bagà, i els

seus treballs per aconseguir la documentació antiga que permetés forçar a pobles i individus a

acceptar la senyoria dels ducs d’Alba i de Medinaceli. Tot i que una sentència de la Real

Audiència de 1736 va donar la raó als senyors en el conflicte amb el comú de Bagà, no va ser

                                                
65 De vegades el tribut es feia sobre diverses cases alhora. Per exemple en 1761-62 es cobrà en quatre cases a

Sant Martí del Puig, mentre a Gisclareny es feu pagar a la casa principal de Cal Ros i a tots els seus colons. Això

va originar les protestes dels perceptors del delme que veien reduïts els seus ingressos.
66 Aquests productes eren forment, ordi, civada, llegum, llana i anyells, i el seu com en 1761-62, valor oscil·lava

entre les 10 lliures en l’any dolent i les 39 lliures per al millor any. ADS, Saldes, lligall 2.
67 L’”excusado” de Gisclareny era arrendat l’any 1806 per quatre anys a un preu de 43 lliures l’any, la qual cosa

està d’acord amb la pujada general dels preus agrícoles en la segona meitat del segle XVIII. Vilar, 1966.
68 En 1724 la Cúria baronial reclama als regidors de Gisclareny el pagament dels censos, a raó d’1 ll 8 s anuals

dels anys 1716 a 1720. ACA, Notarials Bagà, lligall 4.
69 Cots, 1983.
70 AAP, rotlle 1076, microfilms 339 a 352.



fins 1754 que aquest acabaren per acceptar la capbrevació, que es va estendre després per la

resta de les baronies, no sense resistència dels afectats. Davant d’aquesta actitud, els oficials

baronials enviats l’any 1762 a portar-la a terme pressionaven i amenaçaven els habitants de

Gisclareny, Saldes i Gòsol, fins al punt que la Real Audiència, on es trobava en marxa un plet

entre aquests pobles i els senyors, va fer pública una carta amenaçant aquests oficials amb

multes si continuaven amb les seves pressions71.

No acabaven aquí les ex

resta de Catalunya l’impost 

decret de Nova Planta73. Ma

                                             
71 ACA, Protocols, BrV84, pag 12
72 Segura i Mas, 1983.
73 El cadastre reial s’aplicava sobr

bestiar, i sobre altres rendiments p

personal s’aplicava sobre les perso

cobrats a Gisclareny 1 ll, 16 s, me

mostren també la importància del 
Inici del cadastre de Gisclareny de 1776
21

accions fiscals sobre els habitants d’aquestes contrades. Com a la

reial del cadastre72 s’aplicava des de 1716, com a resultat del

lgrat els errors i les ocultacions naturals en un recompte fiscal, les

   
7.

e la terra i sobre els immobles, classificant-los tots dos per categories, sobre el

ersonals com ara els censos percebuts pels senyors; mentre que el cadastre

nes. Els senyors de les baronies pagaven com a cadastre en 1755 pels censos

ntre els Còdol pagaven pels seus censos en 1776, 10 ll 10 s, quantitats que

domini directe dels Còdol a Gisclareny.
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llistes cadastrals ens ofereixen interessants informacions sobre cada municipi, com ara el

nombre de persones adultes i de cases, o el nivell comparatiu de riquesa. De Gisclareny s’ha

conservat un cadastre de l’any 177674 on es comptabilitzen 95 contribuents, dels quals 85

declaraven una o més cases, i 18 no n’en declaraven cap, sigui per tractar-se de bracers amb

terra però que vivien en una casa de l’amo75, com és el cas d’Antoni Noguera que l’any 1775

era regidor de l’Ajuntament, o bé d’individus residents en altres municipis però posseïdors de

terres a Gisclareny, de cobradors de censos com era el cas dels Còdol, o de edificis exempts

com ara la rectoria. Alhora hi figuraven comptabilitzades 278 persones més grans de catorze

anys, valors que concorden raonablement amb el cens de 1787. El valor cadastral total a pagar

per cada cap de casa oscil·lava des dels 7 sous de Francesca Companyó, amb una casa de la

categoria més humil, un petit hort i una quartera de terra, o les més d’11 lliures de Pere

Campà de Rocadecans, posseïdor de 3 cases, 11 quarteres de terra, 25 quarteres de pastures, i

una no indicada però comparativament considerable quantitat de bestiar. Es tracta d’una

relació d’1 a 35 entre el més ric i el més pobre dels habitants de Gisclareny. També podem

observar que de les 85 cases, només 20 pagaven de cadastre total més de la meitat del màxim

pagador, i en aquest grup apareixen els noms que la resta de documentació mostra com els

més benestants, com els Tor de Can Jovell, els Campà de Rocadecans, els Vinyas76 del Clot, o

els Corominas de Can Corominas.

 A la vall del Bastareny el tribut del cadastre era més onerós degut a la més gran riquesa

de les masies. Sabem que en el cadastre de 1776 els Bover del Puig pagaven més de 13

lliures.

 3.5 El règim municipal

Són molt escasses les referències documentals al règim municipal de Gisclareny abans

del segle XVIII. En canvi són més abundants les dades referents a aquest segle, després de la

instauració del règim de Nova Planta.

                                                
74 Conservat a l’AMG. Veure resum a l’annex nº 13.
75 Cal tenir present que podien ser fadristerns que vivien a la casa de l’hereu.
76 La família, vinguda de Sant Romà de la Clusa a la segona meitat del segle XVIII, aviat acumulà un important

patrimoni que la transformà en una de les més riques de Gisclareny fins a finals del segle XIX quan hagué de

vendre la major part d’aquest patrimoni. En 1771 l’hereu Benet Vinyas casà amb la filla de Cristòfol Corominas,

pagès del mas Asén, i personatge important que dos anys més tard pagaria 750 ll per arrendar els fruits de gra de

la vall de Gresolet; i en 1774 els Vinyas compren a Joan Tor dos masos per 440 ll. ADS,Saldes, lligall 22.
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L’ajuntament borbònic instaurat per la Nova Planta77 es caracteritzava per la nul·la

representació que, a diferència dels segles anteriors, tenien en ell els habitants del municipi.

En els pobles de domini senyorial el batlle, com ja ho havia fet durant l’època medieval, era

nomenat pels senyors i per un període de dos anys, mentre els regidors ho eren anualment per

la Real Audiència a Barcelona. A la segona part del segle diverses reformes permeteren

l’aparició de l’anomenat síndic personer, elegit amb intervenció popular, i amb la funció de

fiscalitzar el govern dels regidors i defensar els habitants dels seus abusos78.

Gisclareny, tenia en aquest segle un batlle i dos regidors, mentre Sant Martí del Puig

només tenia dos regidors; aquesta diferent constitució dels ajuntaments era corrent a l’antic

règim. Podem conèixer els titulars dels càrrecs de regidors per a una bona part del segle

XVIII, ja que es troben en els llistats de nomenaments anuals per a tots els pobles de

Catalunya79, però no ha estat possible esbrinar si qui proposava a la R.A. el seu nomenament

era, com se sap en altres casos de municipis coneguts, els regidors sortints, tot i que observem

que els nomenats no eren només pagesos emfiteutes sinó també bracers80. El batlle era el

representant del senyor al municipi. Ostentava per representació la jurisdicció civil i criminal,

la qual cosa li permetia empresonar i castigar els malfactors, així com intervenir en els

conflictes interns del municipi. Quan el conflicte l’involucrava a ell mateix, o a persona

d’origen noble, era portat davant la cúria baronial, situada a Bagà, que jutjava també els

conflictes entre persones residents en diferents municipis81 o entre les autoritats d’aquests

municipis, així com els plets dels senyors amb els habitants de les baronies. Per sobre

d’aquest tribunal baronial, a nivell de l’antiga sub-vegueria, es trobava el alcalde major situat

a Berga, que intervenia en casos que afectaven municipis sota diferent domini senyorial o

reial, i com a instància suprema del Principat quedava en tots els casos la Real Audiència,

ubicada a Barcelona, que junt amb el Capità General, formava el govern borbònic de

Catalunya conegut com a Real Acuerdo.

                                                
77 Torras i Ribé, 1983.
78 El síndic personer intervenia també en el repartiment de quotes del cadastre, signava els passaments de

comptes dels regidors, i tenia una de les claus de la caixa de cabals del municipi.
79 ACA, Nomenaments.
80 Sabem que als anys vuitanta Gisclareny té com a síndic personer a Cristòfol Coromines, un pagès benestant,

emfiteuta del mas Corominas, persona de gran projecció social com es manifesta en la seves nombroses

aparicions en diversos documents de l’època.
81 Per exemple, en 1638, Hijacint Solà de Gisclareny es obligat a portar diverses garbes d’ordi, blat i civada a

més de llegums a casa de Bernat Molins de Bagà per ordre del batlle de les baronies.
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Son nombrosos els afers relacionats amb Gisclareny i Sant Martí tractats a la cúria

baronial, com per exemple el plet tingut el 1804 entre el pagès Llorenç Tor i els regidors de

Gisclareny en haver-se apoderat aquells de fusta del primer, i haver-se negat el batlle de

Gisclareny, en primera instància, a signar la sentència condemnatòria dels regidors. La cúria

forçà una concòrdia entre ells. Al 1796, una disputa sobre la propietat d’unes terres a la

partida de Jovell entre Ciprià Pons i Llorenç Tor, arribà a la Real Audiència, que forçà també

una concòrdia.

La manca de presó a Gisclareny per acollir als reus de la justícia del batlle, motivà en

1740 una reclamació als senyors, que acabà a la Real Audiència, per tal que aquests fessin

construir a Bagà una presó per als reus dels pobles de les baronies que no en tinguessin.

Malgrat la disposició dels senyors a la construcció de la presó, per a la qual els diversos

pobles de les baronies van prometre importants aportacions econòmiques i l’acord de dedicar

els rendiments de l’impost de castellatge de totes les baronies al salari del guarda, al 1767

aquesta qüestió encara restava sense resoldre82. La feina d’impartir justícia resultava cara

com ens mostra una llista de despeses de 1677, on es detallen els costos de perseguir i agafar

                                                
82 AAP, rotlle 865, microfilms 559 a 563.
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els delinqüents, fer venir al botxí, fer forques i aplicar turments, i enviar els condemnats a

galeres. Aquests costos calia repartir-los entre els pobles de les baronies83.

La presa de possessió del nou senyor després de la mort de l’anterior anava acompanyada

a les baronies de Pinós d’un ritual celebrat primer a la capital de les baronies, Bagà, i després

a cadascun dels pobles, en el qual el batlle i regidors escenificaven el seu vassallatge al nou

senyor, i el representant d’aquest confirmava el càrrec del batlle i feia evident la jurisdicció

civil i criminal del senyor sobre els habitants del poble84.

                                                
83 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
84 AAP, rotlle 1066, microfilms 138 a 145; rotlle 1067, microfilms 153 a 159; rotlle 1047, microfilms 576 a 581 i

710 a 715; ADS, Saldes, lligall 8. Veure annex nº 11.

El veïnat del Roser, amb l’església, l’ajuntament, la rectoria i algunes cases reconstruïdes.
Al fons a la dreta es veuen les masies situades al Clot del Pou: Cal Prim i Cal Jovell
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3.6 L’Església

3.6.1 Funció social

Després del Concili de Trento celebrat a mitjans del segle XVI, l’Església, per reacció a

la Reforma protestant, va generar una sèrie de disposicions que modificaven profundament les

característiques del culte i el comportament exigit als clergues. La definició de la confessió

com a sagrament, i l’obligació de la confessió i comunió anuals, per exemple, donava als

clergues parroquials un poder considerable sobre els seus feligresos. L’establiment de la

doctrina del Purgatori, afegida a la por obsessiva de l’Infern, permetia regular i canalitzar les

deixes pietoses que haurien de permetre a l’ànima esquivar els patiments després de la mort.

Per altra part la laxa moralitat del clergat medieval, amb les seves concubines i la venda

simoníaca de càrrecs quedava enrera, i s’enfortia el celibat i s’obligava als clergues a vestir

d’una forma diferenciada de la resta d’individus, alhora que es millorava substancialment la

formació dels futurs rectors amb la creació dels seminaris, afegint el plus d’autoritat que la

seva alfabetització representava en unes societats rurals essencialment analfabetes. Els sòlids

lligams de col·laboració entre l’Església i l’Estat en la monarquia hispànica, permetia que les

autoritats eclesiàstiques actuessin com a corretja de transmissió del poder civil, mentre la

Inquisició vetllava pel domini absolut d’aquest binomi de poder amatent a tota idea que

pogués qüestionar els fonaments d’aquest món bàsicament tancat i opressiu.

Dins de l’antic règim el clergat formava, junt amb la noblesa i el poble, els pilars de la

societat estamental. A l’interior de l’estructura eclesiàstica la parròquia, que a Catalunya

comptava en aquesta època amb 2738 unitats85 era la institució que portava a terme una triple

funció de control: el control financer dels ingressos eclesiàstics a partir del delme, el control

administratiu dels individus a partir dels cinc llibres sagramentals, i el control de les seves

relacions socials. Cada una d’aquestes parròquies estava sota el govern d’un rector, que

gaudia d’un benefici a canvi de tenir cura de les ànimes del territori administrat.

A l’església de l’antic règim els rectors procedien de classes socials benestants, i en el

cas de la muntanya eren generalment fadristerns de la pagesia benestant dels masos. En aquest

context la carrera eclesiàstica representava una estratègia de manteniment del nivell social pel

prestigi i consideració de que gaudia aquest estament. En el cas de Gisclareny desconeixem

l’extracció social de la major part dels rectors documentats86, però sí podem observar que

                                                
85 Riquer, 1996.
86 Veure annex nº 17.
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alguns, com Josep Tor de Cal Corominas o els Bover, Julià i Martí, del mas Puig de Sant

Martí, corresponen a aquesta pagesia benestant. La raó és lògica: només aquest grup social

estava en condicions d’invertir un cert capital en l’educació dels fills i en la constitució del

benefici necessari per a ser ordenat.

