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4ª Part - El segle XIX

4.1 L’evolució de la població al segle XIX

4.1.1 La primera meitat del segle

A finals del segle XVIII la població de Gisclareny sumada a la de Sant Martí del Puig

arribava, segons el cens de Floridablanca, als 500 habitants, amb un nombre total de cases

registrades proper al centenar. En el període d’inestabilitat obert a partir de la guerra amb

França de 1793, i que es mantingué fins a la fi de la segona guerra carlina al 1849, es fa difícil

aclarir a partir de les fonts censals quina és la població real del conjunt Gisclareny – Sant

Martí1. En la primera meitat del segle XIX tres fonts censals donen valors de població que

contrasten fortament amb els registrats en el cens de 17872. Aquestes fonts que mostren fortes

discrepàncies entre elles, indiquen una disminució dràstica i sobtada de la població de

Gisclareny3, que representa en el període 1787 – 1819, dos terços dels seus efectius.

Malgrat aquestes dades un recompte fet a partir dels llibrets sagramentals de compliment

pasqual elaborats pel rector de Gisclareny (AMG) mostra que en 1849, la població de

Gisclareny (inclòs el Puig) es mantenia als mateixos nivells que a finals del segle XVIII.

Aquests llibres sagramentals, el més antic dels quals es del 1849 poden ser considerats fonts

altament fiables, ja que no tan sols apareixen pel seu nom les cases i els seus habitants de més

de 7 anys, sinó que es troba indicat el seu comportament religiós, cosa que mostra el nivell de

control que podia exercir el rector sobre els seus feligresos. El recompte indica una població

de 65 cases i 266 habitants (319 persones fent una estimació ponderada dels menors de 7

anys) a Gisclareny, i 13 cases i 96 habitants (114 persones amb els menors de 7 anys) a Sant

Martí. Aquestes xifres semblen estar prou d’acord amb les del primer cens modern, fet a l’any

                                                
1 Veure annex nº 16.
2 Iglésies, 1982.
3 El primer cens es fa l’any 1819 amb objectius militars (per conèixer la disponibilitat de reclutes) i dóna per

Gisclareny una xifra de 32 veïns, i per Sant Martí, 11 veïns. AHDB, lligall 46. El segons recompte procedeix del

llibre “Cataluña en mano”, de J.B.Galobardes, publicat en 1831, i que sembla recollir dades del 1830. Assigna a

Gisclareny 32 veïns i 135 habitants, i a S. Martí, 11 veïns i 43 habitants. El tercer recompte procedeix del

Diccionari de Madoz de 1846, que recull les dades de la matrícula cadastral de 1842. Assigna a Gisclareny 38

veïns i 145 habitants, i a S. Martí, 75 veïns i 252 habitants. A més en un padró remès en 1846 per l’ajuntament

de Gisclareny (que ja inclou S. Martí) a la Diputació, on es fa una relació nominal de veïns agrupats per grups

familiars i edats. El recompte total dóna tan sols 80 habitants a Gisclareny i 47 a S. Martí. AHDB, lligall 179.
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1857, i que fixava en 511 els habitants totals del municipi. Aquestes dades ens permeten

calcular una proporció d’habitants per casa entre 4 i 5 a Gisclareny, i superior a 7 a S. Martí,

en aquest darrer cas explicable per la més gran riquesa d’algunes cases on viuen mossos i

jornalers junt amb els masovers.

Què va succeir realment amb la població de Gisclareny en la primera meitat del segle

XIX? Una disminució fins a un terç de la població i la seva recuperació fins als nivells

anteriors, tot això en un període de mig segle representa una situació de difícil comprensió,

sobretot si es té en compte que no hi ha notícies de fets catastròfics que puguin explicar-ho.

Fins ara cap document ha aparegut que permeti justificar aquests valors a través d’alguna

situació excepcional: fets bèl·lics, catàstrofes naturals, etc

La resposta correcta a la pregunta formulada l’ha donada l’aparició d’uns registres de

confirmacions fets a Bagà des de finals del segle XVII fins a mitjans del segle XIX4. El

registre corresponent a 1822 mostra que el nombre de famílies no havia sofert en aquell any

una variació sensible respecte de les dades de població de finals del segle XVIII, ja que

apareixen mencionades 96 famílies5. Altre registre més tardà, de 1851, confirma també

aquestes dades. Podem doncs concloure que no va haver una variació sensible de la població

en aquest període, i que estem davant d’una situació d’ocultació massiva de les dades de

població ajudada per la situació de Gisclareny allunyada de les valls i eixos de comunicació

que feia més difícil el control de les autoritats corresponents, sobretot en una època

d’inseguretat als camins i de destrucció d’arxius degudes a les guerres i insurreccions del

període. Ocultació perfectament comprensible si es pensa que aquestes dades podien ser

utilitzades per calcular els impostos i les requises que la situació de guerra imposava. A més a

més, i encara més greu, servien per determinar les possibilitats de subministrar reclutes a les

diverses faccions en combat en els conflictes bèl·lics6. La gent de Gisclareny era conscient

                                                
4 Al segle XIX hi ha registres dels anys 1802, 1822, 1833 i 1851.
5 Aquest valor inclou famílies del Puig. Encara que és probable que algunes d’aquestes famílies visquin en la

mateixa casa, aquest fet no invalida les conclusions plantejades ja que en aquelles fonts on és possible detectar

aquest fet s’observa que és d’escassa magnitud. Per altra part, a partir del fet que la confirmació no s’impartia a

Bagà des de 20 anys enrera i per tant gairebé tots els que havien arribat a l’ús de raó en aquest període hi eren

presents, cal deduir que només les famílies sense fills no apareixen en aquest registre.
6 Cal recordar que des de 1793 fins a 1814 hi ha quatre guerres exteriors (tres amb França i una amb Anglaterra),

i entre 1820 i 1849 cal parlar d’un estat de conflicte permanent amb situació de guerra civil entre 1820 i 1823

(trienni constitucional), en 1827 (revolta dels Malcontents), entre 1833 i 1839 (primera guerra carlina), i en 1849

(revolta dels Matiners o segona guerra carlina), a més de la presència constant de partides d’un i altre bàndol.
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que aquest comportament reduïa els efectes de les lleves militars i de les reclamacions

d’impostos fetes per un i altre bàndol.

A partir de 1857 disposem de censos7 fets amb les tècniques modernes. En ells el

recompte de població pel conjunt de Catalunya augmenta en un 50% respecte dels censos

anteriors8, la qual cosa mostra l’ocultació de dades que caracteritzava els censos antics,

comprensible per el seu ús per finalitats fiscals i de reclutament militar. Només quan

l’administració estatal arribà a instaurar-se fermament amb la consolidació del regim liberal,

les tècniques censals i el control sobre els resultats van arribar a garantir un recompte fiable.

En un intent de valorar l’ordre de magnitud dels errors comesos en els censos antics s’ha

agafat com a model de comparació el veí poble de Saldes del qual es conserven a l’ADS

diversos llibres sagramentals d’aquest període. Per intentar establir uns valors fiables per a la

població i poder-los comparar amb el que presenten els censos oficials s’han fet servir alguns

llibres conservats de compliment pasqual i de defuncions d’aquest període. A partir d’ells

hem pogut establir que, en el període entre 1787 i 1857 la població de Saldes es va mantenir

bastant estable al voltant dels 600 habitants, amb una petita reculada durant els anys de la

guerra del Francès, mentre al cens de 1857 apareixen 1247 habitants (incloent-hi el lloc de

                                                
7 Veure annex nº 23.
8 Iglésies, 1967.

En els segles de refredament del clima la neu es mantenia sobre el terreny durant llargs períodes.
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l’Espà)9. Els llibres de defuncions10 permeten corroborar, amb menys precisió però de forma

més concloent, la raonable fiabilitat d’aquestes xifres. La comparació d’aquestes dades amb

les presentades per les fonts oficials durant aquest període, corresponents als anys 1830 i

1842, mostra com aquestes darreres ofereixen valors inferiors de l’ordre del 30% respecte de

les més acurades fonts eclesiàstiques.

Més enllà de la raonablement demostrada tendència al manteniment de la població de

Gisclareny durant la primera meitat del segle cal fer-hi algunes altres observacions:

a) Comparant el llistat de cognoms diferents de Gisclareny11 que apareixen al cadastre de

1776 amb el llistat obtingut del llibre de compliment pasqual de 1849, s’observa la

desaparició del 38% d’ells, tot i que el nombre d’habitants és semblant en aquestes dues dates,

és a dir hi ha una disminució de troncs familiars diferents, sense disminució sensible de la

població.

b) En el llibres sagramentals de casaments i naixements de Saldes existents a l’ADS, de

la primera meitat del segle XIX s’observa l’existència de bon nombre de matrimonis mixtos,

amb un cònjuge de Saldes i altre de Gisclareny, sent les esposes les que es traslladen gairebé

sempre al poble de l’espòs. Entre 1854 i 1870 els fills batejats a Saldes que tenen pares i

sobretot avis originaris de Gisclareny és important, fins al punt que un buidat d’aquests casos

ha portat a xifrar entre un 15% i un 20% les parelles residents a Saldes amb un cònjuge

procedent de Gisclareny.

c) El llibre sagramental de naixements de Gisclareny entre 1852 i 1896 conservat a

l’APB, i que menciona la procedència dels pares i avis dels nou nats mostra també un bon

nombre de matrimonis mixtos amb un cònjuge de Gisclareny i l’altre de Saldes o Vallcebre.

Igual que en el cas de Saldes els matrimonis mixtos són més nombrosos entre els avis que

entre els pares. També el llibre de casaments de Gisclareny, guardat a l’ADS, mostra per al

període comprès entre els anys 1852 i 1899 una proporció de prop del 16% de parelles amb

cònjuges dels dos costats del riu Saldes12.

                                                
9 Ja hem esmentat abans que el recompte catastral de 1769 no permet donar per bona la quantitat de 199

habitants del cens de Floridablanca. En realitat els llibrets de compliment pasqual ens donen xifres que es

mantenen al voltant d’uns 600 habitants reals: 487 majors de 7 anys en 1807, 446 en 1831, i 486 en 1846.
10 Veure annex nº 24.
11 Veure annex nº 9.
12 Annex nº 31. La proporció de casaments fets a Gisclareny (inclós el Puig) amb un cònjuge forà és  del 36%, la

qual cosa mostra la intensa relació de Gisclareny amb els pobles veïns en aquesta època. És interessant també

observar l’alta proporció de casaments on un dels cònjuges és vidu, un 21%.
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d) Els llibres sagramentals de casaments de Bagà, entre els anys 1830 i 1851 mostra una

presència inferior a la de Saldes de cònjuges nascuts a Gisclareny o Sant Martí del Puig, però

de cap manera negligible13.

Tot i que aquestes observacions queden limitades per la destrucció dels llibres

sacramentals d’altres pobles com Vallcebre, possible destí per casament d’habitants de

Gisclareny, sembla fer-se palesa l’existència d’un important intercanvi de població molt

majoritàriament femenina entre Gisclareny, Saldes, i Vallcebre, i en menor mesura amb altres

pobles veïns principalment durant les primeres dècades del segle XIX, que va disminuint

durant la segona part del segle quan s’obren nous canals emigratoris.

Per altra part el fet que la població es mantingui més o menys estable tant en Gisclareny

com en Saldes i Bagà, i alhora desaparegui una alta proporció de cognoms de Gisclareny,

mentre apareixen molt pocs de nous en el llistat de 184914 respecte del de 1787, cosa que

suggereix una feble immigració, planteja dues possibilitats:

a) Que la disminució dràstica de cognoms a Gisclareny sigui deguda a la desaparició

física dels barons que portaven aquests cognoms, mentre un alt índex de natalitat compensava

l’alta mortalitat del període deguda a les guerres i fams associades.

b) Que efectivament existís una emigració cap a altres pobles de població masculina de

Gisclareny, tot i que en la documentació no se n’han trobat rastres.