El prestigi social del rector estava lligat, per raó de la feblesa del poder civil, al

desenvolupament de moltes tasques que escapaven de les seves funcions religioses, sobretot

en aquests indrets rurals. Això el transformava en una autoritat dins de l’ordenació política i

social de l’antic règim87. En ser normalment l’única persona que sabia llegir i escriure havia

d’actuar com a notari en els actes vitals: testaments, capítols matrimonials, d’aquells dels seus

feligresos, la majoria, que no es podien permetre els serveis d’un notari. Alhora havia d’actuar

com a testimoni, signant en nom de les parts i com mitjancer en els conflictes88. La

documentació conservada d’aquestes actuacions és important. En conjunt la funció dels

rectors era la de intermediaris entre l’exterior (Església i Estat) i la societat local. Per una part

oferia àmbits de col·laboració i solidaritat, per una altra mantenia els fonaments del domini de

la comunitat des de l’exterior.

Altra funció important era la de redistribució, adreçant-se a una població de petits

camperols i bracers que havien artigat durant els segles XVII i XVIII les terres ermes i de baix

rendiment, i estaven sotmesos a la variabilitat del temps i de les collites sense unes reserves

patrimonials de suport en els mals moments89. Aquesta funció caritativa, que alhora actuava

com a estabilitzadora de l’ordre social, apareix en el cas de Gisclareny, manifestada en cartes i

                                                
87 Fins a la instauració de l’estat liberal al segle XVIII, les informacions generals, ordres eclesiàstiques i

governatives, requeriments de tributs, i en general tot tipus de relació entre les autoritats i el poble arribava a

Gisclareny a través del rector en circulars enviades per l’oficialat de Bagà dependent del bisbat de Solsona.
88 Aquesta actuació no estava exempta d’abusos. En 1783 arribà a la parròquia de Gisclareny una circular

recordant que, segons la llei de 1771, no era permès que en els testaments aparegués com a beneficiari el

confessor del difunt ni cap altre institució religiosa, clar indici que aquesta pràctica encara era vigent. ACA,

Parroquials Bagà, lligall 6. Aquesta llei havia estat enviada l’any de la seva promulgació a cada una de les

parròquies de l’Oficialat de Bagà, i recordava que aquests fets, que ja havien estat tractats en 1722, causaven

perjudici als legítims hereus i també a la Hisenda Pública, i que les deixes pietoses havien de ser fetes en vida del

donador. ADS, Saldes, lligall 22.
89 No tots ells rectors estaven en condicions d’actuar així, però alguns provinents de famílies més riques

disposaven de capital per fer una certa funció creditícia directament. Per exemple, en 1707 nou pagesos de

Gisclareny  (en aquella època n’hi havia menys de trenta cases) reconeixen un deute de 83 quarteres de gra amb

el rector Josep Tor. Sens dubte ens trobem davant d’una mala anyada que les reserves del rector ha ajudat a

superar. ADS, Saldes, lligall 22.
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escrits diversos, com una carta escrita en 1782 pel rector on manifesta: “... si em separen

Greixa aquests miserables quedaran sense empara i sense saber on recórrer, i que molts

moriran de pura calamitat i misèria, ... els de quasi tot Catalunya deuran als de Gisclareny,

ja que ells es veuran precisats a anar-ne a cercar-ne on ne trobin”90.

3.6.2 El Gisclareny parroquial

El Gisclareny parroquial es trobava inclòs fins l’any 1630 dins del bisbat d’Urgell91 i

aquest any va passar a formar part del nou bisbat de Solsona. Comprenia quatre nuclis, amb

un edifici religiós en cada un: Sant Miquel de Turbians, centre del Gisclareny històric, que

reunia els habitants del territori situat a solixent del terme; Santa Maria del Roser, que

aplegava els habitants dels veïnats situats més al centre i a ponent; San Martí del Puig, que

incloïa totes les masies al voltant del riu Bastareny; i Sant Andreu de Grèixer, situat al NO de

Bagà, al costat del riu Rigorèixer, que acollia les masies del veïnat de Grèixer, terme que

estava sota la jurisdicció senyorial de l’abat del monestir de Ripoll, i on, degut a la seva

llunyania respecte de Gisclareny, el rector tenia un vicari ajudant, resident a Bagà, que tenia

cura del veïnat a canvi d’una remuneració92.

En el Gisclareny històric l’important augment de població del segle XVIII, que va afectar

majoritàriament la part alta (ponent) del municipi, va originar el desplaçament del centre de

poder del poble en aquesta direcció, tot creant un conflicte entre els feligresos sobre quina de

les dues esglésies havia d’acollir els oficis religiosos en els dies festius. Les grans distàncies

                                                
90 ADS, carpeta Gisclareny, any 1782.
91 Es conserva documentació de les inspeccions fetes en 1571 i 1581 pel visitador del bisbe de la Seu a les

esglésies de Turbians i del Puig. El cost d’aquestes visites havia de ser sufragat per la parròquia. En la primera

visita tot es trobat correcte, però el visitador mana als parroquians de fer una abadia (?) pel rector abans del

Nadal següent sota pena d’excomunió. En la segona el visitador observa que s’han fet obres a Sant Miquel però

no s’ha acabat de cobrir la teulada. Mana que es faci abans del carnestoltes vinent per tal què no entrin les

pluges. També troba que en Sant Martí falta un missal i mana que ho comprin els parroquians abans de Pasqua.

En ambdós casos amenaça amb una multa si no es fa el que mana.
92 A part d’aquestes esglésies havien existit diverses ermites escampades pel terme. Sembla que durant l’Edat

Moderna només l’ermita d’Oreis, situada aigües amunt del mas Monnell, i l’ermita de Santa Magdalena, es

trobaven operatives.
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existents en el terme93 van originar un enfrontament entre els camperols situats més a prop de

Sant Miquel i els que es trobaven més a prop del Roser. Sant Miquel era la parròquia antiga,

però al Roser era on es guardaven el Santíssim Sagrament i les fonts baptismals i on es

trobava la rectoria. Per encendre més els ànims, després d’una tempesta de vent que feu caure

el campanar de Sant Miquel, tots els feligresos van aportar diners per fer-ne una nova

campana, però adduint que eren més els habitants de la part alta, el grup majoritari la va

col·locar al Roser. Al 1752 es signà una concòrdia per la qual els dies festius es faria una

missa a cada una de les esglésies alternant l’hora, matí i migdia, i també es crearia un

cementiri al Roser, i es col·locaria altra campana a Sant Miquel. Les despeses serien

contribuïdes pels dos bàndols, mentre al rector, a canvi de l’esforç suplementari, li eren

assignats els rendiments de l’arrendament d’unes pastures del comú94.  En anys posteriors el

rang de parròquia passà de Sant Miquel al Roser95.

El rector de Gisclareny, instal·lat en un territori d’escassos recursos, declarava en 1782

uns ingressos nets de l’ordre de 350 lliures anuals després d’excloure despeses de cobrament

del delme i impostos pagats a l’Estat. Aquests ingressos provenien del tres termes de

Gisclareny, de Sant Martí del Puig i de Grèixer i servien, apart de la subsistència del rector,

pel pagament d’una criada, un escolà i un mosso, i el manteniment d’una mula utilitzada pel

desplaçament entre esglésies (150 lliures), pel pagament d’un prevere confessor per Grèixer, i

per atendre “els molts pobres reduïts a la més gran necessitat i que no poden ser emparats ...

sinó acudint en tota ocasió a la pietat del rector, per no trobar-se veí algú que pugui sufragar

les seves necessitats”96. Es lamentava també el rector de la manca d’aigua per regar i per

beure, i del fred, el vent i la pedra que malmetien les collites, i eren la causa de la gran

quantitat de pobres que hi havia a Gisclareny97.

                                                
93 Entre el Camp del Cep a l’E i el coll de la Bena a l’O, la distància a peu s’acosta a les tres hores de camí  amb

un desnivell d’uns 500 m, mentre entre les dues esglésies hi havia una bona hora de camí amb un desnivell real

d’uns 200 m, tot per terreny aspre i sotmès al clima de muntanya, amb neu i gel a l’hivern.
94 RHB, any 1775.
95 L’any 1782 la rectoria ja es troba a l’església del Roser. ADS, Carpeta Gisclareny.
96 ADS, carpeta Gisclareny, any 1780.
97 ADS, carpeta Gisclareny, any 1782.
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3.6.3 L’Església i el crèdit

La inexistència d’entitats de crèdit a l’antic règim va permetre a l’Església portar a terme

una funció financera a partir dels mecanismes que les classes acomodades van crear,

recolzades en les creences religioses, per permetre la seva reproducció social. Aquests lligams

són explicables per la procedència social del clergat en aquesta època. Els mecanismes

emprats per a fer aquesta funció van ser les misses de difunts, les causes pies, els beneficis i

els censals98. A partir de la creença, arrelada a la comunitat, de l’existència del Purgatori i de

la necessitat de les funcions religioses per treure d’ell l’ànima del difunt, els feligresos,

sobretot la pagesia benestant, feia aportacions econòmiques, sia en vida, sia com a deixa

testamentària, per a celebrar un determinat nombre de misses per l’ànima del donant i/o de la

seva família, generalment en determinades festes i sovint a perpetuïtat, a partir d’unes tarifes

per cada acte religiós segons el nombre de sacerdots, l’arranjament de l’altar, etc. Aquests

capitals, administrats per les comunitats de preveres o fins i tot des de les rectories, servien

per a la funció creditícia tan necessària en qualsevol societat. La mateixa existència de la

prohibició religiosa del préstec amb interessos, posava en marxa per eludir-la un mecanisme

sota el nom de censal: els capitals eren cedits de forma perpètua pels administradors a canvi

                                                
98 Salazar i Carrasco, 1990. Canudas, 1994.

L’antiga església parroquial de Sant Miquel de Turbians es troba situada sobre el Puigventós.



31

de rebre dels beneficiaris una pensió anual de l’ordre del tres al cinc per cent del capital. Amb

aquesta operació els beneficiaris del capital, dits creadors del censal, venien a aquests

administradors el dret a rebre la pensió, i per això s’anomenaven venedors del censal. Els

venedors del censal posaven com a garantia de les pensions els seus béns, en general terres, i

tenien la possibilitat de quitar el censal, és a dir  retornar el total del capital lliurat inicialment.

Aquests creadors del censal podien ser pagesos en una mala anyada, però també els comuns

dels pobles99 o nobles o pagesos benestants en ocasions de manca de líquid, de dots a les

filles, etc.

El mecanisme de les causes pies era semblant, però ara els fundadors de la causa pia,

indicaven el destí dels interessos del capital aportat (pensions dels censals), generalment la

provisió de dots per filles de la família del donant, o el finançament dels estudis de teologia

dels fadristerns del mas familiar, “per donzelles maridar o en religió entrar” o “per donzelles

maridar o per estudiants estudiar”, segons fórmules corrents en la documentació conservada.

                                                
99 Per exemple el comú de Gisclareny ven en 1740 un censal de 100 ll conjuntament amb el comú de Saldes que

el ven de 200 ll. ACA, Diversos Bagà, vol 115.

Les petites dimensions de l’església del Roser, parroquial des de finals del segle XVIII,
fan dubtar que pogués acollir tots els fidels en l’època de màxima població de Gisclareny.
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De vegades el capital anava destinat a la fundació d’un benefici eclesiàstic100. El sistema

corrent consistia en indicar que les misses de difunts fossin celebrades per un capellà concret,

amb la qual cosa se li assegurava una renda perpètua a partir de les pensions dels censals

creats amb el capital aportat. L’adjudicació del benefici era feta pel fundador o descendents, i

acostumava a recaure en membres de la família del donant. D’aquestes diverses formes

s’assegurava, en una societat agrària, el manteniment de l’estatus socio-econòmic dels

descendents sense haver de fragmentar la propietat.

El millor exemple trobat en la documentació que mostra aquest sistema de reproducció

social és el de la família Bover del mas Puig. Julià i Martí Bover eren germans sacerdots i

fadristerns, ja que l’hereu del mas era en Joan Bover, i encara hi havia un altre germà, Josep,

ferrer, i dues germanes casades. Julià, que era prevere i obtentor del benefici perpetu de Sant

                                                
100 En 1355, Galceran de Pinós, senyor de els baronies, funda a Bagà un benefici eclesiàstic sota la invocació de

S. Joan Evangelista, dotat amb una renda anual de 10 lliures procedents de les rendes del terme de Gisclareny.

AAP, rotlle 853, microfilm 23. Com aquestes rendes no es recaptaven, en 1768 aquest benefici va ser unit pel

bisbe de Solsona a altres dos beneficis ja existents. AAP, rotlle 965, microfilms 199 i 507.

L’església de Sant Martí del Puig, situada al fons de la vall del Bastareny, es troba envoltada d’altes muntanyes.
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Julià, fundat en l’església del Puig101, va ser rector de Gisclareny durant 18 anys102. En el seu

testament103 encarregà un enterrament amb dotze sacerdots, tres misses cantades, i una ofrena

de pa, vi i candeles durant un any i mig a l’església de Sant Martí. Després destinà 900 lliures,

i els seus béns en l’heretat de l’Escariga a la fundació d’un benefici perpetu, nomenant el seu

germà Martí, rector de Gisclareny, com a primer administrador, i l’encarregà que el titular del

dit benefici fes dotze misses anuals en els dies especificats. A més a més creà una causa pia

dotada amb 400 lliures dedicada a “col·locar donzelles en espiritual o carnal matrimoni”,

especificant que fossin filles del seu germans. La pensió de 20 lliures anuals (5% d’interès)

indicava que fos dipositada en l’església de Sant Martí, i lliurades 5 pensions (100 lliures)

com a dot a cada donzella en el moment de les seves esposalles. Especificava que el dot fos

donat a les descendents de l’hereu Joan de forma perpètua, mentre que a la resta dels germans

només fos lliurada fins a la quarta generació.