4.1.2 La segona meitat del segle

A la segona meitat del segle XIX els censos15 ja ens permeten avaluar amb més precisió

l’evolució de la població. Repetit al 1860 el cens de 1857 en el qual s’havien encara detectat

anomalies, disposem a partir d’aquests anys de dades relatives al sexe, grups d’edat, estat civil

i nivell d’alfabetització16 de la població censada.

                                                
13 Malgrat que la casuística és molt diversa les xifres aproximades de casaments registrats a Saldes i a Bagà amb

algun cònjuge de Gisclareny entre 1824 i 1851 són de 16 per a Saldes i 13 per a Bagà (5 d’ells del Puig). En la

segona part del segle les xifres de casaments registrades a Bagà mantenen el mateix ritme, és a dir un cada dos

anys aproximadament, però el nombre de casaments registrats a Gisclareny amb un cònjuge de Bagà es manté

molt baix (6 entre 1852 i 1899, 2 d’ells amb l’altre cònjuge del Puig).
14 El llistat de cognoms de 1822 ja permet veure la desaparició de moles cognoms, alguns bastant antics.
15 Dades censals a: www.ced.uab.es/bancdades/Banc.html
16 Annex nº 28.
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La primera observació sobre els censos de 1857 i 186017 ens mostra el buit generacional

produït per causa de la primera guerra carlina (1833 a 1839) en el grups d’edat de 11 a 30

anys, efecte incrementat pel fet que els seus pares corresponen al grups de nascuts durant la

guerra del Francés (1808 a 1812). L’efecte limitador de la natalitat produït per aquests

esdeveniments és clarament perceptible. Tret d’aquest fet la piràmide de població presenta

característiques normals per a la demografia de l’època, amb una àmplia base correlativa a

l’alta natalitat del període.

En els censos successius es pot observar una progressiva disminució de la població. La

industrialització que es trobava en plena expansió en diverses comarques catalanes oferia

perspectives als habitants de la muntanya superpoblada. L’emigració va originar una

disminució des dels 511 habitants en 1857 als 364 en 1877, 243 en 1887 i 225 en 1900.

En el període comprès entre 1871 i 1900 la taxa de mortalitat adulta, obtinguda dels

llibres de defuncions del jutjat de Gisclareny mostren un progressiu augment al llarg de les

tres dècades analitzades, des del 1,8 % fins al 2,3 % anual, dades que es corresponen a un

envelliment de la població deguda al fenomen emigratori de les darreres dècades del segle18.

Durant el  període comprès entre 1852 i 1896, el llibre de baptismes de Gisclareny, un

dels dos únics llibres sagramentals que s’has salvat de la destrucció19, ens mostra una mitjana

de 17,3 naixements anuals que representa unes taxes brutes de natalitat altes (sense comptar la

mortalitat infantil), que oscil·len entre el 4,1% i el 5,3% anual20 comptabilitzat per dècades.

Una recerca paral·lela feta en les anotacions del registre de defuncions del jutjat de

Gisclareny entre els anys 1871 i 1900 mostra que en els anys compresos entre 1871 i 190021,

hi ha un total de 115 albats morts amb una mitjana que oscil·la entre 6,5 i  2,8 defuncions

anuals comptabilitzades per dècades22, i ens mostren una mortalitat infantil que entre 1871 i

1890 iguala numèricament la mortalitat adulta: en aquests 16 anys es compta la defunció de

92 adults i 90 albats. En canvi en la darrera dècada del segle hi ha una clara disminució de la

mortalitat infantil respecte de l’adulta, ja que enfront de 57 adults hi ha només 25 albats

morts.

                                                
17 Veure annex nº 25.
18 Veure annex nº 26.
19 El llibre de baptismes es troba a l’APB, i un llibre de casaments del mateix període es troba a l’ADS.
20 Annex nº 27.
21 En total 26 anys ja que les anotacions entre els anys 1874 i 1877 van ser destruïdes en els enfrontaments de la

tercera guerra carlina.
22 Annex nº 26.
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La combinació d’aquestes dades amb les de naixements mostra una taxa de mortalitat

infantil del 37 %  (37 infants de cada 100 moren abans dels 7 anys) en la dècada 1871 a 1880,

del 32 % en la dècada 1881 a 1890, i del 29 % en els anys entre 1891 i 189623.

Per altra part les dades extretes dels padrons municipals de 1888 i 1898 mostren unes

piràmides de població on es fa evident malgrat les millores l’encara elevada mortalitat infantil

en comparar en els anys entre 1888 i 1898 les variacions de la població al passar del grup de 0

a 10 anys al grup d’11 a 20 anys24.

La comparació de les dades anteriors amb les dades de mortalitat en les dècades centrals

del segle del poble de Saldes conservades a l’ADS25 mostra una considerable semblança tant

en la taxa de mortalitat infantil com en la taxa de mortalitat adulta26.

Aplicant aquestes observacions ens trobem amb una taxa de natalitat efectiva de

Gisclareny que oscil·la entre el 2,5 % i el 3,5 %27, i una taxa de creixement vegetatiu de la

població en absència d’emigració que oscil·laria entre el 1,6 % en la dècada dels anys setanta,

i el 1,2 % anual en la dècada final del segle28.

Les conclusions d’aquestes xifres és que la població de Gisclareny, en absència

d’emigració, hauria continuat creixent de forma relativament ràpida, tot i l’elevat índex de

mortalitat infantil que ens revela una precària situació higiènica i alimentària, a un ritme entre

el 1,2 % i el 1,6 % anual. Si malgrat això en els censos successius observem una disminució

ràpida de la població és perquè ens trobem davant d’un intens fenomen emigratori, el destí del

qual serà tractat més endavant en aquest treball.

 El lleuger augment de la taxa de natalitat observat en les darreres dècades del segle pot

explicar-se per la combinació de dues conseqüències de l’emigració d’efectes oposats:

                                                
23 En realitat cal reduir una mica aquesta taxa tenint en compte que alguns dels infants morts (15 en el període

estudiat) no havien nascut a Gisclareny i no s’inclouen en el còmput de naixements: ens referim als “Expòsitos”.

La taxa real de mortalitat infantil seria doncs una mica inferior a la calculada.
24 Annex nº 29.
25 La taxa de mortalitat infantil de Saldes en els anys centrals del segle és de l’ordre del 36,2 %, i la taxa de

mortalitat adulta sobre la població total és de l’ordre del 2,2 % anual en el mateix període (aquestes dades són

menys precises que les de Gisclareny però es mouen en els mateixos marges de valor).
26 El fet de comparar les dades de Gisclareny amb els resultats dels recomptes fets sobre els llibres sagramentals

de Saldes ens sembla raonable pel fet de tractar-se de dos pobles amb moltes similituds: altitud, relleu, clima,

recursos, etc i que, a més, han tingut al llarg del període una important relació i un intens intercanvi de població

via matrimonis i migracions creuades.
27 Resultat de deduir de la taxa bruta de natalitat  la taxa de mortalitat infantil.
28 Resultat de restar a la taxa neta de natalitat la taxa de mortalitat adulta.
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• Una millora relativa de les condicions de la població que no emigra, deguda sobretot a

la més gran disponibilitat de terres en ocupar els camps de conreu deixats per la

població emigrada, la qual cosa podria augmentar les possibilitats de casament dels

joves amb un avançament de l’edat de les núpcies i una més gran disponibilitat a crear

famílies més nombroses. Cal pensar que en la dècada dels 80 la població de Gisclareny

cau a la meitat de l’existent trenta anys enrera.

• Un envelliment de la població que hi resta al territori que tendeix a disminuir les

parelles en edat de reproducció.

La comparació de les xifres de solters i casats entre els anys 1857 i 188729 dóna fe

d’aquest procés: per una part la proporció de persones solteres respecte de les casades passa

de 1,53 en 1857 a 0,86 en 1887, cosa que mostra una emigració de gent jove, mentre que la

comparació entre els valors absoluts de persones casades al llarg del període mostra que

aquesta variació no és només deguda l’emigració dels més joves, sinó també a un augment de

la nupcialitat. L’observació de les dades obtingudes per a altres poblacions berguedanes del

fons de la vall, com ara Bagà, La Pobla de Lillet o Gironella, no mostra aquesta forta alteració

en la proporció solters/casats al llarg del període: en elles la relació comença al voltant de 1,4

al 1857 i baixa lentament fins a un valor 1,1. Això s’explica per les superiors expectatives

econòmiques i la més baixa emigració de la gent jove en aquestes poblacions30.

L’anàlisi comparatiu entre les classes d’edat del cens de 1877 i el padró de 1888 mostra

un marcat descens en les generacions joves entre 11 i 30 anys que es redueixen a menys de la

meitat, proporció que va més enllà de la forta davallada de població entre els censos de 1877 i

1887 (de 364 a 243). Això confirma la hipòtesi que la població emigrada deuria correspondre

precisament a aquestes generacions en una proporció important. Alhora la proporció

d’individus en el grup de 0 a 10 anys es recupera en valor relatiu indicant un augment de la

taxa de natalitat, probablement deguda a una lleugera millora en les condicions de vida31.

4.2 Els esdeveniments històrics de la primera part del segle

La dècada final del segle XVIII representa l’inici d’un època de grans trasbalsos en la

vida dels camperols de Gisclareny, com ho va ser pel conjunt dels habitants de Catalunya. La

                                                
29 Veure annex nº 28.
30 L’existència de ocupacions artesanes a Bagà i La Pobla de Lillet, així com els tallers tèxtils d’aquesta darrera

població justifiquen aquesta més baixa emigració.
31 Annexos nº 23, nº 27 i nº 29.
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crisi agrària causada per la disminució dels rendiments consegüent a l’artigat de terres

marginals es va estendre pel Principat32 juntament amb el ferment ideològic de la revolució

francesa, que posava en qüestió els fonaments de l’antic règim33.

Les guerres contra França en 1793-179534 i contra Anglaterra des de 1797 afectaren el

sistema productiu, i els seus efectes van arribar fins als racons de la muntanya prepirinenca35.

La guerra del Francès (1808 – 1814) marcà el primer punt culminant d’aquesta època de crisi

i va incidir profundament sobre tot el territori36, com ho mostren els importants augments dels

índexs de mortalitat37 en els pobles de l’Alt Berguedà durant aquests anys38. Sabem que en

                                                
32 A la superpoblació i les catàstrofes naturals d’aquestes contrades se sumaven en aquesta època les

contribucions extraordinàries que imposava una monarquia pressionada per els esdeveniments de la política

exterior. En 1805 el batlle i regidors de Saldes enviaven una carta a les autoritats per intentar eludir aquests

pagaments indicant, a part de les dificultats del clima i alguns aiguats molt destructors que havien tingut, que una

part important de la població havia de desplaçar-se durant l’hivern i una part de l’estiu davant de la impossibilitat

de sobreviure amb els rendiments de la terra. ADS, Saldes, lligall 8.
33 En aquesta dècada sovintegen les mesures preses per les autoritats per evitar la contaminació ideològica

procedent de França. S’enforteix la censura sobre els llibres i altres escrits, alhora que arriben circulars de

l’autoritat eclesiàstica als pobles de l’Oficialat de Bagà demanant el rebuig a aquestes idees. També s’obliga als

capellans procedents de França a residir lluny de la frontera. ACA, Parroquials Bagà, lligall 6.
34 Els efectes de les guerres amb França sempre havien estat importants per l’Alt Berguedà per la proximitat de

la frontera. En 1793, la guerra contra la França revolucionària indueix als habitants de La Pobla a demanar a les

autoritats que els proveeixin d’armes. AMPL.
35 Una circular que arriba l’any 1800 a Gisclareny a través de l’Oficialat de Bagà demana als pobles i també als

clergues un subsidi especial per a la monarquia de 300 milions de rals per a pagar les despeses de les guerres.

L’any següent els rectors reben una circular instant-los a pressionar al poble perquè pagui aquest subsidi.

Exemple tant dels problemes econòmics de l’època com de la influència dels rectors sobre la població. ACA,

Parroquials Bagà, lligall 6.
36 En 1810 l’exèrcit de Muntanya reclamà a una sèrie de  pobles de l’Alt Berguedà un total de 3000 racions de

pa, 1000 liures carniceres de carn i 3000 “quartillos” de vi. A Gisclareny li corresponia lliurar 200 racions de pa,

70 lliures carniceres de carn (84 kg) i 400 “quartillos” de vi, el mateix que al poble de Josa i la meitat del

reclamat a Saldes o a Gòsol. La carn havia de ser presentada en animals vius. Tot calia portar-lo al pont de

Guardiola. S’amenaçava amb presó als batlles i altres notables dels poble si no es complia la requisitòria. ACA,

Municipal Bagà, lligall 1.
37 En 1811 arriba a Gisclareny una circular on es demanen donatius amb destí als hospitals de ferits de guerra. Es

demanen matalassos, llençols i flassades. Alhora es recorda a la gent que si moren més soldats o deserten per la

manca de mitjans, caldrà incrementar el reclutament en els pobles. ACA, Parroquials Bagà, lligall 6.
38 No hi ha registres per a Gisclareny, però a l’annex nº 24 es recullen aquestes dades per a Saldes i Bagà. Els

efectes són semblants en altres municipis de la comarca.
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aquesta lluita participaren molts habitants d’aquestes contrades39. I en els anys posteriors la

pugna entre els absolutistes, partidaris del manteniment de l’antic règim, i els liberals que

propugnaven l’abolició del règim senyorial i de la monarquia absoluta, es va perllongar durant

tota la primera meitat del segle XIX40.

Des del moment de la promulgació de la Constitució de Cádiz en 1812, que abolia per

primer cop el règim senyorial amb tots els drets econòmics i jurisdiccionals derivats d’ell,

l’enfrontament entre pagesos i senyors no es va aturar durant tot el segle XIX41. La

restauració de Ferran VII després de la guerra del Francès va significar el retorn a

l’absolutisme fins l’arribada del trienni liberal (1820 – 1823) on va tornar a regir la

constitució de Càdiz. Del 1823 a l’inici de la primera guerra carlina, l’anomenada “dècada

ominosa”, l’absolutisme va viure els seus darrers anys. Acabada la guerra carlina l’abolició

legal del règim senyorial va ser ja definitiva i va començar la pugna pel botí econòmic

procedent dels senyorius laics i eclesiàstics i dels béns comunals dels municipis, pugna que es

va dirimir fins a finals de segle, amb sorts diverses, a les Corts i als tribunals, entre el nou

Estat liberal, la burgesia emergent, l’aristocràcia terratinent, la pagesia acomodada i la resta

de petits camperols, tot i que amb el pas del temps els tribunals van afavorir cada cop més els

antics senyors42.

La complexa situació política de l’època va tenir el seu reflex a Catalunya en una situació

d’inestabilitat que va comportar algunes revoltes dels partidaris de l’absolutisme com

l’aixecament realista de 1822 i la revolta dels Malcontents en 1827, i va culminar en la

primera guerra carlina (1833 – 1839). En els intervals de teòrica pau la proliferació de bandes

nascudes de l’estat de misèria ocasionat per la crisi econòmica i per les hostilitats mantenia la

situació d’inseguretat de la població. El final d’aquesta guerra significà la caiguda definitiva

                                                
39 En 1809 l’ajuntament de La Pobla reuneix el somatén i l’envia a combatre amb una ració diària de pa i set

unces de cansalada més mitja pesseta. AMPL.
40 A nivell documental es possible observar els signes de la crisi d’aquests anys en el fort descens de la quantitat

d’inscripcions fetes pel conjunt del Berguedà al Registre d’Hipoteques de Berga, símptoma d’una profunda

retracció en la vida econòmica i social. Aquest descens s’inicià a finals de la dècada dels noranta, i continuà

durant les primeres dècades del segle XIX mantenint-se en una cinquena part de les inscripcions anuals fetes en

l’època anterior.
41 Una visió general molt aclaridora de la transició al règim liberal es pot trobar en Artola, 1990 i Garcia Sanz,

1985.
42 Referent als beneficiaris de la transició al règim liberal, qüestió molt controvertida, es pot consultar Fontana,

1981.
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de l’absolutisme i amb ella la del règim senyorial. Encara dins d’aquesta primera meitat del

segle s’esdevingué l’aixecament dels Matiners, o segona guerra carlina (1847-1849)43.

La documentació existent sobre aquests anys referent a Gisclareny és molt escassa, i

només de forma indirecta és possible acostar-se als efectes d’aquests esdeveniments sobre la

vida camperola. A l’arxiu municipal de Gisclareny no hi ha cap document d’aquests anys amb

informació rellevant, tant sols alguns testaments i capítols que no aporten informació nova.

Tot i això podem tenir un tast dels trasbalsos d’aquells anys en aquestes contrades a partir dels

informes de l’administració senyorial on es fan evidents les dificultats en el cobrament dels

drets senyorials; en les comunicacions de les diverses administracions dels bàndols enfrontats,

dels ajuntaments44 i de les partides insurrectes, que il·lustren clarament sobre la duresa dels

enfrontaments; i en els escassos documents administratius, trobats aquí i allà, que deixen

                                                
43 No gaire lluny de Gisclareny, al Pont de Rabentí (l’actual Cercs), tingué lloc un enfrontament important

d’aquesta guerra, amb la victòria de les tropes carlines.
44 Un document d’aquells anys resumeix l’historial d’un combatent anònim que resumeix en un full tota la seva

participació en les tres guerres carlines. Formant part de les diferents partides carlines lluità al Berguedà, al

Ripollès, a Osona i al Vallès. A l’Alt Berguedà lluità al Pla d’Anyella, a La Pobla i a Castellar de n’Huc en la

primera carlinada, a Sant Jaume de Frontanya i a Castellar de n’Huc durant la guerra dels Matiners, i a Berga en

la tercera carlinada. Una mostra que l’Alt Berguedà era un territori afectat per aquestes guerres. AMPL.

Sant Miquel de Turbians retallat sobre la boira.
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entreveure les grans dificultats que aquesta època de transició va representar pels habitants

d’aquestes contrades45.

El territori de l’Alt Berguedà va formar part dels territoris controlats pels voluntaris

reialistes en 182246, va ser recorregut pels grups de malcontents en 1827, i amb Berga com a

bastió carlista va donar suport al pretendent Don Carlos a la primera guerra carlina47. Una

llarga sèrie de cartes i circulars enviades als ajuntaments de la zona48, entre ells Gisclareny,

mostren la recerca d’armes als pobles, l’exacció econòmica sobre la pagesia per equipar als

voluntaris reialistes i cobrir les despeses de les lluites, i les convocatòries de reunió d’aquestes

partides; i es fan ressò sobretot del sentiment d’inseguretat49. En aquestes circulars als

ajuntaments manaven les autoritats en 1820 celebrar actes commemoratius amb motiu de la

victòria dels partidaris de la Constitució, mentre els absolutistes feien el mateix per la seva

victòria després de la invasió francesa en 182350, alhora que enviaven les proclames del rei

celebrant el seu alliberament de “l’opressió democràtica”. També es mencionaven els

enfrontaments entre les autoritats municipals del moment, absolutistes o liberals, i les partides

del bàndol contrari que recorrien aquestes muntanyes, on tan fàcil els era trobar amagatalls i

escapolir-se dels seus perseguidors51. També arribaven als pobles circulars procedents de les

autoritats de Berga i Manresa on en termes encesos s’exaltaven les bondats del règim

dominant en aquell moment i es denigrava l’adversari. Així mateix es donaven les ordres de

                                                
45 Un detall significatiu de la situació d’inseguretat és la condició posada en alguns contractes de venda

d’aquesta època on s’exigeix al comprador que pagui en mà amb moneda “trincant i sonant d’or o plata i no ab

ninguna especie de vale real, moneda calderilla, ni altre especie de paper amonedat...”. Aquesta condició

apareix fins ben entrada la segona meitat del segle.  RHB, 1814 – 1815. ACBR, Protocols Berga, 1851.
46 Els territoris revoltats contra el govern constitucional s’expliquen en Arnabat, 2001.
47 El suport real que la pagesia va donar al bàndol carlí, així com les diverses causes que la feren possible, han

estat molt debatudes pels historiadors. A la biblioteca Vinyes i Cluet de Berga es troba una secció dedicada a la

bibliografia existent sobre el carlisme, on es fa palesa la complexitat del fenomen.
48 ADS, Saldes, lligall 22.
49 Aquesta sensació d’inseguretat feia dir en una carta de l’ajuntament de Saldes al 1834 que “... si van a misa a

otra parte dejan muy expuestas sus casas a peligro de padecer daños bastante considerables en el tiempo

presente ...”.
50 Els “Cent mil fills de Sant Lluís”
51 Per exemple la comunicació de l’ajuntament de La Pobla de Lillet de la persecució dels caps reialistes Missas i

el Teixidor per part de les Milicies locals constitucionalistes.



13

persecució de les partides, sobretot del bàndol absolutista52, que actuaven sovint més com a

bandolers que com a defensors “del Altar i el Trono”; i es comunicaven les represàlies que

els vencedors del moment aplicaven sobre els vençuts53, com l’ordre de depuració donada al

1823 dels mestres partidaris de la constitució54.

4.3 Les transformacions en les relacions econòmiques i de propietat

Durant el segle XVIII el pas d’una agricultura de subsistència a una d’intercanvi, que es

va portar a terme a moltes comarques catalanes del litoral i prelitoral, va permetre

l’acumulació per la via comercial, dels capitals imprescindibles per a l’inici del

desenvolupament industrial55. La contradicció entre les classes privilegiades de l’antic règim i

la burgesia ascendent, enriquida amb aquests intercanvis i partidària de l’abolició de les

estructures que limitaven el seu accés al poder polític, va estar en l’arrel dels enfrontaments

civils, polítics i militars, que seguiren la Guerra del Francès i que acabaren amb el règim

senyorial. Tot i això, el suport decidit que en algunes zones van donar els camperols al

manteniment d’aquest règim que els sotmetia al domini dels senyors, mostra la complexitat

del procés. La qüestió de la supressió del delme pot aclarir una mica les coses.