Anys més tard, al 1767, el seu germà, Martí Bover, també rector de Gisclareny, feia

testament104 i, després de demanar vint sacerdots en el seu enterrament, deixava una part dels

seus béns al benefici fundat pel seu germà Julià, encarregant que el titular del benefici fes per

la seva ànima dotze misses anuals, també a Sant Martí; alhora que li traspassava els llibres

que el seu germà Julià li va deixar-li en herència, amb l’encàrrec de conservar-los i lliurar-los

al pròxim titular. La resta de béns els deixava a l’hereu del mas Puig que llavors era Pere

Bover, fill del seu germà Joan105.

El cas de Josep Tor també presenta força interès com a exemple de l’ús que es feia dels

mecanismes financers de l’època. El seu pare, Miquel Esteve Tor106, pagès de Gisclareny però

                                                
101 Aquest benefici estava dotat amb les rendes del mas Ros de Gisclareny, una de les heretats més riques fins a

l’actualitat. En 1763 estava arrendat a Mariano Noguera, que més tard seria síndic personer.
102 En 1724 Julià Bover, per poder-se acollir a uns subsidis que provenen de la monarquia i del bisbat declara que

d’ell depenen set persones i que posseeix dues cavalcadures, 7 porcells i 28 anyells rebuts com a delme. ACA,

Notarials Bagà, vol 9.
103 ADS, Saldes, lligall 22.
104 ADS, Saldes, lligall 22.
105 Els Bover deixen el Puig a finals del segle XVIII, i  Josep Bover, resident a Bagà i obtentor del benefici

fundat per Julià Bover a Sant Martí del Puig, rep en 1790 dels administradors d’aquest benefici  la cessió d’un

censal de 200 ll. El mateix Josep Bover ven una finca de Gósol que forma part d’aquest benefici per 1186 ll,

mostra de la importància dels capitals de que disposaven aquests beneficis. RHB, 1797.
106 La família dels Tor tenia un considerable pes econòmic com ho prova el fet que ja Miquel Tor, avi de Josep

Tor, i ja resident a Gisclareny, havia arrendat la recollida dels drets de les baronies en 1660. ACA, Notarials

Bagà, vol 4. Sembla que també posseïa un important ramat, ja que disposava d’un majoral per tenir-hi cura.
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amb bens i relacions a Saldes on es trobava el tronc familiar, personatge de certa importància

ja que el trobem sovint en la documentació com a negociant, com a fiador, com a marmessor i

com apoderat107, venia en 1680, ajudat per altres parents, un censal de 1080 lliures a la causa

pia de Francesc Pujol rector de Gisclareny108. Amb aquests diners va crear a Solsona un

Benefici eclesiàstic a favor del seu fill Josep Tor. Posteriorment Josep Tor, ja ordenat

sacerdot, intercanviava la rectoria de Turbians pel seu lloc a la cúria de Solsona amb Francesc

Pujol. Tor va romandre com a rector per més de vint anys a cavall entre els segles XVII i

XVIII i, a partir del benefici creat pel seu pare, creà al seu torn una causa pia109.

Josep Tor va ser succeït com a rector per Francesc Bassas que en 1717 cedia la rectoria a

Julià Bover, fadristern del Puig, a canvi d’un benefici creat per aquest de 2240 ll110.

Els casos de Josep Tor i de Francesc Pujol són els únics exemples documentats de rectors

de Gisclareny fundadors d’una causa pia. Això no resulta estrany, ja que, si bé l’abundant

documentació mostra el gran ús que els pagesos de Gisclareny feien del mecanisme creditici

dels censals, la migradesa de recursos feia difícil l’existència de capitals per portar a terme

aquestes fundacions. Els creadors de censals a Gisclareny, i en general a tot el territori de les

baronies, tenien diverses opcions a la seva disposició, i trobem com a compradors de censals

les comunitats de preveres de Bagà i La Pobla de Lillet, la poderosa comunitat de Berga111, i

fins i tot comunitats de Manresa i Barcelona. Tot i això la major part dels nombrosos censals

venuts pels habitants de Gisclareny ho van ser a la Comunitat de Bagà112. Hi ha documentades

                                                                                                                                                        
Aquest majoral rebé en 1662 una multa de 50 ll del cònsol de Saldes, sembla que per envair amb els seu ramat

terres del terme de Vallcebre. ADS, Saldes, lligall 7.
107 En 1660 el trobem actuant com a procurador en una reclamació que diverses persones de Bagà i Gòsol  feien

per un censal  de 125 doblas d’or  (300 ll) venut per ells a un noble de Perpinyà. ACA, Notarials Bagà, vol 3. En

1663 actua com a fiador per 400 ll d’un de Massanés. ADS, Saldes, lligall 7. En 1665 actua com a procurador

per un pagament de 400 ll  a un de Perpinyà.

En 1670 arrenda les pastures de les costes de Roset al donzell Foix de Bagà. ADS, Saldes lligall 22.
108 Aquest censal es quitat per Joan Tor, el seu besnét, en 1774 amb diners que rep de Joan Vinyas de Sant Romà

de la Clusa. Alhora Tor renuncia als drets que té sobre els masos Coll i Carbonell que Joan Vinyas compra a la

família Bover, en una complexa operació on intervé com a element central la causa pia de Pujol.
109 ACA, Parroquials Bagà, vol 37.
110 ACA, Parroquials Bagà, lligall 6.
111 En 1758, Joan Campà de Rocadecans ven un censal de 500 ll a la comunitat de preveres de Berga. RHB,

1758. En 1789 hi ha 8 preveres a Bagà, 8 a La Pobla, i 33 a Berga.
112 Els llibres de comptes de la Comunitat de Preveres de Bagà mostra llargues llistes d’aquests censals. Per

exemple en ACA, Parroquials Bagà, vol 118 ó lligall 3.
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moltes masies de Gisclareny gravades amb censals comprats per aquestes comunitats113.

També actuaven com a compradors de censals rectors dels pobles en funció d’administradors

de diverses causes pies. Gent de Gisclareny, de Saldes o de Bagà venien censals a la causa pia

de Tor114. Nombrosos documents mostren com eren de freqüents els casos de terres i cases

que passaven a propietat de les comunitats de preveres per impagament de les pensions dels

censals, fins i tot en algun cas amb la possibilitat d’anar a la presó115 Un cas ben aclaridor és

el del mas Jovell116. En els casos de venda de propietats, els censals quedaven incorporats a la

propietat de la mateixa manera que les hipoteques actuals117.

                                                
113 Per exemple el mas Vilella de baix en 1686, el mas Asén en 1714 i 1769, el mas Jovell en 1762, el mas Cortal

en 1772, Rocadecans en 1778, el mas Llitjós en 1862, i molts altres. RHB, diversos anys.
114 Tant en els protocols notarials de Bagà conservats a l’ACA, a l’AHL i l’AMB, com en el RHB hi ha

documentats diversos censals de la causa pia de Tor, per exemple quatre censals venuts per gent de Bagà, en

1728, 1729, 1745 i 1754 de 50, 50, 144 i 350 ll de capital, dos venuts per pagesos de Saldes, un en 1716 de100 ll

i un altre de 134 ll en 1722, dos venuts per Joan Campà de Rocadecans en 1716 de 200 ll (que es quitat pel fiador

Bover en 1769), i per Pere Joan Campà de Gisclareny en 1749 de 300 lliures, i un altre per Francesc de Còdol en

1769 de 200 lliures. També hi ha documentades diverses quitacions de censals com una de 200 lliures feta en

1727 per Francesc Bassas, antic rector de Gisclareny que llavors ho era de Tavertet, a compte del capital total del

censal que era de 2000 ll. ACA, Notarials Bagà, lligall 5.
115 En 1764, Joan Campà, bracer, és empresonat a Bagà per no pagar un censal creat amb la Comunitat de

Preveres per comprar el mas Cortal. Signa una concòrdia per anar pagant els deutes i les despeses de la seva

estada a la presó a base de llogar alguns dels altres camps que posseeix.
116 En 1709 Francesc Puig, mestre de cases, compra un camp per 231 lliures, i crea un censal pel seu import amb

la Causa Pia de Vilarrubia de Bagà, posant Jaume Tor del mas Jovell com a fiador. En 1740, per impagament de

les pensions del censal, els administradors de la C.P. reclamen a Tor fill 306 lliures que deu Puig. En 1750, Tor,

incapaç de pagar el deute renuncia al mas Jovell, i els administradors li ho arrenden per 4 anys, passats els quals

ho arrenden a Joan Corominas. En 1762, Tor compra de nou el mas Jovell per 350 lliures, a canvi d’un censal,

als administradors de la C.P. En 1757 Puig acorda fer-se càrrec del censal de Tor, de les despeses, i del lluïsme

de la venda. A la fi en 1765 Tor i Puig signen una concòrdia per la qual Puig es queda el camp i paga tots els

deutes endarrerits, inclòs el censal creat per ell. El censal creat per Jaume Tor es perllonga fins 1815 quan es

quitat pel seu descendent Llorenç Tor. ADS, Saldes, lligall 10. ACA, Parroquials, vol. 39. RHB, 1787.
117 En 1757 un Tor que té venut un censal a la causa pia de Pujol de Bagà acumula un deute a aquesta C.P. de

1131 ll. Alhora déu als Bover del Puig 1397 ll. i té altres deutes de 595 ll. Un de Bagà ofereix pagar tots aquests

deutes quedant-se amb tots els béns de Tor a Gisclareny. No sabem si l’operació va reeixir. ADS, Saldes, lligall

8.
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118 RHB, any 1780.
119 RHB, any 1782.

I
Segell de Martí Bover, rector de Gisclareny al segle XVII
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trobem la compra d’un censal de 400 lliures en 1715 per part del rector

sc Bassas, “ com a laica i privada persona”, a la universitat de

a de pagar la Real Contribució exigida pel nou rei Felip V118.

e la causa pia de Tor, n’hi ha alguns documentats. En 1782 són lliurades

 compte d’aquesta causa pia 54 lliures de dot, les quals apareixen

ítols matrimonials corresponents119. En 1787 la cúria eclesiàstica de

dicte favorable a la demanda de dues dones, Maria Jou i Tor i la seva

t grau del rector Josep Tor, casades en 1728 i en 1752 respectivament, i

agades les dots de la causa pia a que tenen dret amb els rèdits

me creditici, utilitzat àmpliament per les comunitats de preveres però

, eren les vendes a carta de gràcia, també dites vendes amb retro. Es

te de venda amb clàusula de recompra, sovint d’una durada de cinc anys.

tats: en el cas de terres o cases sense rendiments el preu de venda era

eal en la quantitat calculada com a interessos; en cas de béns amb

btinguts pel comprador representaven els interessos. En tots dos casos hi

r la qual el comprador es comprometia a mantenir en bon estat els béns

un mecanisme molt utilitzat en moments de dificultat econòmica. Si el
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venedor no podia efectuar la recompra els béns quedaven com a propietat perpètua del

comprador120. La documentació localitzada referent a Gisclareny és considerable121.

Altre instrument de crèdit eren els virolaris122. Només tenim notícies d’un signat en 1678

pels Campà pare i fill, propietaris del mas Querforadat,  amb el rector de Saldes123.

                                                
120 Un exemple característic és el del mas Cortal. Els antics propietaris van crear censals a favor dels preveres de

Bagà en 1713, i en 1729 els van vendre el mas amb pacto de retro, passant més tard la propietat perpètua als

preveres per no haver fet recompra els antics propietaris. Els preveres la van vendre en 1772 a Joan Campà.
121 Tant en els protocols notarials de Bagà conservats a l’ACA, a l’AHL i l’AMB, com en el RHB  hi ha

documentades dotzenes de vendes a carta de gràcia de béns situats a Gisclareny, per exemple les vendes de

Francesc de Còdol en les primeres dècades del segle XIX, anys difícils per a la noblesa. Ja en 1786 Francesc de

Còdol fa una venda a carta de gràcia dels drets de delme que té sobre el terme de Gisclareny per un preu de 3100

ll amb dret de recompra en cinc anys a Joan Balderich del Puig i un altre negociant de Bagà. RHB, 1788. També

en 1797, Tomàs de Còdol arrendava per cinc anys i 10000 ll, una quantitat molt important, a Joan Balderich del

Puig, l’heretat de Santa Magdalena, l’heretat i muntanya de Gresolet, una heretat a Urtx de Cerdanya, i els drets

de censos i carnalatges a Gisclareny i a Gavarrós. RHB, 1797.
122 Contracte peculiar del dret civil català, d’efectes semblants al censal, que atorga la facultat de percebre

periòdicament una pensió en diners durant la vida d'una o més persones, en canvi del lliurament d'un capital.
123 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.

El pas de les estacions fa canviar la fesomia del paisatge. Cal Ros a la tardor.
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3.6.4 Les obreries

Les obreries representaven un mecanisme de participació dels feligresos en la marxa de

la parròquia, que incloïa l’existència de cabals destinats a actes litúrgics i organització de

festes religioses controlats per aquestes institucions. El control d’aquestes obreries era

important i mostra de prestigi i poder en una societat on l’església era en centre de referència

de les relacions socials. Les obreries podien gestionar béns parroquials però sobretot rebien

donatius dels feligresos, principalment dels més benestants, que obtenien així certs privilegis

com ocupar llocs preeminents en els actes religiosos, gaudir de sepultura dins de l’església,

etc. Amb els capitals reunits les obreries podien comprar censals, tot fent servir les pensions

resultants per a les despeses de culte.

Al Gisclareny històric hi ha documentades dues obreries, una per cada església del poble,

que alhora mostren el desplaçament de l’est cap a l’oest del pes econòmic i social del poble.