El delme va ser suprimit definitivament  per llei de 1837. S’havien fet anteriorment altres

intents de suprimir-lo, i ja en 1821 s’havia reduït a la meitat el valor del tribut tot substituint-

lo per un impost sobre el consum a satisfer en metàl·lic, molt ruïnós per a la pagesia en una

època de caiguda de preus, però en 1823, després de la reacció absolutista, havia estat

restablerta la situació anterior. En aquest any el rector de Gisclareny enviava una carta a

l’ermità de Gresolet comunicant-li el desig del rector de Brocà d’assabentar-se si els pastors

d’aquest poble, que portaven els ramats als emprius de Gresolet, havien pagat tot el delme o

només la meitat “com és de presumir per la seva ballecaria (sic)”, i si aquest fos el cas, “ara

que tenim la mà del govern és hora de recobrar els nostres drets i tapar los passos de la

perdició d’aqueixos frauhistas (sic), per lo qual convé que tots los Pàrrocos anem uniformes”

                                                
52 Per exemple l’ordre de detenció, donada pel comandament absolutista, de les partides sota el comandament del

cèlebre cap reialista Benet Tristany, que ara actuaven com a bandits després de la restauració absolutista de

1823.
53 Particularment important per a la reconstrucció dels fets de l’època, és l’ordre donada en 1823 als ajuntaments

absolutistes de recollir tota la documentació municipal del trienni liberal i remetre-la a les autoritats.
54 Un voluminós paquet conserva moltes d’aquestes proclames al lligall 22 de Saldes a l’ADS.
55 Vilar, 1966.
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L’any 1838, una consulta feta per la Diputació Provincial56 indicava el rebuig

generalitzat que la supressió del delme aixecava entre els pagesos, rebuig al que s’adherien

per raons òbvies els estaments senyorial i eclesiàstic. Les raons adduïdes mostren la  falta de

sintonia entre els interessos dels defensors de l’Estat liberal, majoritaris als territoris on el

desenvolupament econòmic era més important, i les regions on encara dominava l’agricultura

de subsistència, com és el cas de la muntanya. Les noves contribucions de l’Estat liberal que

havien de substituir el delme calia fer-les en metàl·lic i en una quantia fixa independent dels

resultats de la collita, mentre el delme era un tribut proporcional als resultats de la collita i

satisfet en el millor moment pel pagès, quan aquest disposava dels fruits, alhora que les noves

contribucions liberals s’havien de pagar al llarg de l’any, fins i tot a l’hivern, el pitjor moment

pels recursos de la pagesia. També calia tenir present la tradició religiosa que havia al darrera

d’aquest tribut, encara molt viva en aquestes zones de muntanya.

Com era previsible els esdeveniments polítics van afectar profundament les relacions

econòmiques derivades del règim senyorial i la tinença de la terra a Gisclareny. Les fites

cabdals que marquen aquests la pugna entre pagesos i senyors són les lleis de 1811, 1823 i

1837 que derogaven els senyorius, i la darrera d’elles que també abolia el delme. Els

                                                
56 AAP, rotlle 860, microfilms 110 a 111.

La més àmplia zona de conreu es troba entre el veïnat del Coll de la Bena i el del
Roser. L’extensió del bosc pels costats ha reduït la superfície conreada.
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documents emanats de la cúria baronial i de l’administració dels ducs mostren com la pagesia

va aprofitar la inestabilitat de l’època per incrementar la seva resistència al pagament dels

drets senyorials. En 1816 l’Escribania de les baronies es queixava als ducs que, en haver-se

enviat a Barcelona els documents de la cúria baronial de Bagà per a protegir-los durant la

guerra del Francès, no era possible fer pagar als emfiteutes els censos i lluïsmes, ja que en

absència dels documents d’establiment o capbrevació aquests negaven l’existència dels drets

senyorials reclamats57. Aquesta dificultat de cobrament deuria estendre’s a altres perceptors

de censos com ara la família Còdol, que en aquesta època es va veure obligada a efectuar

diverses vendes a carta de gràcia, justificades en els documents de venda pel deplorable estat

de les seves rendes.

La crisi econòmica i la conjuntura política que feia trontollar l’antic règim també es

manifestava en la vella institució dels censals58. Els documents ens mostren com molts dels

venedors de censals, entre ells una vintena de veïns de Gisclareny, deixaven durant aquests

anys de satisfer a la Comunitat de Preveres de Bagà les pensions corresponents de tal forma

que en la dècada dels cinquanta encara s’estaven pagant pensions degudes de trenta i quaranta

anys enrera.59. També la causa pia de Tor, l’única que perdurava de les fundades en

Gisclareny, rebia en 1831 les pensions endarrerides de tres dècades d’un censalista de Bagà60.

La lluita de l’estament nobiliari per defensar els drets senyorials es va manifestar a

Catalunya de forma peculiar degut a la institució de l’emfiteusi. El tema va fer córrer rius de

tinta al llarg de varies dècades, i es tractava de determinar si aquest tipus de tinença de la terra

havia de considerar-se derivat del senyoriu jurisdiccional, o bé era una forma d’arrendament a

partir d’una propietat prèvia de la terra per part dels senyors. La qüestió era vital, ja que amb

l’abolició dels senyorius jurisdiccionals els drets feudals desapareixien en la seva totalitat61. A

la fi, la disputa acabà amb una acceptació del dret dels senyors a seguir cobrant censos sempre

que fos possible demostrar amb documents originals els establiments o capbreus fets sobre la

                                                
57 AAP, rotlle 916, microfilms 78 a 80.
58 Una dada que mostra com van ser de profunds els canvis esdevinguts durant la primera meitat del segle XIX

és la variació de l’interès dels diners deixats en préstec. Mentre la vella institució dels censals en procés de

desaparició havia mantingut des de segles enrera un interès entre el tres i el cinc per cent, a mitjans d’aquest

segle els interessos oficials de préstec es situaven al dotze per cent.
59 ACA, Protocols, Br 1061.
60 RHB, 1831.
61 Un llarg i interessant informe dirigit a la reina Isabel II per l’estament nobiliari amb senyorius a Catalunya

defensava amb arguments que es remunten en la història a Guifré el Pilós el dret a mantenir els censos

emfiteutics. AAP, rotlle 967, microfilms 312 a 336.
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terra62. El cost dels plets corresponents es preveia tan alt63 que els assessors dels senyors de

les baronies aconsellaven centrar les demandes en aquelles propietats on els documents fossin

clars i els rendiments econòmics justifiquessin les despeses dels plets64. Aquestes

recomanacions fan pensar, a falta d’altra documentació més específica, que en el cas de

Gisclareny el règim senyorial va morir de mort natural, és a dir que el baix rendiment de les

propietats emfiteutiques en aquest poble no va justificar les despeses necessàries per la

reivindicació del dret de propietat per part dels antics senyors65. Reforça aquesta hipòtesi el

fet que, cap als anys vuitanta, molts dels pagesos que encara restaven a Gisclareny tinguessin

oberts al jutjat de primera instància del poble uns expedients, dits “possessoris”, on

declaraven, ja sense cap referència al domini directe dels antics senyors66, posseir des de

temps enrera les terres que treballaven67.

Una altra conseqüència derivada de la instauració del règim liberal va ser la desaparició

dels béns comunals. Aquests béns pertanyien a dues categories: els béns de propis, els

rendiments dels quals corresponien als ajuntaments, i que podien ser arrendats per aquests a

veïns o a tercers, i els béns de comuns, d’ús públic pel conjunt de veïns. A partir d’una

consulta feta en 1760 des del cap de corregiment de Manresa68 sabem que el municipi de

                                                
62 Encara en 1855 Joan Noguera arrendava per quatre anys i 2800 ll tots els censos i rendes de les baronies de

Pinós. ACBR, Protocols Berga, 1855.
63 Abans de plantejar el plet calia inscriure els documents al Registre de la Propietat, prèvia traducció al castellà

des del llatí o llemosí (sic), i després instar el plet per obligar els pagesos a acceptar els censos.
64 AAP, rotlle 909, microfilms 496 a 499 i rotlle 915, microfilms 475 a 482.
65  L’any 1876 els Còdol presentaven una demanda davant del jutjat de Gisclareny per impagament de censos per

part de Miquel Viñas, el qual manifestava que no creia haver de pagar res però que estava disposat a fer-ho si els

Còdol podien mostrar documents que acreditessin els seus drets. Aquests no podien aportar-los però van al·legar

que després de tants anys de pagar no hi havia cap raó per deixar de fer-ho. Ignorem quin va ser el desenllaç del

plet.
66 Tot i això als anys seixanta en algunes de les primeres inscripcions al Registre de la Propietat de Berga encara

es mencionava el domini directe dels senyors sobre les terres inscrites, però en un to més aviat històric, no com

si encara els paguessin censos. No hi ha en canvi en aquest registre cap inscripció feta pels ducs ni pels Còdol de

terres del municipi de Gisclareny, cosa que reforça la hipòtesi del pas de la terra als emfiteutes de forma

automàtica.
67 En canvi, les pastures de la serra del Cadí, tradicionalment utilitzades pels habitants de Bagà, amb un sucós

rendiment econòmic, van ser objecte d’un litigi en 1858, que va donar la raó als senyors, tot reconeixent

l’obligació de pagar-los cens. Tot i això la llei desamortitzadora de Mendizàbal de 1855 va permetre la

incautació d’aquestes importants pastures i la seva subhasta en 1859.
68 Document conservat a l’AMG.
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Gisclareny no disposava de béns de propis, mentre que els béns de comuns: camps, pastures i

erms apareixen citats sovint en la documentació referent a vendes i establiments, i és en ells

on s’havien portat a terme les rompudes subsegüents a l’expansió poblacional del segle

XVIII. Per un document de 1857 sabem de l’existència d’un costum del poble de Gisclareny

que concedia als pagesos el dret al domini útil després de l’ús de les terres del comú durant un

llarg període de temps. En el mateix document s’indica que el senyor alodial d’aquestes terres

és la Casa de Còdol i que no se li paguen censos69.

A partir d’aquestes cites podem deduir que les terres de comuns no comprenien les zones

boscoses del vessant N de la serra de Gisclareny, en empriu dels habitants de Gisclareny i

Bagà i sotmeses al domini directe dels ducs i dels Còdol. Amb les lleis desamortitzadores que

es van anar succeint amb els règims liberals, l’Estat es va fer càrrec d’aquestes zones

boscoses, una de les quals va ser posada a subhasta, mentre altres quatre varen passar a ser

considerades d’aprofitament comú pels habitants del municipi de Gisclareny70.

                                                
69 ACBR, Protocols Berga, 1857.
70 L’any 1859, per mandat de les Corts, es va elaborar el “Catàlogo General de Montes”, a partir del qual es va

determinar els que havien de ser privatitzats. El 4 de maig de 1862 es publicava al Boletín Oficial de la Província

de Barcelona un catàleg on apareixien els boscos del municipi de Gisclareny definits com d’aprofitament comú:

El coll de la Bena és la zona habitada més freda de Gisclareny, pas obligat dels vents del nord.
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4.4 El règim liberal en el municipi durant el segle XIX

La centralització i el millor control del territori eren una de les prioritats del nou règim

liberal. Abans i després de la nova divisió provincial de 1833 va haver diversos intents de

reformar els límits municipals, amb el propòsit de formar unitats de tamany més gran. La

modificació més important del mapa municipal de Catalunya es va produir en 1845, i en el

nostre cas va consistir en la unió del terme de Gisclareny amb el de Sant Martí del Puig, tot

formant el nou municipi de Gisclareny. Alhora Grèixer, que en 1836 havia estat unit al

municipi de Bagà, va passar a formar part en 1845 del municipi de Brocà que més tard

s’inclouria en el municipi de Guardiola de Berguedà71.

 La única incidència coneguda respecte al terme municipal definit amb l’agregació de

1845 es va produir l’any 1900, amb el conflicte entre els municipis de Gisclareny i Saldes pels

terrenys boscosos situats sobre l’estret de Llúria, terrenys on la rodalia definida en la

capbrevació de 1728 donava drets d’empriu als habitants de Gisclareny i on el límit entre els

dos municipis estava en disputa72.

Ja des de la Constitució de 1812 l’estructura de l’ajuntament també va experimentar

canvis importants que es van concretar a partir de 1837. A nivell polític la centralització

imposada pel règim liberal va implicar una pèrdua de poder dels ajuntaments en augmentar el

control imposat pels governs sobre ells73. L’establiment del sistema de democràcia censitària

eliminava legalment la figura del batlle baronial i dels regidors nomenats per la Real

Audiència, i els substituïa per un alcalde i uns regidors escollits per una petita part dels

habitants masculins del poble, autoritzats a emetre el vot a partir d’un determinat nivell de

renda74 La llei reservava als alcaldes, designats pel governador civil entre els regidors electes,

                                                                                                                                                        
Coll de Bauma, Can Parlet i Puig del Cau, Baga de la Boltrera i Baga de Tarrés (Terrers). Un altre zona boscosa,

amb vegetació de roure menut, va ser venuda i l’ajuntament va rebre com a compensació títols del Deute Públic

que rentaven 405 ptes anuals a principis del segle XX. Els boscos situats en les heretats de S. Martí del Puig eren

de propietat particular i no van ser desamortitzats. En 1879 l’Estat, d’acord amb les lleis desamortitzadores

comprà els bosc de Les Singlades (Els Cingles) i el declarà com a bens de propis del municipi de Gisclareny.

RPB, Gisclareny, llibre 2n.
71 Burgueño, 2002.
72 El traçat final d’aquests límits es va fer seguint la carena que  va des de l’Alzinet fins a Gos Fred i Coll de

Bauma.
73 Hijano, 1995.
74 La llista dels batlles i regidors documentats dels segles XVIII I XIX es pot veure a l’annex nº 18.
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el poder executiu, mentre les diputacions eren controlades per un “jefe político”, i per sobre

d’elles el governador civil tenia el control efectiu de tota l’estructura75. La llista dels elegibles

la formaven els electors de més gran nivell de renda. Aquest sistema d’elecció va variar al

llarg del segle en quant als nivells mínims de renda necessària per participar-hi, essent més o

menys restrictius segons governessin respectivament els moderats o els progressistes76, i era

aplicable també a les eleccions dels representants a les Corts77, si bé aquí s’escollien uns

representants que al seu torn, reunits a Berga, triaven els diputats que havien de representar la

circumscripció a Madrid78. El sistema era molt susceptible de manipulació, ja que les llistes

d’electors eren fetes pel mateix ajuntament, la qual cosa permetia influir en les eleccions de

diputats a partir del control del govern municipal. A més a més la manca de control efectiu

permetia que la coacció sobre els electors pogués falsejar la votació79.

La major part de la documentació municipal localitzada referent a la segona part del

segle es troba a l’arxiu municipal de Gisclareny i es tracta sobretot de padrons d’habitants i

acords de l’ajuntament d’alguns anys, així com nombrosos expedients del jutjat de primera

instància de Gisclareny i els llibres de naixements, casaments i defuncions del jutjat de pau

referents als darrers anys del segle. També s’han pogut trobar algunes referències

documentals a l’arxiu de la Diputació de Barcelona.

A partir dels pressupostos municipals conservats, corresponents als anys centrals del

segle80 podem conèixer alguna cosa sobre les finances municipals d’aquest període. Així per a

                                                
75 Artola, 1990.
76 En 1864 per a les eleccions municipals a Gisclareny hi havia 91 veïns (uns 500 habitants), 63 electors i 42

elegibles. En 1899 hi havia 82 electors sobre una població total de 225 habitants.
77 Durant el breu parèntesi de la revolució de 1868 es va implantar el sufragi universal pels homes a partir dels

25 anys, que en els anys següents amb alts i baixos es va anar generalitzant.
78 Segons les llistes conservades a l’AMG podem veure que en 1863 els escollits per Gisclareny són:  Miquel

Viñas, Josep Corominas i Pere Tor, tres dels propietaris principals residents a Gisclareny.
79 El dia de les eleccions a diputats en 1880 un caporal del sometent vingut de Bagà va reunir una vintena de

veïns de Gisclareny i es van situar armats davant del col·legi electoral, apuntant a alguns electors. L’alcalde Felip

Tor formava part del grup. Després van exigir a la mesa electoral un certificat indicant el nombre de vots que els

membres del grup intrús volien que constessin. L’incident s’explica en les diligències obertes pel jutge municipal

per aclarir els fets. AMG.
80 Aquests documents han arribat als nostres dies perquè van ser retinguts per la Diputació i retornats ja dins del

segle XX.



20

1843 els ingressos previstos eren nuls, mentre les despeses es fixaven en 803 rals d’ardit81.

Per a cobrir el dèficit d’aquest any es proposava, com altres anys, un repartiment veïnal entre

els principals contribuents, però allò que pot resultar més sorprenent des de l’òptica actual és

que la comissió creada pel repartiment d’aquest arbitri estava formada, segons es recull en un

document conservat de 1847, no sols per l’alcalde i els regidors, sinó també pels quatre

principals contribuents. Aquest sistema de cobrir el dèficit va ser substituït en 1901 per un

arbitri extraordinari aplicat de forma automàtica. A finals de segle el pressupost municipal era

més complex però una cosa no havia canviat: continuava existint un elevat dèficit que calia

cobrir82. Sembla que les finances del municipi de Gisclareny varen patir d’una crònica manca

de recursos: a la dècada dels noranta es liquidaven a Hisenda pagaments pendents de vint anys

enrera.

S’ha conservat el document de constitució de la Junta Revolucionària de Sant Miquel de

Gisclareny, formada a partir dels esdeveniments revolucionaris de 1868 i enviada a la Junta

Revolucionària de Barcelona. En ella es comunicava que “el pueblo en su gran mayoria junto

con algun individuo de Ayuntamiento, aderiendose i pronunciandose ...al levantamiento

iniciado en Cádiz, destituyó el Ayuntamiento” 83, constituint-se a continuació una Junta

Provisional. En els tres dies següents es van celebrar eleccions per sufragi universal (masculí)

i els 63 electors que van votar van ratificar els components de la Junta Provisional. El

desenvolupament d’aquests esdeveniments, així com els aldarulls en les eleccions, o el

conflicte sorgit per la suspensió de l’equip municipal processat en 189984, ens apunten a una

                                                
81 Aquestes despeses incloïen, a part de 314 rals en despeses ordinàries de sous i oficina, 100 rals de funcions

d’Església, 140 rals per pagar les Esquadres de Valls, 80 rals per socors i conducció de presos pobres, 100 rals

per despeses de les eleccions, 60 rals per la conservació de ponts i camins, i 9 rals pels “Mèdicos de baños”.
82 El pressupost dels anys 1883-1884 indicava 644 ptes per despeses administratives, 50 ptes per presentació dels

“quintos” a la caixa de reclutes, 10 ptes per despeses d’eleccions, 24 ptes de sou dels campaners, 685 dedicades a

l’escola, 42 ptes per

a les presons de Berga, 50 ptes per la porta de ferro del cementiri, 75 ptes per funcions religioses en festes, i 664

ptes per eixugar el dèficit del pressupost provincial(!).
83 Formaven aquesta junta Josep Compañó, Josep Viñas del Clot, Miquel Corominas de Cal Tasconet , Francesc

Rosell, masover del Puig, Pere Costa, i Josep Marginedas.
84 En 1899 Gisclareny va arribar a tenir quatre alcaldes successius. Al gener el Govern Civil  va suspendre

l’alcalde Miquel Campà i dos regidors, processats per causes que no consten als documents, i va nomenar com a

nou alcalde Pere Compañó. L'alcalde cessat va designar com nou alcalde, segons la llei electoral, al regidor no

suspès que havia tingut més vots, Pere Tomàs, la qual cosa va provocar la reclamació al Govern Civil d’en Pere

Compañó, així com una demanda a la Junta Electoral per excloure diversos electors i incloure d’altres. Al maig

es van convocar noves eleccions que va guanyar Felip Tor, assumint l’alcaldia per votació dels regidors en juliol.
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vida municipal conflictiva on, com passava en tants altres pobles, les rivalitats entre els

habitants es manifestaven en la pugna pel control dels òrgans municipals.

L’actual Casa Consistorial85, comprada en 1887, amenaçava ruïna segons les actes de

1915 per la manca de manteniment deguda al dèficit crònic de les finances municipals esgotat

per les recurrents calamitats naturals que havia sofert el municipi, per la qual cosa en aquest

any es va sol·licitar a l’Estat un augment del nombre d’arbres que podien ser tallats dels

boscos del municipi per portar-los a subhasta.

4.5 L’Església durant el segle XIX

L’arribada del règim liberal va significar un cop molt dur als interessos econòmics de

l’Església i a l’important paper financer que desenvolupava dins l’estructura de l’antic règim.

La incautació dels béns que pertanyien al clergat regular86 no va afectar als pobles de l’Alt

Berguedà, però sí ho va fer la supressió del delme i la transferència a l’estat dels béns de les

comunitats de preveres87, que incloïen els censos que percebien de les terres que havien anat a

parar a les seves mans al llarg del temps, i també les pensions dels censals creats a favor de

les causes pies88. A canvi de la pèrdua dels ingressos procedents del delme, l’Estat es va

comprometre a lliurar una assignació al clergat secular que, unit als drets d’estola, les

almoines i els horts de les rectories, havia d’assegurar la continuïtat del culte i la subsistència

dels rectors i vicaris. En 1859 l’estat va donar als emfiteutes de les propietats incautades la

possibilitat de redimir els censos i accedir a la plena propietat havent de pagar l’emfiteuta

                                                                                                                                                        
A l’octubre l’alcalde era Pere Compañó, el nomenat pel Govern Civil inicialment. Tot plegat deixa entreveure,

per una part les lluites pel poder, i per altra part la importància que tenia la confecció del cens electoral.
85 En 1887 Josep Vinyas ven a l’ajuntament de Gisclareny per 570 ptes la finca coneguda amb el nom de “ Lo

Corral de l’Era” que correspon a l’actual Casa Consistorial, limitada com ara pels tres carrers que l’envolten, i

l’espai situat davant d’ella.
86 La desamortització eclesiàstica es va fer en diverses etapes, seguint els vaivens dels governs, primer liberals i

absolutistes, i després del triomf liberal en la dècada dels trenta, moderats i progressistes. Els dos moments claus

d’aquest procés corresponen als anys 1834 - 37, amb la supressió dels convents i del delme, i l’any 1855 amb la

venda d’una bona part de les propietats eclesiàstiques restants.
87 En alguns casos a canvi dels béns incautats es van lliurar títols de deute públic no amortitzable que donaven un

interès del 3%.
88 No sabem res de la liquidació de la principal causa pia que havia tingut el seu origen a Gisclareny, la creada

pel rector Tor.
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entre dotze i vint vegades el cens anual, segons els terminis de pagament i la quantia del cens.

Aquesta possibilitat de redempció també es va estendre als censals89.

El paper social dels rectors va anar canviant substancialment al ritme de la implantació

del règim liberal. La progressiva centralització de l’Estat, que anava erosionant l’autonomia

dels municipis també anava suplantant algunes de les funcions tradicionals dels rectors. La

seva actuació com a notari i testimoni anava minvant, així com el seu paper mitjancer en els

conflictes, substituït pel jutjat municipal i les diverses instàncies governatives que tutelaven

cada cop més la vida municipal. El fet que ja no fos l’únic habitant alfabetitzat del poble, i

que alhora el pes social de l’Església disminuís amb la pèrdua de bona part del seu patrimoni i

per les mesures del govern liberal dirigides a la separació entre Església i Estat90, va fer al

rector menys necessari en els afers administratius i com a transmissor de les consignes del

poder. Tot i això, la influència dels rectors va continuar sent important per dues raons: la

superior educació respecte de la major part dels camperols, i el pes de la tradició religiosa,

condicions que el facultaven per influir en la vida social i actuar com a guardià dels costums

per exemple en el seu control de l’educació, admès de forma clara per les instàncies estatals,

quan a partir de la llei Moyano de 1857 la major part dels pobles, inclòs Gisclareny, van

disposar d’escola. El fet que la documentació pròpia de la parròquia de Gisclareny hagi

desaparegut gairebé en la seva totalitat posa un greu entrebanc a la determinació del paper del

rector en aquests anys; tot i això en alguns documents apareix esmentat com a àrbitre en

acords entre particulars91, i sempre com a autoritat rellevant.