L’obreria de sant Miquel de Turbians, apareix documentada en una creació i una quitació de

censals, ambdues de 1777124. En tots dos casos es tracta de censals de 28 lliures, i en cap

d’ells apareix el nom dels obrers administradors. En canvi l’obreria de Santa Maria del Roser,

creada l’any 1716 sota el nom de “La lluminària del Santíssim Sagrament”, apareix

documentada en quatre creacions de censals de 88, 76, 134 i 134 lliures en els anys 1716,

1722, 1766 i 1780, la primera d’elles feta per la universitat de Gisclareny, i en tres d’elles es

mencionen els administradors de l’obra que resulten ser els cònsols, regidors i batlle de

Gisclareny125 és a dir els prohoms de la comunitat. Aquesta obreria va ser creada per Josep

Tor amb un capital inicial de 300 ll, la major part de les quals van ser més tard dipositades

pels administradors, possiblement per raons de seguretat, en la Comunitat de Preveres de

Bagà destinades a la creació de censals, tenint el capital en lloc més protegit i alhora

diversificant el risc a base d’ampliar el ventall dels possibles venedors de censals126.

                                                
124 Hi ha poques notícies dels censals creats per la causa pia de Francesc Pujol., però sí sabem que els rendiments

els destinà a l’obreria de Sant Miquel de Turbians. En 1777 Francesca Muntadas quita un censal creat en 1712

valorat en 28 ll. i aquesta quantitat es dedica a obres pietoses d’aquesta església.  RHB, any 1777. ACA,

Parroquials Bagà, vol 113.
125 RHB, anys 1775 i 1780. ACA, Parroquials Bagà, vol  115.
126 Els administradors van exigir que calgués llicència del bisbe de Solsona per treure el capital. Mostra de

confiança limitada? ACA, Diversos Bagà, vol 115.
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3.7 Els recursos econòmics

3.7.1 L’expansió dels conreus

Tant Gisclareny com Sant Martí del Puig han estat sempre llocs de pagesos i pastors. En

alguns documents es mencionen molt esporàdicament altres ocupacions, com la de sastre127,

mestre de cases128, teixidor de cànem129 o teixidor de lli130, mentre en el cens de Floridablanca

hi apareixen esmentats tres artesans, però la terra, els boscos i les pastures pel bestiar eren els

recursos que permetien a aquesta comunitat rural la seva supervivència131. Però el relleu

abrupte, l’altitud i la fredor del clima eren elements que condicionaven els conreus i per tant

la instal·lació humana.

Fins als inicis del segle XVIII l’escàs poblament del territori ens permet suposar que van

ser ocupats només els espais més aptes pel conreu, deixant una gran quantitat de terreny

ocupat per boscos i pastures, disponibles per a la cria de prou bestiar per permetre disposar

d’adobs suficients per als camps.

Ja a finals del segle XVII la pressió demogràfica provocà conflictes entre els hereus de

les masies, posseïdors del domini útil de les terres (capmassats), i els fills fadristerns i altres

habitants nouvinguts, sense drets sobre la terra. Aquests conflictes arribaren a la Règia Cort

de Barcelona fins que una concòrdia signada en 1678 sota la mediació del Batlle General de

les baronies, permeté un acord entre les parts. Existien en el terme onze garrigues aprofitades

com a pastures pel bestiar. Només els capmassats tenien drets de pastura en aquestes

garrigues. Sobre aquests drets de pastura crea la comunitat de capmassats un censal de cent

lliures pel qual havien de satisfer cinc lliures anuals de pensió. La pretensió dels no

                                                
127 En un testament de 1589 apareix Bertran Tor, com a creditor del difunt per una capa. Podem suposar que era

sastre? ADS, Saldes, lligall 8. En 1696, en un testament es menciona Joan Arderiu, sastre de Gisclareny. ADS,

Saldes, lligall 22.
128 En un document de comptes de mitjans del segle XVII apareix un pagament fet a un mestre de cases de

Gisclareny.  ADS, Saldes, lligall 8. A finals del mateix segle diversos documents mencionen tres Bosoms,

mestres de cases. ADS, Saldes, lligall 22. En 1707 un Jaume Bosoms, mestre de cases que està emblanquinant

l’església del Roser, signa un debitori al rector. ADS, Saldes, lligall 11. Els Bosoms semblen passar de pares a

fills l’ofici ja que en 1766 hi ha referència d’un altre Bosom, mestre de cases. ADS, Saldes, lligall 22.
129 Joan Arderiu, fadrí, teixidor de cànem, fill d’altre Joan Arderiu, sastre, fa capítols matrimonials en 1690.

ADS, Saldes, lligall 22.
130 Referit a una creació de censal  feta per un teixidor de lli en 1716. RHB, any 1781.
131 I alhora determinaven els tributs en espècies. Els habitants de les baronies pagaven com a delme: blat, ordi,

civada, llegums, llana, porcells i anyells. Com a cens es lliuraven també gallines, ous i capons.
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capmassats era accedir a l’ús d’aquestes garrigues, tant com a pastures com per obrir noves

boïgues davant de la manca de terres de conreu disponibles. L’acord consistí en permetre

l’accés dels no capmassats a algunes d’aquestes garrigues previ pagament d’unes taxes per

contribuir a satisfer la pensió del censal, reservant-se els capmassats l’ús exclusiu de les

altres. Això va permetre que els fadristerns i nouvinguts poguessin posar en conreu nous

camps tot disposant d’algunes pastures pel seu bestiar132.

El creixement demogràfic, sobretot al llarg del segle XVIII, va haver doncs de fer-se a

Gisclareny, com en molts altres llocs de Catalunya, mitjançant l’ocupació de terres ermes i de

bosc, marginals pel seu pendent i pel seu escàs rendiment133. De la mateixa manera que a la

resta de Catalunya, els procediments emprats varen ser la cremada i els formiguers134 però

aquí per superar els forts pendents, calgué aixecar gran quantitat de parets de pedra seca per

constituir estretes feixes de terra conreable. La poca fondària dels sòls implicava la necessitat

d’acumular la terra disponible tot netejant-la de vegetació i de rocs, essent encara visibles als

camps els munts de pedres amuntegades pels pagesos. Llavors aquesta mateixa vegetació i

tota la que es pogués obtenir del bosc i de les terres ermes properes calia cremar-la, o bé

deixar que es podrís, escampant-la llavors pel camp com a adob135. Aquest procés implicava

una curta durada de la fertilitat, un o dos anys, passats els quals calia deixar-la uns anys en

guaret, o bé introduir-hi, com els documents insinuen, una rotació de tipus triennal, que

permetés enriquir el sòl a partir del conreu de llegums. El fet que els llegums apareguin com

un subjecte del tribut del delme indica que el seu conreu era habitual en aquestes contrades,

com també sembla que ho era a la resta de Catalunya136 tot fent el cicle trianual: cereal,

llegums, guaret137

Aquestes terres posades en conreu rebien el nom de boïgues138, i en el cadastre de 1776

la gran majoria de cases disposaven d’algun terreny de boïga139, la qual cosa mostra la

                                                
132 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
133 Vilar, 1966.
134 Vilar 1966, pags 220 i 320.
135 Els formiguers es feien de “matorrales, ramas de roble y encinas  y leña”. Però també es feia servir el boix,

molt abundant en aquestes contrades. Serra i Coma, 1985, pag 179.
136 Vilar, 1966, pag 322.
137 Serra i Puig, 1978.
138 Sembla que es distingien els dos tipus de boïgues: la boïga de terra cuita, que correspondria al procediment de

cremada, on s’adobava amb les cendres de la vegetació cremada, i la boïga de femades, que feia servir la

descomposició natural de la vegetació i que correspondria al procediment dels formiguers. ACA, BrV 97, pag

245.
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importància de l’esforç colonitzador en aquests anys, alhora que ens insinua un problema

cabdal: la manca d’adobs animals per mantenir de forma constant la fertilitat dels camps. De

fet, el propi cadastre mencionat ens mostra que només 50 de les 85 cases declaraven tenir

algun bestiar, i s’observa per l’impost generat que tan sols la meitat d’aquestes tenen una

quantitat de bestiar significativa.

L’establiment en noves terres sembla que va fer-se sobretot en les parts més altes,

situades a l’O del nucli central del Roser, fet que desplaçava el pes poblacional en aquesta

direcció140. És plausible que l’extensió dels conreus fins més amunt del coll de Bauma, situat

a 1650 m, i en alguns vessants orientats al N i NE, fos possible gràcies al període de clima

càlid ocorregut al segle XVIII.

L’any 1775 el rector de Saldes, en una carta141 al bisbe de Solsona, ens forneix un punt

de vista de primera mà sobre l’estat general dels conreus en aquestes terres. Referint-se tant a

Saldes com als pobles veïns, intenta explicar les raons de la pobresa generalitzada d’aquestes

contrades. Parla de neus excessives i rigorosos freds, que a la primavera fan molt de mal als

conreus. Però sobretot insisteix que la proliferació de nous establiments, autoritzats pels

pagesos emfiteutes sense permís dels senyors142, ha posat en conreu totes els terres

disponibles, fins i tot tallant gran quantitat de boscos143, amb la qual cosa han disminuït les

pastures, Això ha portat a una disminució del bestiar, i amb ell dels adobs; i també a una

manca d’animals de tir i una debilitat dels existents que no remouen prou bé la terra. A més a

més manca matèria vegetal pels formiguers, ja que els boixos, que també es feien servir, han

estats arrencats en l’artigat d’aquestes noves terres. Tot plegat un cercle viciós degut a la

                                                                                                                                                        
139 De les 85 cases de Gisclareny, 79 declaraven algun camp de boïga.
140 Com demostra el canvi d’església parroquial de Sant .Miquel de Turbians al Roser, més a l’oest, feta a finals

de segle.
141 ADS, Saldes, lligall 8.
142 Indica que a Gisclareny, igual que a Saldes, Gòsol, Josa i l’Espà tots són pobres per aquest establiment

incontrolat, mentre a Vallcebre, La Vansa, Sant Martí del Puig i Grèixer no ho són perquè això no s’ha permès.

Aquesta observació respecte de Gisclareny, Sant Martí i Grèixer concorda amb les dades disponibles.
143 L’anàlisi dels pol·lens trobats en estrats antics a la Cerdanya i el Ripollés mostra que al segle XVIII, com

també al segle IX va haver-hi un gran retrocés del bosc. Serra i Rotés, 1995, pags 34 a 40. També tenim notícia

que en 1759 es renuncià a reedificar una molina serradora que s’havia ensorrat en 1740 prop de la font de l’Adou

perquè “ja no hi ha fusta en les proximitats ni s’espera que la hi hagi”. ACA, Protocols, BrV 92. També en la

resposta al qüestionari de Zamora es menciona: “... estan muy destrossados los bosques, ya por aver reducido a

cultura mucha parte de las tierras, ya por el mucho carbon que se hace ...” Serra i Coma, 1985, pag 180.
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superpoblació144. La solució proposada pel dit rector consisteix en expulsar als nous

conreadors i repartir la terra dels comuns entre els pagesos de sempre, amb la qual cosa en

tindran millor cura perquè la consideraran com pròpia a diferència dels nou vinguts que no

tenen cap títol legal.

En els documents del segle XVIII es fa una distinció entre els habitants de Gisclareny

classificant-los com a pagesos o bracers145. Malgrat que enlloc hi ha una definició clara

d’aquests termes, per analogia amb altres parts de Catalunya146  podem entendre com a

pagesos els establerts d’antic, que paguen censos als senyors, mentre els bracers són els

establerts de nou. El grup d’aquests darrers l’integren fadristerns dels masos147, antics

                                                
144 Aquestes manifestacions referides a Saldes concorden amb les dades demogràfiques obtingudes del cadastre i

contradiuen la disminució de població de Saldes que indica el cens de Floridablanca respecte de la dels inicis del

segle XVIII.
145 Però una carta del rector de Gisclareny al bisbe de Solsona diu : “por lo común son miserables que viven de

limosnas; colonos y masoveros que les falta mucho para poder vivir decentemente con su trabajo; y otros

dueños de sus casas que nada les sobra”
146 Congost, 1996.
147 En diversos documents s’esmenten el pare i un dels seus fills, l’hereu, com a pagesos, i un altre fill, fadristern,

com a bracer. ACA BrV 84, pags 125 i 198.

Feixes abandonades i feixes conservades. La pedra per construir les parets s’obtenia dels
mateixos camps. La pedra més gran es posava a l’exterior, la més petita al darrera.
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jornalers, i amb seguretat un nombre important d’immigrants, ja que al Cadastre de 1776

apareixen molts cognoms nous respecte del llistat conegut de 1690148. Aquests bracers

s’instal·laven en terres comunals i en terres cedides pels antics pagesos, amb o sense

pagament. La seva situació més precària en terres marginals els portava a llogar els seus

braços als masos més importants a canvi de part de la collita, o de l’ús del bestiar del mas per

llaurar les seves terres. El diferent nivell social, així com la proporció d’ambdós grups queda

explícit en un llistat de les confirmacions fetes a l’església del Roser el primer dia d’octubre

de1784. Sobre 54 anotacions referides a Gisclareny trobem 14, fetes en primer lloc, on el

confirmat es fill de pagesos, seguides de 40 on el confirmat és fill de bracers. El nom dels

pares pagesos es correspon molt acuradament amb els que paguen un tribut més important en

el cadastre reial de 1776. Aquesta distinció entre pagesos i bracers desapareix  en la

documentació en les primeres dècades del segle XIX149, moment a partir del qual tots són

esmentats com a pagesos.

El cas de Sant Martí del Puig és diferent. Aquí tant els quatre grans masos (Monnell, El

Puig, Santa Magdalena i Murcarols) com les petites masies (La Muga, Oreis, La Pelosa, Cal

Quim, Cal Cerdanyola o L’Hospitalet) o el molí del Puig, eren explotats per masovers ja que

els propietaris no residien en el terme150. Al Puig, la propietat més important, també hi tenien

llogats mossos, criades i pastors151.

3.7.2 Les fonts de recursos

El conreu essencial eren els grans: sobretot blat forment, i blat espelta, cereals d’hivern,

però també ordi i civada, cereals de primavera. El seu rendiment a Gisclareny no ens és

conegut directament, però la resposta al qüestionari de Zamora, al 1789, assigna al conjunt del

Berguedà un valor de 1 a 6 pel blat i els llegums, i de 1 a 10 per l’ordi i la civada, valors que

potser semblen una mica excessius per aquestes zones de muntanya sotmeses a una

climatologia molt severa152. L’abans mencionat rector de Saldes indica que s’havien introduït

                                                
148 Veure annex nº 9.
149 La darrera menció d’un bracer l’hem trobada en un document de 1815.
150 Per exemple, en 1762, Murcarols i Monnell són propietat de Francesc Solanell, burgès ennoblit i doctor en

dret de Perpinyà, que els té arrendats, igual que les petites masies de La Muga, Oreis i La Palosa, en règim de

masoveria.
151 En la documentació del segle XVIII els propietaris d’aquests grans masos apareixen citats com a hisendats.
152 P.Vilar assigna rendiments al blat entre 1 a 4 i 1a 5. Vilar, 1966, pag 321.
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la patata, dita trumfa, i el blat de moro, però que aquests conreus “dissipan mucho la tierra”, i

a més trigaven molt a fer-se. Tot això causava prejudicis a les collites de blat, ja que retardava

la sembra d’aquest cereal153. L’única referència directa del conreu de blat de moro a

Gisclareny en aquest segle apareix en un llistat de comptes de 1776 corresponent al mas

Puig154, en el qual no apareix cap referència a les trumfes, però sembla que, com a la resta de

la comarca, el conreu d’aquest tubèrcul es va difondre lentament en aquesta època, tot i que la

impossibilitat d’elaborar pa directament a partir d’ell el feia poc atractiu en una societat on el

pa era la base alimentària155. Junt amb els cereals de primavera i d’hivern, les trumfes, i els

llegums (fesols, cigrons, llenties, faves, guixes), els horts proporcionaven verdures com cols,

naps i cebes. No apareix enlloc cap menció de la producció de vi, molt estesa al municipi

durant l’època càlida medieval, però és possible que hagi continuat en aquest segle, sobre tot

en la part més oriental del terme, aprofitant el clima més benigne, ja que en l’actualitat encara

és possible de trobar-hi ceps esdevinguts salvatges en els vessants orientats al S. També hi ha

referències al conreu del cànem. Els arbres fruiters devien ser com a l’actualitat els pomers i

cirerers, tot i que la fruita no era gaire apreciada en aquesta època156

La ramaderia era part important del món pagès157, i la seva disminució per l’augment

dels conreus era ja denunciada a finals d’aquest segle, tot marcant l’inici d’un període

regressiu degut a la baixa en els rendiments d’una agricultura mancada d’adobs158. El

predomini del bestiar oví, cabres i sobretot ovelles, era aclaparador, i es justificava pel risc i la

despesa que representava el bestiar boví per a l’economia del petit pagès. Es complementava

amb alguns bous i mules com a animals de tir. Els animals més casolans eren el porc,

                                                
153 Sembla que les patates es collien cap al novembre mentre la sembra del blat era costum fer-la a l’octubre.
154 En aquest llarg document apareixen esmentats alguns dels productes que es conreaven en el mas Escariga:

parla de llentilles, ordi, civada, espelta i faves. En el mas Puig menciona el conreu de fesols i blat de moro.

També indica el bestiar existent, tot detallant les diverses categories: anyells, primals, borrechs, moltons, cabres,

ovelles, crastons, mulats, bous, tossinos i nodrissos. Esmenta la producció de mel, cera i ceruts, així com la de

formatge d’ovella. ACA, BrV85, pags 5 a 26. La primera referència al conreu de blat de moro al Gisclareny

històric data de 1870, data probablement molt posterior a la seva introducció.
155 Es podia barrejar la patata amb farina per a fer una mena de creps.  Massanés, 1997. El que sí sabem de cert

és que es conreaven trumfes per alimentar el bestiar porcí. Serra i Vilaró, 1989.
156 La fruita fresca era fins i tot desaconsellada pels metges. Pérez Samper, 2002.
157 Una mostra de la importància de la ramaderia a Gisclareny és el compromís que Joan Tor i Miquel Morera

prenen amb Segimon de Boatella en 1704 per subministrar-li 450 moltons, pagats a terminis, per esquarterar-los

i vendre’ls a la ciutat de Barcelona.
158 Serra i Coma, 1985, pag 183.
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alimentat sobretot amb deixalles casolanes, trumfes i aglans, que subministrava els embotits i

la cansalada bàsics en l’alimentació de muntanya, i els animals de ploma, sovint emprats, com

els capons, per pagar els censos. També es feien formatges a partir de la llet del bestiar oví.

Per cuinar sovint es feia servir llard de porc ja que l’oli no es produïa en aquestes terres altes i

calia portar-lo de les zones productores del Baix Berguedà o més enllà.

El bestiar de Gisclareny pasturava a les terres comuns, generalment zones altes o en fort

pendent, i als boscos comunals159. També en alguns casos el bestiar sortia dels límits del

municipi formant part dels ramats d’altres pobles160, o bé es rebia bestiar d’altres pobles per

pasturar a les pastures de Gisclareny161. La universitat de Gisclareny tenia drets d’empriu

sobre les costes de Gresolet, sota domini directe dels Còdol162. No consta que fessin servir les

pastures més altes de les costes de Roset, arrendades pel senyors de Còdol a gent de Bagà163.

El bestiar de Bagà tenia pas cap a les seves pastures de la serra del Cadí pel terme de

Gisclareny164.

L’aprofitament del bosc era essencial per a la supervivència en aquestes contrades: la

llenya per cuinar i escalfar-se a l’hivern, per coure el pa, i també per fer carbó vegetal165 i

alimentar els forns de calç i de teules; la fusta per a la construcció i per a fer estris i mobles;

els fruits del bosc segons les estacions: bolets, cargols, aglans, gerds, maduixes, com a

                                                
159 La Voltrera, els Terrers, Coll de Balma, i Cal Parlet i Puig del Cau.
160 En 1716 es suscità un conflicte entre Francesc Tor i Francesc Xamberch de Gisclareny d’una part i un pastor

de Cerdanyola a qui havien cedit 6 bacons per engreixar al bosc i que els havia retornat al cap de tres mesos amb

menys pes que abans.
161 En 1761, Josep Casadesús i Tomàs Campà rebien d’un pagès d’Estiula 60 crestons i 13 ovelles per pasturar a

Gisclareny. RHB, 1761.
162 Segons concòrdia feta al 1712 entre la universitat de Gisclareny i Ascasi de Còdol i Roset. En aquesta

concòrdia es reconeix el domini directe dels Còdol sobre les costes de Roset, i el dret a pasturar els ramats de

Gisclareny en la part més oriental d’aquestes costes, dites de Gresolet, d’una extensió de 60 ha. En temps

medievals les costes de Roset, situades al vessant S de la Serra Pedregosa, s’anomenaven costes de Faia, nom

dels senyors del castell de Faia que va passar després a la família Roset, i més tard a la família Còdol. Conservat

a l’AMG.
163 En 1741, els Còdol arrendaven les Costes de Roset a canvi de tres arroves de formatge d’ovella i l’obligació

de femar (deixant les ovelles durant la nit) durant sis vespres els camps que els Còdol tenien en les parts baixes.
164 Per un camí ramader que seguia la carena de la serra de Gisclareny des del coll d’Escriga fins al Pradell

passant pel coll de la Bena i pel coll de Balma, amb drets a fer nit en diverses pletes situades en aquesta ruta.
165 Sembla que es feia molt de carbó i en canvi es posava poca atenció en replantar els arbres. Es feia servir

sobretot el roure i l’alzina, i també el faig i el pi. Serra i Coma, 1985, pag 180.
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complement de l’alimentació, i quitrà, pega i trementina per a usos diversos; la caça166; la mel

i la cera dels ruscs, essencials per endolcir i per les cerimònies religioses; i les herbes

medicinals per aplicar el coneixement popular al manteniment de la salut. No consta que la

fusta d’aquests boscos s’hagués aprofitat per a la construcció de vaixells degut a les dificultats

que oferia el transport pel riu Llobregat167.

Tot i les fonts de recursos esmentades, a finals de segle la superpoblació, lligada a les

maltempsades, creava una situació on la major part dels habitants d’aquestes contrades es

trobava al llindar de la subsistència i sovint per sota d’aquest llindar. Això portava a una part

important de la població de l’Alt Berguedà a l’emigració estiuenca en forma de colles de

segadors que es dirigien principalment cap al Baix Berguedà, la Cerdanya i les planes

d’Urgell, alhora que en hivern part de la població es dirigia cap a la costa i Barcelona168.

3.8 Els costums i la vida quotidiana

El relat de la vida quotidiana en els temps passats, sobre tot la de les classes menys

afavorides de la societat, s’enfronta sempre amb l’escassetat de fonts escrites, la qual cosa

tendeix a privilegiar el coneixement de la vida dels grups socials capaços de originar la

documentació escrita. Aquest és també el cas de Gisclareny, sobretot perquè són precisament

aquells documents on el rector posava la seva capacitat literària al servei del comú de la gent,

sobretot testaments i capítols matrimonials d’aquells que no podien anar al notari, els que han

estat destruïts en la seva major part, mentre la documentació administrativa i notarial,

generalment referida a aquells més acomodats, s’ha conservat una mica millor. Tot i això, una

lectura atenta d’allò que ens ha arribat ens pot aclarir alguns aspectes dels costums dels

habitants de Gisclareny, mentre altres aspectes quedaran per sempre amagats en la foscor dels

temps passats.

                                                
166 Es mencionen llops, guineus i senglars, i en menor abundància “cabras montesas”, conills, llebres i perdius.

Sembla que la caça dels pobles del Berguedà es portava a vendre a Barcelona. Vilar, 1966, pag 337. Es parla

també de l’existència d’alguns ossos, documentats al període medieval quan donaren origen al “dret de cuixa”,

obligació del caçador de lliurar una cuixa de l’ós al senyor de les baronies.
167 Tot i això els boscos d’aquestes contrades estaven sota la competència del Tribunal de Marina, que els podia

fer servir per a la construcció de vaixells, com mostra un document del 1810 sobre un plet interposat per aquest

ministeri per tallar arbres en uns boscos prop de La Pobla de Lillet. RHB, any 1810.
168 Serra i Coma, 1985, pag 200.
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Així els documents purament econòmics, com estats de comptes i inventaris, els lligats a

ritus de passatge, com els capítols matrimonials i els testaments, les referències en documents

administratius emanats del poder polític i religiós, i les cites casuals en cartes i documents

diversos, són les fonts que podem utilitzar per a la nostra recerca.

3.8.1 Els Testaments169

Són poc nombrosos els testaments conservats dels habitants de Gisclareny. S’han

localitzat un datat als inicis del segle XVI170, més una petita quantitat de redactats pel rector, i

alguns altres procedents dels protocols notarials, els més importants dels quals són els

generats per la família Bover, datats tots ells als segles XVIII i XIX. A això cal afegir-los

alguns testaments, sobretot del segle XVII, redactats pel rector de Saldes, on apareixen com a

                                                
169 Un bon estudi sobre els testaments a l’antic règim, pot trobar-se en Granado, 1985. Les dades esmentades a

l’article s’ajusten bé a les trobades a Gisclareny.
170 Aquests primer testament conservat, redactat en llatí, està datat l’any 1501 i el testador és Marc Calla de

Gisclareny, sent testimonis Joan Coll de Gisclareny i Guillemas de Munnell. Fa deixes a les esglésies de Sant

Miquel de Turbians, de Santa Maria de Gresolet, de Sant Julià de Freixenet, de Sant Joan d’Avellanet i de Sant

Sadurní de Massanés. ADS, Saldes lligall 11.

La caça era un dels recursos naturals dels habitants de Gisclareny.
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marmessors pagesos de Gisclareny. Tot i aquesta escassetat és possible d’observar les tres

preocupacions que guiaven als testadors a l’hora de dictar aquests documents: el destí de

l’ànima, el destí del cos, i el destí dels béns materials.

En els testaments conservats, el testador, davant del notari o més sovint del rector, i

després d’assegurar el seu “bon enteniment i sana paraula”, nomenava uns marmessors, que

tinguessin cura del compliment de les seves darreres voluntats. Llavors calia parlar en primer

lloc de les coses de l’ànima i per això es preparava el funeral, indicant l’església i els

sacerdots oficiants, i encarregant misses i altres actes (novenes, cap d’any171) pel descans

etern, i és aquí on es manifestaven les diverses possibilitats econòmiques dels testadors172: des

d’una missa única fins a les seixanta-sis que encarregà Rosa Cunill de Munnell en 1758173 o

les seixanta de Magdalena Bover en 1762174, des d’un sacerdot oficiant fins a vint que

demanava Martí Bover en 1767175. En alguns casos s’especificava per a la cerimònia funeral

el que calia pagar als oficiants, els quals a més rebien el dinar176. Sembla que també s’oferien

pa, vi i altres aliments als assistents177. El segon pas del testament era l’elecció del fossar que

generalment era el de l’església habitual del difunt entre les quatre que formaven la unitat

eclesiàstica de Gisclareny178.