4.5.1 Els conflictes parroquials

                                                
89 En 1862, els censos del mas Pere Vilella, que es pagaven a la Comunitat de Preveres de Bagà, eren redimits

per  Josep Compañó per 1400 rals d’ardit. El mateix any Josep Camprubí redimia un censal de la mateixa

Comunitat sobre el mas Llitjós per 320 rals d’ardit. RHB, any 1862. Precisament en aquell any de 1862, el

capital total dels censals venuts pels habitants de Gisclareny amb la Comunitat de Preveres de Bagà era d’unes

2300 ll. ACA, Parroquials, lligall 3.
90 En la segona part del segle l’Església va iniciar una campanya de recatolització de la societat per contrarestar

aquesta  pèrdua de poder i influència. En aquesta línia cal situar la carta que el rector de Gisclareny enviava en

1869 adherint-se a la iniciativa presentada a les Corts espanyoles per a la “conservación de la Religión catòlica,

apostòlica i romana con exclusión de todo otro culto ... “,  i per reivindicar conforme a aquesta religió “la

instrucción que se dé en las universidades, colegios, seminarios i escuelas, públicos i privados”. AMG.
91 Per exemple en un acord entre pare i fill on aquell cedeix els seus béns a canvi que el fill atengui les seves

necessitats. Tot dos posen al rector com a testimoni de l’acord i àrbitre en cas de conflicte (AMG).
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Un dels afers del Gisclareny parroquial que més paper va fer gastar va ser el de la

segregació de l’església sufragània de S. Andreu de Grèixer92. L’estructura socio-econòmica

del lloc de Grèixer era molt semblant a la de S. Martí del Puig: unes poques masies importants

amb algunes petites masoveries. La seva situació respecte del nucli central de la parròquia:

“dues hores i mitja de terreny aspre”, adduïen els de Grèixer, feia necessària l’existència

d’un vicari de Bagà que, cobrant del rector de Gisclareny, atengués els fidels.

Als anys vuitanta del segle XVIII els habitants de Grèixer havien engegat una campanya

per aconseguir passar a dependre de la Comunitat de Preveres de Bagà, per considerar que

serien millor atesos en raó de la seva més gran proximitat, tenint present que el vicari pagat

pel rector no sempre tenia autorització per l’administració de sagraments com ara la

confessió. La sucosa renda que aquestes masies pagaven a la rectoria de Gisclareny, entre 100

i 150 lliures, havia fet interessar-se als beneficiats93 de la Comunitat, els quals donaven suport

                                                
92 Hi ha abundant documentació sobre el tema en l’ADS, carpeta de Gisclareny, i en l’AMG.
93 Fins a les reformes desamortitzadores, una bona part dels beneficiats eren capellans que vivien de les rendes

del benefici sense tenir cura de cap parròquia. A nivell espanyol aquests capellans gairebé doblaven els que

exercien funcions pastorals. En el cas de Bagà, l’interès per fer-se càrrec de Grèixer estava esperonat per la

pèrdua d’ingressos originada per una campanya del bisbat orientada a reduir l’enorme quantitat de beneficis que

s’havien acumulat en algunes comunitats de preveres, com aquesta de Bagà.

L’església del Roser va anar agafant importància al llarg del temps conforme augmentava la
població de les zones altes de Gisclareny fins esdevenir parròquia a finals del segle XVIII.
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a aquesta segregació. La resistència era forta per part del rector de Gisclareny, ja que la renda

de Grèixer representava, segons el rector, una tercera part del total dels seus ingressos, i per

justificar la seva oposició exposava les grans despeses que tenia per dos motius: la necessitat

de cavalcadura per desplaçar-se, i la pobresa dels habitants de Gisclareny. L’ajuntament

donava suport al seu rector indicant que quedaria la parròquia incòngrua i sense poder atendre

els nombrosos casos de necessitat presents al poble.

Les peticions a favor de la segregació van anar al bisbat de Solsona i després a Madrid, ja

que aquests canvis havien de ser autoritzats pel monarca, però malgrat els informes favorables

la sol·licitud va ser finalment denegada, i tan sols es va considerar la presència d’un vicari

permanent mantingut amb part de les rendes de Grèixer. L’afer va tornar a reactivar-se en

1847, amb uns arguments semblants, però la petició va ser altre cop denegada, i no va ser fins

els anys noranta quan a la fi Grèixer, formant part del municipi de Guardiola, es va segregar

de Gisclareny i va passar a dependre d’aquella parròquia.

Un altre conflicte que apareixia cada cert temps en el Gisclareny parroquial era la

demanda de celebració de misses els dies festius en cada una de les esglésies del municipi. La

concòrdia firmada en 1752 estipulava la celebració d’una missa a S. Martí i una missa en cada

una de les altres esglésies de forma alternativa. Això obligava al rector a baixar cada dues

festes de la rectoria a S. Martí, tornar a pujar a S. Miquel i després retornar a la rectoria, un

llarg recorregut per terreny difícil. En 1779 ordres superiors autoritzaven una missa en cada

església els dies festius, podent disposar el rector d’un vicari. Sembla que a primers de segle

la conversió en església parroquial del Roser, i possiblement els trasbalsos de l’època, van

eliminar la missa a l’església de Sant Miquel, tot i que es tornaria fer en certs moments en

funció dels pagaments extres que feien els feligresos al rector. Les queixes dels feligresos

propers a S. Miquel per les dificultats d’accés al Roser van portar al rector Josep Sala en la

dècada dels vint a suggerir l’enderrocament de les dues esglésies existents i la construcció

amb els materials resultants d’una única parròquia en un lloc més accessible per tothom94, en

la qual podrien fer-se dues misses cada festa, mentre un vicari tindria cura de fer dues misses

més, una al Puig i altra a Grèixer, alternades. Tot i l’acord dels feligresos, disposats a

col·laborar amb el seu treball i l’oferta del rector de pagar les despeses dels mestres d’obres,

la idea no va prosperar degut a la negativa dels feligresos de Grèixer a acceptar l’alternança

                                                
94 Observant el territori resulta difícil suposar on es proposaven construir una nova església que fos gaire més

accessible per a la major part dels habitants de Gisclareny.
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de misses, condició posada pel bisbe de Solsona per autoritzar l’execució del projecte95. A la

fi es van autoritzar a partir de 1849 dues misses al Roser, sense que quedi clar si també es va

atendre la petició feta en 1847 de mantenir una missa a S. Miquel, encara que el fet que en

1869 el rector de Gisclareny disposés de dos coadjutors sembla indicar que van arribar a fer-

se totes les misses demanades.

Altre afer relacionat en part amb l’àmbit religiós era el de la celebració de les festes.

Sembla que ja des del segle XVIII la festa de Sant Isidre, patró de la pagesia96, que es

celebrava el quinze de maig, era considerada com la festa major de Gisclareny, en detriment

de la festa de patrona del poble, la Verge del Roser, que s’esqueia el primer diumenge

d’octubre. A part de les celebracions religioses es portaven a terme altres actes lúdics al

carrer, sembla que amb assistència de músics, i també en cases particulars, a més de repartir

uns diners entre els joves per a les seves diversions. Coneixem aquest fet perquè l’any 1915 la

pressió popular va fer aprovar en el ple municipal el canvi de la consideració de festa major

del dia de Sant Isidre al de la Verge del Roser, tot limitant les celebracions en aquell dia, i

encarregant al rector la difusió d’aquesta decisió en la propera festa de Sant Isidre.

4.6 La distribució de la propietat als inicis de la segona meitat del segle XIX

El període de transformacions derivades de la transició al règim liberal va originar al

llarg del segle diversos canvis en la distribució de la propietat a Gisclareny97. Alguns dels

masos importants van canviar de mans en aquest període. Així Rocadecans, després d’un plet

dels Campà amb els Tresanges de Bagà havia passat en 1802 a propietat d’aquests98; mentre

Cal Ros, posseït pels Bover igual que el mas Puig de Sant Martí, va passar a ser propietat dels

Vilella en 1831 a través del matrimoni de Rosa Bover amb Josep Vilella, un ric hisendat

originari de Brocà. A Sant Martí del Puig, Monnell i Murcurols, propietats dels Solanell de

                                                
95 ADS, carpeta Gisclareny.
96 La introducció de Sant Isidre com a patró de la pagesia es va fer de forma progressiva a partir del segle XVII,

tot deixant de banda l’antic patró Sant Galderic, com a part del procés de castellanització que va rebre un fort

impuls per la política assimilacionista dels Borbons.
97 Les dades sobre aquesta qüestió s’extreuen de l’amillarament de 1863, (ACA, Hisenda, Amillaraments,

Gisclareny), i  es complementen amb diversos documents del RHB, i anotacions en el RPB. En l’annex nº 21 es

presenten les dades bàsiques de l’amillarament junt amb el llistat de cases i famílies extret dels llibrets de

compliment pasqual.
98 En 1917 els Tresanges venien Rocadecans a Pere Pujol i Thomas.
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Perpinyà en el segle anterior, passaven en 1841 a Francesc Coll de Barcelona, que les ocupava

fent un singular ritual99, mentre Santa Magdalena, malgrat les dificultats econòmiques que els

Còdol van experimentar en les primeres dècades del segle, continuava sent propietat seva100, i

Cal Cerdanyola continuava en mans de la família Balderich101. Totes les heretats mencionades

estaven a meitat del segle ocupades per masovers, i així arribarien a finals de segle.

En canvi al Gisclareny històric els cognoms que a finals del segle anterior indicaven les

famílies importants com els Tor de Cal Felip, Cal Pedrals i Cal Jovell, els Corominas de Cal

Corominas, o els Viñas del Clot, continuaven en 1863 formant part dels pagesos més

acomodats, mentre altres com els Tomàs amb la compra de Cal Tonijan en 1861,

augmentaven el seu pes econòmic. En el cas dels Barral, cognom històric ja present al segle

XVII, es constata el seu trasllat a Bagà després d’instal·lar masovers en el seu mas de Cal

Vaqué102. Els Compañó, cognom aparegut en el segle XVIII, creixien numèricament, sobretot

al Coll de la Bena, però amb un pes econòmic escàs que s’aniria incrementant conforme

                                                
99 En 1830, Monnell i Murcurols eren propietat dels Canals. Per pagar un deute de 23000 ll els Canals van cedir

en 1841 a Francesc Coll les dues grans heretats amb totes les petites masies que hi depenien. Francesc Coll les va

ocupar en 1843 fent un ritual consistent en entrar a cada una de les dues masies obrint la porta, fent sortir a la

gent ocupant, i tancant després la porta. Després agafava herbes i terra i les escampava als quatre vents. En

aquell any eren masovers Vicenç Ribera a Monnell i Josep Camprubí a Murcurols i ambdós van fer el ritual de

reconeixement de Francesc Coll com a amo.
100 En 1812, amb moltes de les seves rendes impagades pels emfiteutes o congelades per la guerra, Francesc de

Còdol venia a carta de gràcia a Francesc Vilella de Brocà l’heretat de Gresolet i les costes de Roset per 18300 ll,

i a més li feia donació dels censos, delmes i carnalatges de Gisclareny. En 1814, per poder portar a terme una

restitució de dot i solució d’esposalles a Francesc de Foix per valor de 3134 ll (cal suposar que es tracta d’un

matrimoni convingut però no realitzat amb la seva filla), li venia a carta de gràcia Sta. Magdalena. Posteriorment

tornaven a recuperar la seva hisenda. Als anys setanta els Còdol, llavors emparentats amb els Travi, residien a

Barcelona.
101 Cal Cerdanyola tenia una sèrie de drets sobre l’heretat de Santa Magdalena, segons constava en anotacions

fetes en 1769 i 1795: els seus pagesos podien pasturar un parell de bous en terres de Santa Magdalena i també

una burra amb la seva cria sempre que estigués lligada o vigilada. També podien agafar llenya pel consum propi.