El tema tractat amb més detall era el dedicat a la transmissió patrimonial. Aquesta part

s’iniciava sovint amb el desig manifest de pagament dels deutes pendents, i una demanda de

perdó per possibles injúries infringides. Tot seguit s’indicava amb força detall el repartiment

dels béns. Es nomenava l’hereu universal, sovint el fill primogènit, tot i que també ho podia

                                                
171 En arribar el cap d’any es feia una mena de segons funeral pel difunt.
172 No es poden però menysprear  els factors de prestigi que influïen a l’hora de programar els actes funeraris, i

que feien dedicar-hi importants recursos econòmics.
173  Aquestes misses es repartien entre Gisclareny, Gresolet, Sant Martí del Puig, Greixa, Rocasansa i Berga. A

més durant 25 anys es celebrarien 2 misses anuals més un cantar a Rocasansa. ACA, Protocols, BrV 92.
174 Testament conservat a l’AMG. Encara són més espectaculars les 400 misses encarregades en el testament de

Serres de Saldes, sent marmessor Josep Tor, rector de Gisclareny. ADS, Saldes, lligall 22.
175 ADS, Saldes, lligall 8.
176 El rector de Gisclareny es queixa en una carta al bisbat que la pobresa dels habitants de Gisclareny l’obliga a

pagar de la seva butxaca el dinar dels oficiants.
177 El testador deixava una quantitat per les despeses litúrgiques i sovint especificava que les despeses del menjar

ofert als assistents havien de ser pagades apart d’aquesta quantitat. Sembla que era costum de no servir carn de

ploma en aquest àpat funerari. Mencionat a la resposta al qüestionari de Zamora. Serra i Coma, 1985, pag 203.
178 Fins a finals del segle XIX, l’església de Sant Andreu de Grèixer formava part d’aquesta unitat junt amb Sant

Martí del Puig, Sant Miquel de Turbians i Santa Maria del Roser.
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ser la filla primogènita en cas d’absència de fills mascles, o bé algun altre fill o filla no

primogènits, especificant el manteniment de l’ordre d’edat en cas de mort de l’hereu, i sempre

d’acord amb la idea fonamental en aquesta societat agrària de mantenir unit el patrimoni

immoble sota un hereu únic. Constaven les llegítimes corresponents als fadristerns, si és que

encara no s’havien satisfet en vida del testador, i les destinades a les filles, que calia pagar a la

majoria d’edat o, més sovint, en el moment del casament o de rebre ordres sagrades. Si les

dones romanien a la casa pairal llavors la llegítima quedava en poder de l’hereu amb

l’obligació d’alimentar-les i mantenir-les en salut. També s’indicaven en el testament les

deixes a altres parents.

Quan el testador era l’esposa, deixava el seu dot al marit, sempre que aquest no es

tornés a casar, en el qual cas passava directament als fills. Ambdós cònjuges es feien

usufructuaris entre ells de tots els béns fins a la seva mort, amb l’obligació de tenir cura dels

fills i filles fins a la majoria d’edat, i més enllà en molts casos179. Si el testador era el marit i la

dona es tornava a casar, deixava de ser usufructuària i de vegades rebia una quantitat de

diners, a més del seu dot.

3.8.2 Els capítols matrimonials

La redacció del contracte matrimonial, sovint anomenat constitució dotal, sembla haver

estat un costum generalitzat en aquests segles, tot regulant els aspectes econòmics de la

relació conjugal sovint de forma minuciosa. L’abundància de capítols matrimonials

conservats on intervenen habitants de Gisclareny és, a diferència dels testaments,

considerable, i permet classificar-los en dos grups: el primer inclou capítols redactats als

inicis del segle XVIII pel rector, i el segon els conservats en els protocols notarials i en el

Registre d’Hipoteques a partir de mitjans d’aquest segle. Tot i que ambdós grups de

documents tenen molt en comú, també hi ha diferències a remarcar, que es poden atribuir tant

als anys transcorreguts com a les diferències d’estatus social entre els usuaris de la notaria i

                                                
179 Sent la vídua usufructuària dels béns tenia l’obligació de mantenir a l’hereu, la seva esposa i els seus fills a la

casa pairal. Si no hi havia avinença entre mare i hereu els marmessors del testament podien ser autoritzats pel

testador per establir un acord raonable. Igualment podien intervenir si les filles no rebien el dot que els

corresponia en el moment del seu casament.
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els dels serveis del rector. També s’han pogut examinar alguns capítols de mitjans del segle

XVII fets en el poble veí de Saldes per famílies relacionades amb Gisclareny180.

La constitució dotal es redactava amb anterioritat al casament, típicament un o dos

mesos, i tenia el valor d’un compromís de pròximes noces tot especificant tant els acords

econòmics com la indemnització que havia de rebre una de les famílies si l’altra es desdeia

del compromís. El primer element a observar en tots els documents és el paper protagonista

de la família. Es fa menció dels pares, de la seva residència i del seu lloc en la comunitat. En

els capítols redactats pel rector el consentiment dels parents181 és expressat explícitament tant

per l’espòs com per l’esposa: “ lo dit (l’espòs) de exprés consentiment seu, de son pare, mare,

                                                
180 Són particularment interessants els capítols d’un Tor de Saldes, nebot de Miquel Tor de Gisclareny, amb una

Guitarda de Massanés. Es tracta dels capítols entre dues famílies que ja tenen importants relacions econòmiques

entre ells, com ara una casa i heretat venuda a carta de gràcia dels Guitart als Tor i que serveix com a garantia

del pagament de el dot: si volen rescatar la casa i les terres els Guitart hauran de satisfer primer l’import del dot.
181 El consentiment del pares, o tutors estava regulat per la llei, i així la Real Pragmàtica de 1776 establia en els

casos més generals en 25 anys pels fills i 23 anys per les filles l’edat fins a la qual aquests havien d’obtenir

aquest permís. Quan faltaven els pares l’edat es reduïa en un o dos anys. A partir d’aquesta edat era obligatori

escoltar el consell dels pares, sota pena de perdre drets legals en cas de disputes per l’herència.

A la tardor el clima és sec i benigne a les parts altes, i el color daurat invita a la nostalgia.
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germans, i demés parents i amics prendrà a la dita (l’esposa) per leal esposa i muller seva

esdevenidora“. Les referències als parents són constants al llarg dels documents.

Els aspectes econòmics ocupen la major part del redactat dels capítols matrimonials. El

dot era una aportació de la família182, feta pels pares, si eren vius, pel germà de la núvia183,

hereu i per tant administrador dels béns deixats pels pares, o per altres parents en casos on

faltaven els dos anteriors, o com a regal benevolent184. El dot, que sovint representava la

llegítima de l’herència paterna, constava sempre d’una part en diners, que sovint es pagaven a

la futura esposa en diversos terminis, i d’altra part en robes i complements diversos. Quan

l’esposa pertanyia a una família acomodada era corrent que rebés una part o tot el dot

procedent dels rèdits d’una causa pia fundada per algun avantpassat seu. En tots els capítols

examinats apareix la donació de “una caixa de fusta de pi amb pany i clau”185, a la qual

acompanyaven robes, vestits, aixovar i altres objectes en quantitat variable segons el nivell

econòmic de la família. Apart del dot i escreix la resta de béns rebuts rep, en els capítols

redactats pels rectors abans del segle XIX, el nom de “avarias”186. La esposa, amb exprés

consentiment de l’espòs que serà de fet el rebedor del dot “perquè millor puga suportar los

carrechs del matrimoni”, agraïa les donacions i prometia estendre àpoca (rebut) en el moment

del lliurament. En cas de mort sense fills de l’esposa es podia acordar que el total del dot fos

retornat a la família de l’esposa187, o bé que fos retornada una part188, essent la part restant de

                                                
182 L’expressió sovint utilitzada en la donació és: “deixen en dot, per dot i en nom de dot”
183 En realitat el dot és una aportació que pot fer també el futur espòs en aquells casos en que la futura esposa és

la pubilla. Resulta curiós que, malgrat els molts capítols examinats originats durant els segles XVII i XVIII no

hem trobat cap d’aquest tipus. En canvi sí s’ha trobat un fet a mitjans del segle XIX on el dot la fa el futur espòs.
184 Per exemple Mª Àngela Soler de Saldes, promesa amb Llorenç Campà de Gisclareny, rep “en dot i caritat”

45 ll  de les quals 30 ll són aportades pels germans i la resta per diversos amics en forma de diners i ovelles. La

mare li dóna vestits i roba de llit, a més de la imprescindible “caixa ab pany y clau”.
185 En els casos de famílies acomodades les caixes poden ser dues, i en comptes de pi poden ser de noguera o de

roure. per exemple en els capítols de Francesc Conill i Picas hereu dels rics masovers de Munnell, amb Mª

Àngela Companyó, filla dels Companyó del Quer, aquesta rep dues caixes de noguera. RHB, 1770.
186 Per exemple en un capítol de 1706 entre Joan Guix i Magdalena Soler:” un vestit d’estam de color negra y

dos faldilles burellas novas, dos gipons negres de drap de la terra, tres capuxas, dos de estamenya, la una negra

la altra burella, y la altra de drap blancha, unas tovalas de deu palms, una tovalola de clau, dos lançols, una

flasada de lana bona y rebadora nova y sis lliures de lana bona y rebadora”. Conservat a l’AMG.
187 En 1692, morta sense fills l’esposa de Joan Arderiu, teixidor de cànem, aquest retorna el dot, robes i avarias al

germà d’aquella tot deduint-li les despeses fetes per l’espòs per tractar la malaltia de l’esposa i les deixes

pietoses que aquesta ha fet en el seu testament. ADS, Saldes, lligall 22.
188 El retorn a la família de la meitat o les dues terceres parts del dot era un acord usual.
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lliure disposició de l’esposa en el seu testament, tot i que en els capítols de finals del segle

XVIII aquest costum va anar desapareixent i no es pactava el retorn del dot als donadors.

Un costum present en tots els capítols és la donació mútua que els esposos es feien en el

moment de les esposalles, intercanviant-se entre ells una quantitat de diners que depenia del

nivell econòmic de les famílies189, i que rebia el nom d’escreix, amb la característica que la

donació de l’esposa era sempre la meitat de la donació de l’espòs. Aquests diners quedaven a

la disposició de cada cònjuge190, i podien ser lliurats a qualsevol dels fills o, si aquests

mancaven, a qualsevol altra persona. Si la dóna moria sense fills i sense haver-ne disposat

aquest escreix podia retornar a l’espòs.

Respecte a la transmissió del patrimoni s’observen diferències importants entre els

diversos tipus de capítols. De vegades no hi ha cap referència a aquesta qüestió. Altres

vegades encara en vida dels pares es procedia al traspàs de l’hisenda a l’hereu. En els

redactats en el segle XVII i a primers del segle XVIII no sempre s’especifica quin és el fill

escollit com a hereu, i en molts d’ells només s’indica que s’escollirà a voluntat dels pares

aquell fill o filla que “al pare i mare ben vist los serà y millor los servirà” o “ que millor los

servirà o los serà més obedient”. Fins i tot en un redactat del 1705, en plena guerra de

Successió, apareix la condició que l’hereu no sigui traïdor al rei. En canvi en la resta de

capítols, redactats sobretot en la segona part del segle XVIII i inicis del segle XIX, la condició

de primogenitura ja apareix esporàdicament, encara que generalment els pares es continuen

reservant l’elecció de l’hereu. En cas de mort de l’escollit quan no és el primogènit

s’especifica que “sea heredero universal el primer hijo varon i toda su descendència, no

juntos sinó uno después del otro, con preferència de primogenitura” i sempre “precediendo

los varones a las hembras”, en una clara aposta pel sistema de successió de tradició romana a

un sol fill. En cas d’esdevenir-se la mort d’un dels pares sense haver estat escollit l’hereu,

s’especificava que ho fos el primogènit, sempre que es pugui casar (per poder transmetre el

patrimoni). Sovint la designació de l’hereu es feia en el mateix moment del seu casament191.

En la major part dels capítols anteriors al segle XIX apareix esmentada la cerimònia de

besament de mans feta per cadascun dels futurs esposos als seus pares respectius com

agraïment tant pel dot com per totes les altres donacions rebudes.

                                                
189 Aquesta donació era generalment petita, entre deu i vint lliures, si bé en el cas dels Bover arribava a les cent

lliures.
190 De fet l’escreix de l’espòs incrementava l’import total del dot.
191 Sovint els pares feien donació dels béns al fill hereu en el moment del casament, però es reservaven

l’úsdefruit i establien una sèrie de condicions per garantir els dots a les filles i la llegítima a la resta dels fills.
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En els capítols s’especificava sovint, l’obligació de l’hereu, després de la mort del pare,

de mantenir en la casa pairal a la mare. En cas que la convivència no fos possible, l’hereu

havia de lliurar a la mare l’import del dot i l’escreix. Si la vídua escollia unes segones

núpcies, opció molt corrent a l’època192, podia quedar-se amb el dot, i sovint rebia un llegat

especificat en els capítols que podia ser diferent del dot.

La llengua emprada, tant en els testaments com en els capítols mostra un clar  predomini

del català fins a mitjans del segle XVIII, tot i que també es poden trobar alguns redactats en

llatí. Durant la segona meitat d’aquest segle en els documents redactats per notaris augmenta

l’ús del castellà fins a superar els fets en català. En canvi els redactats pel rector continuen de

forma gairebé absoluta utilitzant el català.

3.8.3 Apunts de la vida quotidiana

A l’edat moderna les característiques dels habitatges semblen haver canviat poc respecte

de l’època medieval. La pedra calcària va continuar sent el material bàsic de construcció, i

aquesta mateixa pedra permetia obtenir, en els forns alimentats per la llenya dels boscos, la

calç que donava solidesa a les parets193. Alhora es començaven a utilitzar en la cobertura dels

habitatges les teules d’origen àrab fetes a partir de les argiles residuals de la erosió de les

calcàries i posteriorment cuites en forns194.

Com en èpoques anteriors era corrent que una de les parets de la casa es recolzés en la

roca. A partir dels més senzills habitatges medievals d’una sola planta les masies més

acomodades construïren les cases amb planta i pis195, situant en la planta baixa tot o part del

bestiar per fer servir la seva escalfor, i també el forn de pa, les pasteres i les eines del camp, i

                                                
192 En aquest tipus de societat la solidaritat familiar es feia imprescindible per sobreviure, i aquesta necessitat,

sumada a l’alta mortalitat de l’època, feia que l’opció del segon casament fos habitual, tant entre les homes com

entre les dones.
193 Les dificultats per obtenir tota la calç necessària feia que la part interior de les parets es reomplís sovint amb

unes barreges de fang i còdols. Aquesta és la raó que feia que les parets d’aquests habitatges es destruïssin amb

molta facilitat un cop els desperfectes de la teulada permetien l’entrada de l‘aigua de pluja a l’interior de les

parets de pedra.
194 Encara es possible trobar, per exemple prop de les ruïnes de la masia de Murcarols, restes d’un d’aquests

forns de teules.
195 L’altura de les plantes acostumava a ser escassa, i això és encara perceptible. Podem aventurar tres raons:

menys materials de construcció, menys volum per escalfar en hivern i altura dels habitants inferior a l’actual.
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fent la vida en el pis, sovint poc compartimentat, i on l’escó196 era el centre de la reunió dels

habitants en les vetllades d’hivern a la vora del foc. Més tard en algunes cases més riques

altres espais auxiliars van permetre guardar el bestiar, els estris de treball, la palla, etc.