RPB, Gisclareny, Llibre 1r.
102 Miquel Barral vivint a Bagà però posseint propietats a Gisclareny les hipotecà en 1854 per a pagar la fiança

de 500 duros imposada al seu fill, Joan Barral, que es trobava empresonat a Berga. ACBR, Protocols Berga,

1854. La propietat tornà a ser embargada preventivament pel jutge en 1869 per una acusació d’homicidi frustrat

contra Joan Barral. ACBR, Protocols Berga, 1869.
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s’acostés el segle XX. El molí de Vilella en 1851 era propietat d’un home de Bagà i el

masover era Ramon Casadesús103.

L’amillarament de 1863, tot i els previsibles errors i ocultacions pròpies d’un cens

fiscal104, ens permet una visió significativa de la distribució territorial de la riquesa a

Gisclareny en aquesta època, així com dels nivells de renda entre les unitats familiars. La

primera observació són les diferències en l’estructura de la propietat i en nivell de riquesa

entre S. Martí del Puig i el Gisclareny històric: mentre la contribució total del conjunt de les 4

heretats de Sant Martí sumava 32033 rals, la de Gisclareny, amb 72 unitats familiars es

quedava en 28436 rals, la qual cosa fa que la quota mitjana per unitat de Gisclareny fos de

395 rals, i la de Sant Martí, 8008 rals. El diferent tamany de les explotacions, la seva inferior

altitud i la més gran disponibilitat d’aigua, expliquen la diferència de renda que indiquen

aquestes xifres.

Centrant-nos en el Gisclareny històric, la comparació entre les tres grans unitats de

Roser-Berta, Coll de la Bena i Vilella també mostra diferències significatives que concorden

                                                
103 El contracte de masoveria repartia dues parts dels ingressos pel moliner i una part per l’amo. ACBR,

Protocols Berga, 1851.
104 Per una discussió sobre la fiabilitat de la informació continguda als amillaraments veure Segura, 1990.

Les masies com Cal Jovell, situades en una de les poques zones planeres,
han tingut sempre un pes important en el conjunt econòmic de Gisclareny.
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amb les diferents característiques climàtiques i de relleu de cada una: mentre la quota mitjana

d’una unitat familiar era de 551 rals al nucli central de Berta-Roser, baixava a 310 i 304 rals

respectivament en els altres dos nuclis; alhora el nombre de famílies que satisfeien una quota

inferior a la meitat de la mitjana (<198 rals) era el 20% en Berta-Roser, el 28% en Vilella, i el

55% en Coll de la Bena. Aquestes importants diferències poden explicar-se pel relleu més

planer de la zona central de Berta-Roser que permetia explotacions més extenses tot estenent

els seus camps en direcció a Coll de la Bena, en contrast amb el relleu més abrupte dels

vessants de Vilella, i la duresa del clima més acusada per l’altura i l’exposició al vent del nord

de la zona més propera al Coll de la Bena105. És precisament aquesta riquesa superior en la

zona de Berta-Roser la que pot explicar la centralitat social que aquests veïnats van adquirir a

partir del moment que s’arribà a la màxima ocupació del sòl a Gisclareny.

Aprofundint més en les peculiaritats dels tres veïnats s’observa com l’inferior renda del

Coll de la Bena provenia sobretot del baix nivell dels recursos agrícoles, ja que la seva riquesa

ramadera  s’acostava molt a la de Berta-Roser i superava àmpliament la de Vilella, situació

raonable per la seva més gran proximitat a zones de pastures dels boscos comunals.

4.7 La consolidació del règim liberal en la segona part del segle XIX

La història de Gisclareny des de la segona meitat del segle XIX és la història de la pèrdua

lenta i progressiva de molts dels elements característics de la vida en la muntanya

prepirinenca. Durant els segles anteriors la feblesa del poder estatal havia permès que

societats com la prepirinenca, situades lluny dels centres de decisió política, disposessin d’una

autonomia considerable: les disposicions emanades del poder central arribaven tard, i es feia

difícil aplicar el poder coercitiu de l’Estat per a fer-les complir; les formes de vida estaven

doncs poc determinades per aquests poders llunyans. Alhora, i en un vessant més negatiu, la

capacitat redistributiva i assistencial d’aquest Estat era nul·la i els camperols muntanyencs es

trobaven sols davant d’aquelles situacions, malauradament molt freqüents, que feien difícil la

seva subsistència106. El paper de l’Església com a mantenidora de l’ordre social així com el

                                                
105 A la primera meitat del segle es registrà un refredament del clima, que es va recuperar en la segona meitat del

segle.
106 Els serveis que l’estat modern presta als seus ciutadans, educatius, sanitaris, assistencials, de socors davant les

catàstrofes, etc,  eren inexistents a nivell de tot el país, i només existien en molt petita escala a nivell dels grans

municipis.
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seu vessant assistencial, era molt més important que la de l’Estat de l’antic règim per aquests

habitants de la muntanya.

L’ascensió del règim liberal amb l’increment del poder de l’Estat va fer canviar de forma

lenta però imparable aquest panorama. L’objectiu de l’Estat liberal era la centralització i el

control estatal sobre la totalitat de la població, per la qual cosa calia reforçar els lligams i els

canals de comunicació entre el poder central i els poders locals, i a través d’ells amb el comú

de la gent arreu del territori estatal. Aquest procés de canvi va tenir un reflex decisiu sobre la

major part de la documentació generada durant tot el segle XIX, però és en la segona part

d’aquest segle quan, un cop consolidat l’Estat liberal, es va fer més patent. Si el pol d’atracció

dels habitants de Gisclareny havia estat Bagà, com a capital de les baronies, i en segona

instància Berga, ara aquest pol s’allunya, primer cap a Manresa, i després cap a Barcelona i

Madrid. Aquests seran els llocs on es prendran les decisions que afectaran la vida de la gent

de Gisclareny, i això es fa evident en la documentació estudiada, i determina que tot el relat

històric que es pugui generar tingui com a referent aquests centres de poder.

La pròpia dinàmica d’augment dels lligams entre els pobles prepirinencs107 i els centres

de decisió polítics que a nivell de Catalunya, com a intermediaris del poder central, es

trobaven lluny de la muntanya, va provocar, a més d’una creixent dependència dels habitants

d’aquestes contrades108, un efecte d’atracció cap als pols econòmics que es trobaven situats

prop dels centres de decisió polítics: ens estem referint sobretot a les comarques de la part

baixa del riu Llobregat, inclosa Barcelona i a la resta d’àrees en procés d’industrialització.

Alhora les notícies procedents d’aquests pols polítics i econòmics feien generar en la majoria

de camperols empobrits de la muntanya la perspectiva d’unes millors condicions de vida, i

creaven les bases del procés migratori que canviaria dràsticament la vida en aquests pobles i,

a més llarg termini, portaria a la pràctica desaparició de molts d’ells109.

4.8 Aspectes de la vida quotidiana

4.8.1 El fenomen migratori i les condicions de vida

                                                
107 Naturalment això que diem respecte de la muntanya prepirinenca és vàlid, amb alguns desfasaments

temporals, per a totes les comarques de muntanya del Principat.
108 Qüestions com la supressió del delme i la seva substitució per tributs independents dels resultats de la collita

subratllaven la dependència d’aquests pobles de poders llunyans i ignorants de la realitat quotidiana.
109 Es força raonable l’afirmació que la vida d’un poble està lligada a l’existència dels seus infants. Quan en un

poble ja no hi ha infants aquest poble està condemnat a la desaparició sense que un repoblament amb habitants

de segones residències pugui ressuscitar-lo. El que queda és una altra cosa molt diferent de l’original.
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Allò que caracteritza la història de Gisclareny en la segona meitat del segle XIX és la

ràpida despoblació del territori, a un ritme que va reduir la població a menys de la meitat entre

els anys 1857 i 1887, dates de dos dels censos de l’època. És tracta d’un intens fenomen

migratori que, segons mostren els censos, va anar en augment entre aquestes dates, arribant al

seu màxim en la dècada dels vuitanta, i que va reduir la forta pressió que sobre els recursos

naturals exercia la superpoblació existent, permetent l’abandonament de les terres més

marginals i augmentant l’extensió de les explotacions. No tenim però una informació clara

sobre com es va anar produint aquest procés de transformació, ja que la pròpia dinàmica

d’abandonament no anava acompanyada de documents que ens permetin ara seguir-la.

Un dels efectes que el fenomen migratori va causar sobre l’economia dels habitants de

Gisclareny era una tendència a l’augment dels impostos que pagava cadascun dels habitants

que no s’havia decidit per l’emigració. La càrrega fiscal total es decidia anualment a Madrid

per a cadascuna de les províncies, i en cada província la quota corresponent a cada poble era

decidida per les autoritats provincials. Dins de cadascun dels pobles el repartiment es feia en

funció de la riquesa registrada en els amillaraments. Per aquesta raó el descens dels nombre

d’habitants implicava un augment de la quota individual per arribar a cobrir la contribució

total assignada al poble. En 1904 un acord municipal demanava una actualització de la riquesa

real del municipi, ja que encara estava vigent l’amillarament de 1863 “cuya riqueza

imponible o ha desaparecido o ha sido totalmente transformada bien por abandono de sus

propietarios cuyo paradero en la actualidad se ignora, o por los efectos de los temporales,

dichas causas estas que han convertido en ruinas las fincas urbanas antes existentes y en

terrenos completamente baldios las rústicas ... “.

La disminució de la població no va anar acompanyada d’un descens paral·lel en el

nombre de cases existents, cosa que podem observar en una taula comparativa entre 1863 i

1900110. Mentre la població disminuïa de 511 habitants en 1857 a 227 en 1900, la quantitat de

cases registrades ho feia tan sols des de 97 a 62. L’observació dels padrons dels anys 1888 i

1898 mostra el mateix que ens permet determinar el càlcul: una disminució del nombre de

persones per habitatge que va passar de 5,3 pers./hab en 1857 a 3,7 pers./hab. en 1900111.

                                                
110 Annex nº 22.
111 Això és compatible amb un manteniment de la taxa de natalitat. Els que emigren són en molts casos

fadristerns, i a la casa pairal queda l’hereu amb més fills que abans.
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Les causes més repetides de mort entre els adults, observades en els llibres del jutjat de

Gisclareny eren les malalties pulmonars (tisis, pulmonies), els atacs de feridura i el tifus112.

Entre els infants, generalment d’edat inferior a dos anys, apareix la diftèria (“garrotillo”), les

malalties pulmonars i les del ventre com a causes principals. Entre els anys 1871 i 1900 hi ha

comptabilitzats tres casos de mort a conseqüència de part.