En aquestes contrades, com en altres de similars, les cases, lògicament situades en els

vessants assolellats, tenien poques finestres i petites, no tan sols per protegir-se del fred sinó

també d’acord amb la creença generalitzada en aquesta època que era l’aire “humanitzat” i no

l’aire lliure el més beneficiós per a la salut, per la qual cosa la ventilació era escassa. En la

mateixa línia estava la por als corrents d’aire.

A les cases no arribava aigua corrent i calia portar-la a coll des de les fonts, sovint

situades a distancies apreciables, per la manca de corrents d’aigua permanents en  els veïnats

del Gisclareny històric; com deia el rector: “... com Gisclareny es tant alterós està molt faltat

d’aygua en tant que algunas vegadas te de menester dos hores per a anar a buscar aygua per

a beurer y cuynar; y per a abeurar la cavalcadura casi sempre s’ha de menester mitja hora o

tres quarts” 197. Es feien servir cisternes per aprofitar l’aigua de pluja per l’hort, pel bestiar,

rentar, i altres feines de la casa. Sembla però que la higiene no era cap prioritat ja que “En

toda la montaña la gente por lo regular es puerca i sucia y viste miserablemente de las ropas

de lana más bastas ..”198. El qui així parlava afirmava respecte del temperament dels naturals:

“El genio de estos naturales es lo más común muy pacífico y dócil ... sin duda porque los

alimentos son muy flacos y débiles, experimentándose en los dias de fiesta más desordenes,

sin duda porque beben más vino de lo acostumbrado ...”. Es mencionaven com a aliments les

farinetes, els llegums, la cansalada i els vegetals, i també l’olla de verdures amb porc o

moltó199, i com a base el pa, de blat quan la collita responia, de barreja amb ordi o sègol quan

no era així200. En general l’alimentació deuria variar molt poc respecte de l’Edat Mitjana, i els

nous productes arribats d’Amèrica a partir del segle XVI sembla que van alterar molt poc els

                                                
196 Sens dubte l’escó, banc ample amb raspatller, era un gran invent, ja que evitava el defecte clàssic de la llar de

foc: que escalfa pel davant i refreda pel darrera.
197 ADS, carpeta Gisclareny.
198 Qüestionari de Zamora publicat per Serra i Coma, 1985, pag 201.
199 El qüestionari de Zamora es refereix al menjar de la gent acomodada: “ ... és un puchero con una poca de

carne, un poco de tocino i hortalizas, o legumbres, y en la noche cenan una enzalada y de lo que queda del

puchero de la comida ...” i també a la gent mes pobre: “ ...acostumbran a comer por la mañana sopa con aceite

o puches de harina de ... , en el mediodia legumbres, algunos con un poco de tocino, otros con algun ..., y otros

con alguna sardina salada, o frutas del tiempo, y en la noche comen los puches, legumbres o hortalizas

conforme el tiempo. Estas gentes bene muy poco vino por ser muy caro ...”. Serra i Coma, pag 201.
200 Dantí, 2002.



55

hàbits alimentaris en aquestes contrades de muntanya abans de finals del segle XVIII201. A

partir de la documentació recollida per Serra i Vilaró podem conèixer molts dels productes

que podien arribar a Gisclareny des del mercat de Bagà, tot i que el poder adquisitiu de la gent

de Gisclareny deuria limitar bastant aquests subministraments.

Un tipus de documentació que aporta elements per conèixer les formes de vida de la gent

són els inventaris. Fets per raons diverses: herències, vendes, embargaments, etc, ens

descriuen els objectes que formaven part del món de la casa i del treball dels individus de

l’època. Tan sols ha estat trobat un únic inventari fet a Gisclareny l’any 1739 per Llorenç

Cabanas, masover de Munnell, que correspon a un mas d’un important poder econòmic, però

entre els fets als pobles de l’entorn hem recollit dos de ben diferents que podem acceptar com

a representatius també per al nostre poble202. Un d’ells procedeix d’una masia de Grèixer, fet

per l’hereu en fer-se càrrec dels béns de son pare, i que resulta il·lustratiu d’una casa rural de

poder econòmic escàs, però no miserable; l’altre correspon a una casa de Saldes, fet a la mort

de la vídua d’un sastre, que mostra els objectes d’una casa del nucli urbà que possiblement

havia conegut temps millors. Mentre en l’inventari de Munnell hi ha una relativa abundància

d’objectes, alguns d’un valor considerable, en els altres dos podem veure com el parament de

les cases era més aviat escàs, i també podem observar com sovint al costat d’una roba o d’un

estri apareix la indicació de dolenta, clara mostra que els béns es conservaven i s’aprofitaven

al màxim.

Una qüestió de gran importància i de la qual són escasses les referències documentals és

com es proveïen els habitants de Gisclareny dels objectes d’ús corrent, per exemple eines de

ferro, estris de cuina, mobles o roba. Tot i que podem suposar que moltes de les necessitats

d’estris de fusta podien ser cobertes de forma autosuficient a partir dels materials existents en

aquests boscos, per exemple soques de boix pels estris de cuina, no hi ha en canvi cap menció

de l’existència a Gisclareny de cap farga pel subministrament i sobretot la reparació de les

eines de ferro d’ús corrent i de la ferramenta pròpia de les cases203. En canvi hi ha esmentades

fargues a la vora del Bastareny en el terme de Bagà, alimentades per carboneres del mateix

terme204. L’origen de la resta d’estris de cuina metàl·lics, de coure o d’aram, i dels objectes de

vidre i ceràmics, com els porrons i els plats o escudelles, hem de suposar que devia ser el

                                                
201 El blat de moro i les trumfes encara es feien servir molt poc en aquests segle, i altres productes d’ultramar

com tomàquets o xocolata no sembla que es consumissin de forma habitual.
202 Annex nº 34.
203 Tot i que a finals del segle XVI hi ha algunes referències a Bertran Tor, ferrer.
204 Serra i Vilaró, vol 2, pag 404.
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mercat de Bagà205, sense descartar la possible existència de mercaders ambulants que a través

dels camins de bast podien arribar als pobles de la muntanya amb bestiar carregat amb alguns

d’aquests estris. En tot cas Bagà, com a capital de les baronies, era el centre de mercat natural

d’aquests pobles, Gisclareny, Brocà, Cerdanyola i Gavarrós situats al seu voltant i que estaven

exempts dels drets que la vila imposava als venedors d’aquest mercat.

Per altra part en el subministrament de teixits és possible que existís una certa producció

pròpia, ja que sabem que els habitants de Gisclareny disposaven de dues matèries primeres:

cànem, conreat al terme, i llana procedent del nombrós bestiar oví206. Tot i això no hem trobat

cap referència a telers casolans ni altres estris adients, però una àpoca signada en 1664 per

Antoni Joan Campà, del mas Llitjòs, per una compra de llana a Bagà a 9 ll el quintar ens fa

pensar en la possible existència d’un treball casolà, per exemple de filatura, en les llargues

vetllades d’hivern amb aquest matèria primera distribuïda per aquest comprador i recollida

                                                
205 La constitució, així com la rodalia, del mercat de Bagà havia estat establerta per Galceran de Pinós en 1257, i

comprenia els territoris de la seva baronia. La seva posició era adequada per trobar-se sobre les rutes de l’alta

vall del Llobregat, que el relacionaven amb Berga, i en el camí de la Cerdanya pels colls de Jou i de Pendís.

L’altre mercat de la zona era el de La Pobla de Lillet que abastava terres de la baronia de Mataplana.
206 En 1646 Tor ven dos quintars i mig de llana per deu doblas, clara mostra de la importància del bestiar oví.

Les ruïnes de la important masia de Rocadecans es troben sobre un
enlairat collet situat a la part est de la serra de Gisclareny
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posteriorment i revenuda per ell als obradors de la vall207. Per altra part la tradició medieval

dels molins drapers a la vora dels rius Bastareny i Llobregat i la seva exportació de teixits fins

i tot a Barcelona, encara viva al segle XVIII208, així com l’existència de fàbriques

d’estamenya a La Pobla de Lillet en 1763209, pot fer pensar que la major part de les teles

usades en el nostre poble tingués aquesta procedència, atesa l’absència de corrents d’aigua

permanents en el Gisclareny històric. Així en els registres de la bolla, impost sobre els teixits

que calia satisfer a Bagà, apareixen mencionats diverses compres fetes per habitants de

Gisclareny210. En tot cas l’ofici de paraire, comú entre els vilatans de Bagà, no l’hem trobat

esmentat a Gisclareny. Altre tipus de teixits de més qualitat, encara que previsiblement poc

abundants, podrien haver arribat també a través del mercat. Sens dubte les relacions

comercials de Gisclareny amb els pobles de l’entorn és un dels temes que caldrà prioritzar en

futures recerques.

Ben poc sabem de les relacions interpersonals, però respecte als costums entre les

parelles de promesos sembla que, malgrat els esforços de les autoritats eclesiàstiques, no eren

gaire conformes a la moral de l’Església. Així un document de 1671 del bisbe de Solsona

comminava a abstenir-se a aquells que “fetas las sposalies per verba de futuro no reparen

acostarse i cohabitar ab tota llibertat ab sos sposes” i els amenaçava amb “pena de deu

lliures per quiscuna vegada serà provat”211. Però no sembla que l’avís tingués gaire èxit ja

que en 1752 el visitador parroquial tornava a indicar que “per la frequencia de entrar los

promesos a las casas de las promesas, y de habitar moltas ocasions baix mateix cubert, se

cometian moltas y graves ofensas ...” 212. Sembla que aquest era un “problema” generalitzat a

l’Espanya del segle XVIII213. La protecció de la moral xocava amb el desig de diversió de la

gent, com mostra una circular arribada a la parròquia de Gisclareny en 1780 on es prohibeix la

presència de danses, gegants i capgrossos a les processons.

Coneixem que en el segle XVII aquestes contrades no es varen lliurar de la generalitzada

“caça de bruixes”, i que en 1620, constatant que “en la present vila i baronia i aurian moltes

                                                
207 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
208 Serra i Vilaró, volum 2, pag 399 a 401.
209 Vilar, 1966, pag 108.
210 Per exemple Bartomeu Baraut que en 1658 declara quatre canes de cordellats blancs, o Francisca Guitarda

que declara set capes de burell negre. ACA, Parroquials Bagà, vol 129.
211 ADS, Saldes, lligall 10.
212 Conservat a l’AMG.
213 Domínguez, 1981.
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bruixes que causan notable dany ...”es reuniren els cònsols de Bagà, Brocà i Gisclareny i

acordaren entre altres coses que “en lo acte de turtura i deposició dels testimonis asistescan

los consols i consellés de la present vila de Bagà i un cònsol de cada lloc de Brocà i

Gisclareny ..” 214.

3.9 Les relacions amb els pobles del voltant

La discontinuïtat dels registres documentals impedeixen analitzar en cada època de forma

sistemàtica tot el conjunt de relacions que Gisclareny tenia amb els pobles del seu entorn. Tot

i això existeixen informacions fragmentades que ens permeten entreveure en quin grau i de

quina manera tenien lloc aquestes relacions.

Un primer tipus de relació cal buscar-la a través de les notícies d’enllaços matrimonials

entre els habitants d’aquests pobles veïns i els de Gisclareny. Els llibres sacramentals

conservats tant a Bagà com a Gisclareny i Saldes, datats de forma discontínua entre el segle

XVII i el segle XIX, són força concloents malgrat la seva migradesa i mostren clares

tendències en referència a les preferències que guiaven aquests enllaços matrimonials. A

partir dels casaments celebrats a Bagà durant aquest període queda palesa una escassa relació

matrimonial del Gisclareny històric amb la capital de les baronies que contrasta amb la més

intensa que hi havia entre aquesta i les masies del terme del Puig. Així per exemple durant la

primera meitat dels segle XVIII, i malgrat que la població de Gisclareny més que triplicava la

del Puig en aquesta època, el nombre de casaments celebrats a Bagà entre gent d’aquesta vila i

habitants de Gisclareny era gairebé la meitat que amb habitants del Puig: set enfront de dotze

al llarg de mig segle215. Aquesta tendència es mantindria almenys fins a finals del segle XIX.

En canvi les relacions matrimonials del Gisclareny històric amb Saldes i Massanés i, en

menor grau Vallcebre, eren força intenses ja des del segle XVII, afavorides per un cert flux

migratori des d’aquests pobles, i els registres mostren el seu manteniment fins més enllà de

finals del segle XIX. També la intervenció d’habitants de Gisclareny durant el segle XVII

com a padrins en els bateigs a Saldes és nombrosa, amb menció dels cognoms més arrelats a

Gisclareny en aquell moment: Tor, Aymerich, Campà, Guitart, Noguera, Corominas i

Caminas.

                                                
214 Serra i Vilaró, vol 3, pag 333.
215 ACA, Parroquials Bagà, vol 18.



59

El perquè d’aquest comportament sembla que es pot buscar en les afinitats entre els

pobles situats als dos costats del riu Saldes, essencialment rurals, contrastant amb la tradició

més artesana, comercial i administrativa de Bagà, així com en les relacions familiars i

econòmiques que els propis enllaços anaven creant amb els pobles de l’altra costat del riu216.

També les unions matrimonials amb individus de masies ben aposentades d’altres pobles

veïns (Cerdanyola, La Nou, etc,) eren habituals al segle XVIII i més corrents que amb

habitants de Bagà, probablement per les mateixes raons.

Per altra part la vall del Bastareny, ja des de l’època medieval molt relacionada amb

Bagà, veia com l’intercanvi de població amb la vila i una activitat econòmica coincident217

facilitava aquests enllaços matrimonials que es mantindrien fins al segle XX.

El moviment poblacional entre els pobles resulta més complicat de seguir. Ens són

conegudes la migració des de Gisclareny cap a Bagà i altres terres més productives des del

                                                
216 Per exemple les relacions familiars dels Tor a Saldes feien que als inicis del segle XVII el rector Josep Tor

substituís sovint al rector de Saldes quan aquest no podia atendre als seus feligresos. ADS, Saldes, lligall 8.
217 Els molins fariners i drapers, les molines serradores, el trànsit comercial pel coll de Pendís, el dret d’emprivar

i treure llenya dels vilatans de Bagà, etc. estrenyien els llaços entre tots els habitants de la vall del Bastareny des

de Bagà fins a la Muga incloent-hi les valls secundàries de l’Escriu i de Grèixer, que perllongaven les relacions

existents a l’època medieval.

Des del coll de Jovell es pot contemplar el poble de Saldes, molt relacionat tot al llarg dels
temps amb Gisclareny.
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temps de la pesta negra fins la fi de l’Edat Mitjana; migració composta inicialment de tot tipus

de pagesia i més tard de pagesos enriquits com els Coll i els Calla. Al segle XVII s’inicià un

moviment immigratori que en gran part, com indiquen els cognoms dels nouvinguts i registra

la documentació de l’època, prové de l’altre costat del riu Saldes, i que sembla acabar a finals

del segle XVIII. I al llarg del segle XIX es troben documentats trasllats de pagesos enriquits

de Gisclareny cap a Bagà, com és el cas dels Barral. Posteriorment una part, proporcionalment

petita, de l’emigració general de la segona meitat del segle XIX té com a destí Bagà i altres

pobles del fons de la vall com Brocà i Guardiola.

Les relacions econòmiques en general eren nombroses amb els pobles de les rodalies.

Apart de la importància que el mercat de Bagà tenia pels habitants de Gisclareny pel seu

aprovisionament218 i com a sortida d’alguns possibles productes excedents, eren les

transaccions comercials referents a bestiar i terres les més documentades amb tots els pobles

del voltant, inclòs Bagà219. Altres vegades els crèdits entre pagesos sobre tot en forma de

quarteres de gra permetien superar un any difícil220. En general els pagesos més rics de

Gisclareny, com ara els Vinyas o els Tor, posseïen terres en altres termes, mentre dins del

terme de Gisclareny abundaven els propietaris d’altres pobles, sobretot de Bagà i, en menor

mesura, de Saldes. Entre aquests propietaris forans, molt sovint baganesos que instal·laven

masovers per explotar les terres221, mereix especial menció la Comunitat de Preveres de Bagà

que, fruit de censals impagats222 i vendes a carta de gràcia, van ser en diverses èpoques

propietaris de masies importants com Cal Jovell, Cal Baraut, Cal Ros, el Querforadat,

                                                
218 Un document d’arrendament de 1693 de la taverna de Saldes descriu com una de les rutes d’aprovisionament

de vi anava des de Bagà a Saldes passant per Gisclareny. Sens dubte era vi negociat al mercat de Bagà. En tot

cas mostra la importància d’aquest mercat també per a Gisclareny. ADS, Saldes, lligall 22.
219 Com el tracte fet entre Jaume Tor, alies Jovell, i Pedrals de Bagà. Tor té tres vaques d’en Pedrals que fa servir

per llaurar i porta a les seves pastures. Al cap de cinc anys es partiran les vaques i els vedells que en resultin.
220 En 1702 cinc pagesos de Gisclareny reconeixen un deute de 48 quarteres de blat mestall amb un pagès

benestant de Saldes. ADS, Saldes, lligall 22. Aquesta funció de subministrar gra a crèdit també la feien alguns

rectors.
221 Propietaris que, cal no oblidar-ho, gaudien del domini útil de les terres però poques vegades del domini

directe que corresponia als senyors (monestir de Sant Llorenç, ducs d’Alba i Medinaceli i senyors de Còdol

principalment).
222 Per exemple Can Baraut passa en 1768 a mans d’un matrimoni de Bagà, ella filla dels Baraut, després d’un

acord amb la Comunitat de preveres per a la quitació d’un censal. RHB,1768.



61

l’Espunya, Cal Corominas o Cal Casanova223. Tot i això, no eren tan sols els eclesiàstics el

qui mantenien fortes relacions financeres amb els habitants de Gisclareny: també alguns

particulars de gran pes econòmic ho feien, com és el cas dels Pedrals de Bagà als quals els és

reconegut en 1725 un important debitori per part d’un nombrós grup de veïns de Gisclareny i

del Puig224. Eren aquestes relacions financeres, així com les relacions administratives

derivades de la presència a Bagà de la Cúria Baronial, de l’Oficialat del bisbat de Solsona i de

la Notaria, les que lligaven més Gisclareny amb Bagà.

Les relacions de la gent de Gisclareny anaven però molt més lluny que els pobles de la

rodalia. Berga i Solsona, com a seus administrativa i eclesiàstica també tenien influència en la

                                                
223 Can Casanova es venut pels Calderer a una causa pia de la Comunitat de Preveres de Bagà en 1759 per 939 ll

per pagar els deutes. Llavors la Comunitat el té arrendat fins 1796 quan és comprat per Josep Tor  per  1044 ll,

quantitat que el situa com a un dels masos rics del moment. ACA, Parroquials Bagà, vol 39 i 126.
224 L’origen d’aquest deute ens és desconegut però podria tenir el seu origen en els trasbalsos produïts durant la

guerra de Successió. El total del deute s’acosta a les 1000 ll i els deutes individuals són 14 de veïns de

Gisclareny i 2 de veïns del Puig. ACA, Notarials Bagà, vol 9.

Massanés, retallat sobre el vessant boscós del Pedraforca, ha estat sempre molt a prop
de Gisclareny malgrat el profund esvoranc del riu Saldes que separa ambdós pobles.
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vida dels pagesos. Amb la Cerdanya es feien tractes comercials225 i no era estrany algun

casament, i a més era un destí per una emigració anual en temps de sega. I fins a Barcelona

arribaven de vegades els negocis, com el plet que un botiguer de la Ciutat Comtal posà en

1744 a Joan Campà de Rocadecans i que va ser resolt per la Cúria Baronial amb la subhasta

de béns d’aquest executada per un procurador vingut de Berga i en presència d’un nunci de

Bagà i el propi batlle de Gisclareny226.

3.10 Les masies de Gisclareny

Si bé originàriament el nom de mas es referia al conjunt de terres d’una explotació,

anomenant cases o albergs les edificacions on vivien els pagesos, amb el temps aquest nom va

ampliar el seu sentit per incloure també el conjunt d’habitatges i construccions situades en

l’explotació pagesa, arribant fins i tot, en època més acostada, a definir gairebé en exclusiva

aquests habitatges.

 

                                                
225 En 1701, els Pons compren 7 quarteres de blat portat de la Cerdanya per Jaume Tor. Per pagar-lo li creen un

censal de 15 ll. amb la garantia d’un tros de terra dels dits Pons. Es tracta probablement d’una mala anyada.

RHB, 1791.
226 ACA, Protocols, BrV 91.

Can Vitarella és una de les poques masies que ha conservat la seva estructura original
fins a l’actualitat.
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Molts noms de masos ara desapareguts han arribat a nosaltres a través dels documents,

però aquesta desaparició en realitat correspon sovint a un canvi de nom en algun moment de

la seva història. Tot i això, si bé molts dels masos més pobres i construïts d’ença del segle

XVIII, canviaven amb facilitat de nom i resulten de difícil traçabilitat227, en el cas de molts

dels masos més antics i rics o bé han conservat el nom que tenien en el moment de ser citats

per primer cop als documents, com és el cas de Cal Jovell, Rocadecans, Cal Corominas, Can

Baraut, el Puig, Murcarols, Munnell, Cal Pere Vilella o el mas Casanova, o bé els escassos

canvis de nom poden ser seguits amb facilitat a través dels documents, com és el cas de

l’Espunya, després mas Piferrer i mas Castell228; el mas Campà229, després Cal Ros230; o el

mas Llitjós, després mas Vilella i Cal Tonijan.

El nom d’altres masos, d’origen medieval i sens dubte importants, ha desaparegut i

resulta gairebé impossible de situar-los amb precisió sobre el terreny, malgrat que el seu nom

apareix en els documents fins als inicis del segle XIX. Aquest és el cas del mas Coll, del mas

Carbonell, del mas Over, o del mas Asén que tenen una llarga trajectòria històrica que ocupa

                                                
227 En el llibre “Les tres-centes cases de Gisclareny”, Francesc Caballé va publicar un llarg llistat de noms de

masies de Gisclareny recollits a partir de documentació i també a través de la tradició oral. Molts d’aquest noms

no apareixen en cap documentació datada abans de mitjans del segle XX i, tenint present que el nombre de cases

de Gisclareny arribà al seu màxim a mitjans del segle XIX i des de llavors la documentació que inclou el nom de

les masies és molt abundant, cal concloure que la major part d’aquests noms són variacions sobre els noms de les

masies ja existents.
228 Sabem que entre 1586 i 1663 aquest mas és propietat dels Piferrer de Saldes i rep el nom de mas Piferrer. És

possible que el nom de mas Castell sigui anterior i reaparegui després d’aquest període.
229 Una menció al nom de mas Campà, alias Barbaroja, després Cal Ros, apareix en RHB, 1781.
230 Sembla existir en determinades èpoques una certa confusió respecte al mas Espunya. Així en el document de

compra del mas Castell pels Bover en 1758 es parla del mas Castell, abans mas Espunya i es diu que hi ha terres

del mas Castell que afronten amb les de Cal Ros. RHB, 1781. En canvi en la compra de cal Ros pels Bover en

1771, es parla de mas Ros, abans Quer i Espunya. RHB,1771. També és torna a repetir la menció en 1798, quan

Pere Bover  posa aquest mas com a garantia. RHB, 1798. Tot i que desconeixem la ubicació exacta del mas

Espunya, sembla que es trobava molt a prop del Grau de Sant Pere. En tot cas no creiem que calgui confondre’l

amb Cal Ros tot i la seva proximitat geogràfica. La raó d’aquesta confusió pot ser que els Bover, en ser

propietaris a partir de 1771 dels dos masos els unifiquessin dient-los només Cal Ros.
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un mínim de quatre-cents anys231. Tot i això la seva ubicació aproximada si és possible

determinar-la a partir dels afrontaments indicats en els documents que els esmenten232.

Altres noms apareixen esporàdicament en la documentació més antiga i resulta

impossible saber si els masos van tenir continuïtat amb un canvi de nom o van desaparèixer.

Aquest és el cas del mas Alber, citat en 1503, la casa de la Collada citada en 1710, el mas de

la Serra, citat en 1778, el mas de l’Areny, citat en 1796, o Cal Frare, al coll de la Bena, citat

en 1797.

A partir de les anotacions notarials és possible seguir durant segles de forma

pormenoritzada el canvis de propietari d’alguns masos importants233. En molts altres casos

                                                
231 Els masos Coll i Carbonell són venuts per la família Bover a Joan Vinyas en 1774 per 1260 ll. RHB, 1774.
232 El mas Asén afrontava a solixent amb el camí del Vier segons un document de compra fet per Cristòfol

Corominas en 1769 a la Comunitat de Preveres de Bagà. RHB, 1769. Els masos Coll, Carbonell i Over es troben

molt a prop del coll de la Bena, segons la còpia d’un document datat a finals del segle XV. AMG. També una

venda en 1810 situen els masos Coll i Carbonell molt a prop del coll de la Bena. RHB, 1810.
233 Particularment dos masos: el mas Castell, que entre 1557 i 1758 té nou propietaris, tres que accedeixen per

herència i sis per venda; i el mas Casanova de Vilella, que entre 1632 i 1749 té set propietaris, dos que

accedeixen per herència i quatre per venda. AHVB, Protocols 1749.

Documents dels primers anys del segle XVI. Es mencionen “parròquia de Turbias”, “Quartel de
Gisclareny”, “masada de Alver”, “ Mulnel”, “Guillem Calla”, i “parròquia de Sant Miquel de

Turbians”. El primer document està en català, el segon en llatí.
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s’observa el canvi de titular de forma indirecta en altres documents. En general tant les

transaccions de les propietats sobretot en el Gisclareny històric, com els canvis de masovers,

sobretot en la vall del Bastareny, semblen molt freqüents tot al llarg de les èpoques

documentades, és a dir a partir de finals del segle XVII, de tal manera que són escasses les

masies que ostenten un mateix titular durant un llarg període. Podem dir que no hi ha en el

Gisclareny històric una continuïtat en la propietat de les masies que permeti parlar de

nissagues lligades a un mas, com és freqüent en molts altres indrets del nostre país. L’anàlisi

de les moltes transaccions documentades mostra una gran inestabilitat econòmica, ja que en la

major part dels casos les vendes perpetues de terres i cases van lligades a censals i vendes

prèvies a carta de gràcia. Es pot doncs concloure que les difícils condicions de vida en aquest

territori passaven tard o d’hora factura als seus habitants fent difícil que una situació de

prosperitat d’un mas és pogués prolongar durant massa temps. En els segles XVII i XVIII no

es troben esmentades directament en els documents catàstrofes naturals com serà el cas dels

segles següents, i només apareixen queixes generals a la duresa del clima, però els efectes

d’aquestes condicions sobre la vida de la gent es mostren sens dubte en aquestes crisis

econòmiques que podien ben be causar unes anyades climatològicament dolentes. Reforça

aquesta hipòtesi el fet que les èpoques de menor inestabilitat política com són les dècades

centrals del segle XVIII, no mostren una disminució en aquestes transaccions forçades per la

necessitat respecte de les èpoques de guerres i invasions.
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