S’observa també que en aquest període hi ha anotada la mort de quinze infants que es

troben registrats com a “expòsits”, és a dir acollits per famílies de Gisclareny procedents de la

Maternitat de Barcelona113. La consulta dels padrons dels anys posteriors ens mostra que la

                                                
112 En 1915 es citen en les actes municipals una forta epidèmia de tifus, per la qual cosa es sol·licitava augmentar

el nombre de cabres del municipi i fer que puguessin pasturar en els boscos del comú per poder disposar de més

llet per atendre els malalts.
113 Els infants procedents de la Maternitat es registraven amb el cognom “Expósito” o “Expósita”. Sembla que

l’acollida d’aquests infants era pràctica corrent en molts pobles a més de Gisclareny, i la figura de la dida no tan

sols servia per alletar l’infant sinó que representava uns ingressos addicionals gràcies als pagaments que la

Maternitat feia a les famílies d’acollida, i que l’any 1900 eren de vint ptes mensuals durant el primer any de vida

de l’infant, equivalent al cost d’una quartera de blat. (Dades procedents de la Maternitat de Barcelona).

Algunes de les masies que encara resten dempeus, generalment les més riques, han
sofert poques modificacions tant en l’estructura com en els materials emprats.
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immensa majoria d’aquests infants no arribaven a l’edat adulta; per exemple en el padró de

1898 només apareix un adult amb el cognom d’Expósito”114.

Alhora, i per motius no determinats s’observa en aquests padrons, igual que en els censos

generals de tota la segona meitat del segle, una més gran longevitat dels homes respecte de les

dones115. Aquesta dada és bastant general en la resta de poblacions de l’Alt Berguedà, però no

així en la resta de la comarca inclosa la capital Berga on, com passa a l’actualitat, es

registrava una més gran longevitat de les dones116.

4.8.2 Testaments i capítols matrimonials

Pocs canvis es registren  en l’estructura d’aquest documents respecte dels segles

anteriors. En els testaments continua la preocupació pel destí de l’ànima i es destinen

importants quantitats per a misses i per als serveis funeraris amb molts sacerdots i oferiment

de pa, vi i altres aliments als assistents. En alguns casos s’especifica amb molt detall l’ordre

dels fills respecte de l’accés al patrimoni, però en general el nomenament de l’hereu continua

fent-se més en els capítols matrimonials que en els testaments.

Destaca com a curiositat en els testaments de la primera meitat del segle una deixa

obligada per la llei definida com a “manda pia”, i que en un cas s’especifica com “diners al

fondo de las famílias y vídues que patiren en la guerra de la Independencia ab la Fransa ...

conforme esta manat ab Reals ordes”. També va continuar la funció del rector com a redactor

del testament de molts dels seus feligresos, actuant també com a testimoni i sovint com a

marmessor dels béns del testador.

En els capítols matrimonials conservats s’acostuma a  traspassar el patrimoni al futur

espòs. A partir de la quasi inexistència en aquest segle i en segles anteriors, de capítols on el

futur espòs no sigui hereu es podria arribar a concloure que, seguint la lògica de l’època,

només tenia sentit fer capítols quan hi havia un patrimoni a traspassar, no sent els capítols

necessaris quan un dels contraents no era hereu o pubilla. Cal tenir present que sovint en

                                                
114 El fet que es trobin pocs adults amb aquest cognom pot ser degut, apart de l’alta taxa de mortalitat, al fet que

al complir els infants cinc anys les famílies deixaven de cobrar de la Maternitat, i en alguns casos eren retornats.

En altres casos els infants eren adoptats i canviaven el seu cognom. Aquesta és una qüestió que es mereix un

estudi més ampli.
115 Per exemple en 1877, 20 homes superen els 70 anys i només 7 dones ho fan. En 1888 les xifres són 23 homes

i 9 dones, i en 1898 són 15 homes i 3 dones. Aquesta proporció és molt superior a la que caldria esperar en

funció de la relació entre homes i dones en la població total.
116 Dades dels censos en www.ced.uab.es/bancdades/Banc.html
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aquests capítols s’especificava també les quantitats que havien de rebre els fadristerns i les

dots de les filles. Aquests capítols del segle XIX, més encara que la major part dels capítols de

segles anteriors, tendeixen a definir amb molta precisió tots i cadascun dels fills i filles, així

com l’ordre de successió. També s’especificava la potestat dels pares per controlar decisions

de l’hereu que impliqués vendes o hipoteques sobre el patrimoni, així com l’obligació de

mantenir la mare en cas de viduïtat117. En algun cas es nomenaven persones de prestigi, com

el rector, per prendre decisions en aquells casos que afectaven al patrimoni. També

s’explicitava l’obligació de l’hereu de pagar a les seves germanes el dot i de mantenir-les fins

el seu casament. En el cas dels fadristerns, es quantificava la llegítima i, si decidien continuar

a la llar familiar, havien de contribuir a l’economia de la casa a canvi de ser mantinguts.

En la  quasi totalitat en els capítols conservats el dot continua sent bàsicament una

aportació de la futura esposa al matrimoni, tot i que en algun cas aïllat i tractant-se d’una

pubilla és el futur espòs qui fa l’aportació118. El dot, com en segles anteriors, torna

parcialment a la família donadora si l’esposa mor sense fills. L’escreix ja no és present en tots

els capítols, i també desapareix el ritual de besament de mans per part de cada un dels esposos

amb els seus pares com a agraïment, si bé sí que s’expressa en el document aquest agraïment.

En els documents fets davant de notari s’utilitzava majoritàriament el castellà, tot i que

alguns notaris continuaven fent servir el català durant la primera meitat del segle, mentre que

en els documents redactats pel rector, fins a mitjans del segle XIX, s’emprava el català

gairebé exclusivament, però els redactats durant la segona meitat del segle fan servir de forma

gairebé exclusiva el castellà, clar senyal de la pressió uniformitzadora de l’Estat liberal.

                                                
117 En els capítols inscrits en 1848 d’Esteve Tomàs de Cal Caló amb Margarida Farràs de Josa s’especifica que la

vídua serà: “... mantinguda y alimentada en la casa del dit Esteve Tomàs en tots aliments a la vida humana

necesaris de menjar y beure, calsar y vestir en sanitat y malaltia al igual del que serà amo del Patrimoni, y en

cas de no poderse avenir li aseñala lo mateix Esteve Tomàs per sos aliments annuals y per tersas anticipadas

durant sa viudetat quatre quarteras de blat net y rebedor, sis cortans de fesols, setze sacs de trumfos, un cortà

de oli, sis (lliuras) carniceras de cansalada o tocino, y deu lliuras ab diners, y lo hort del mig dels de casa,

habitació de casa, podent escollir lo quarto que millor li acomodaria ab son corresponent llit parat i roba per

mudarlo, us de foch y forn ab totas entradas de dita casa podentse valdre per son us dels mobles y trastes della,

y en lo cas de malaltia o altra enfermetat serà susadita Margarida asistida del metge y cirurgià de la casa y de

las medicinas necesarias y gobernada per una dona de las de la expressada casa ...” ACBR, Protocols Berga,

1848.
118 En 1860, la pubilla de Ca l’Estebanó fa testament i nomena usufructuari al seu espòs Antoni Pons, del qual

confessa haver rebut 180 ll i 6 ovelles de dot, perquè ha contribuït a incrementar el patrimoni familiar. Tot i ser

la pubilla, declara dir-se Maria Campà, per núpcies Pons.
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4.8.3 La climatologia

La documentació referent a aquesta segona part del segle és massa escassa i dispersa en

el temps per poder fer una seqüència dels esdeveniments importants succeïts en el municipi en

aquest període, però sí que dóna algunes pistes sobre quins eren els alguns dels problemes que

preocupaven als habitants del nostre poble.

A partir de les vegades que apareix mencionat als documents podem apuntar com a

prioritari el reguitzell de fenòmens naturals catastròfics que s’esdevingueren en les dècades

finals del segle, època de la qual es conserven més documents, amb efectes molt negatius

sobre els recursos econòmics dels camperols que no van optar per l’emigració. Ventades119,

secades, pedregades, tempestes i glaçades es repetien una i altra vegada i afectaven molts

                                                
119 La valleta que uneix els veïnats de Berta-Roser i el Coll de la Bena forma una canal natural per on circulen els

vents del nord i nord-oest sovint amb molta força. Els dos extrems de la valleta semblen els llocs més exposats ja

que en ells l’espai disponible per a la circulació del vent disminueix i aquest augmenta la seva velocitat. En

l’huracà de gener de 1891 el llistat elaborat per l’ajuntament inclou 90 damnificats, és a dir pràcticament totes les

explotacions.

El salt de Murcurols glaçat a
l’hivern.
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pobles de les rodalies. Collites perdudes, terra fèrtil arrossegada pels aiguats, i cases

enderrocades per la força del vent o arrossegades per la força de l’aigua, formen un llarg

rosari de desgràcies120. El fet que manquin dades d’anys anteriors no ens ha de fer pensar,

però, que les catàstrofes meteorològiques fossin una circumstància excepcional.

Aquestes situacions portaven a les autoritats municipals a demanar amb molta freqüència

l’ajornament o l’anul·lació del pagament de les contribucions121, alhora que es programaven

treballs públics, sobretot de reparació de camins per frenar l’amenaça de l’emigració per part

dels afectats per aquests fenòmens, en especial d’aquells que no disposaven de patrimoni per

fer front a la maltempsada122. En alguns casos l’acord municipal incloïa el repartiment

d’almoines entre els damnificats més necessitats, com les 714 ptes repartides en 1897.

4.8.4 Les comunicacions

Altra qüestió que, amb raó, preocupava els nostres camperols era la manca de

comunicacions. Aquest ha estat fins a finals del segle XX un problema de llarga tradició al

Berguedà. Fins i tot les comunicacions de la capital comarcal, Berga, eren fins l’arribada de la

primera carretera (etimològicament via apta pel trànsit de carros) l’any 1864, només camins

de bast. Al 1877 s’iniciava la carretera entre Campdevànol i La Pobla de Lillet pel coll de

                                                
120 Tan sols a la dècada dels noranta es documenten a l’Arxiu Municipal de Gisclareny: a l’agost de 1890,

pedregada i ventada; al gener de 1891, huracà; al setembre de1893, pedregada; a l’hivern de 1894, gelades, i al

1897, altra calamitat no especificada. En els primers anys del segle XX: en 1900 parlen d’una calamitat sense

més dades; al juny i juliol de 1902, pedregades i pluges que arrosseguen diverses cases. En 1915, es fa a l’agost

una reunió extraordinària de l’Ajuntament per informar de la pèrdua total de les collites (blat, patates, llegums i

tota la resta) a causa  d’una tempesta que va afectar tota la zona.
121 Per a fer les gestions municipals prop de les autoritats superiors, l’ajuntament enviava el secretari municipal o

comissionava una persona resident a Barcelona. A l’any 1897 l’encarregat de dur a terme les gestions pel perdó

de les contribucions per calamitat va ser el secretari municipal de Saldes al qual es prometia una comissió del

25% sobre el benefici econòmic aconseguit.
122 La consciència de que el baix rendiment dels conreus pel clima i l’alçada així com la successió de fenòmens

meteorològics adversos que malmetien les collites era un impediment per poder assolir unes condicions de vida

dignes que permetessin fixar la població va portar en 1931 a un acord municipal per comprar les 231 Ha de

pastures de muntanya dels Cortils, propietat de Lluís Noguera de Bagà, i situades a la serra del Cadí entre el

Comabona i el Costa Cabirolera, per un preu de 17000 ptes a pagar a terminis dels recursos obtinguts de

subhastes extraordinàries dels boscos comunals. L’objectiu era poder augmentar el nombre de bestiar del poble

per tenir una base econòmica menys subjecte als avatars climàtics.
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Merolla. La penetració de les vies de comunicació modernes en l’Alt Berguedà seguint el curs

del Llobregat es va iniciar de debò123 amb el ferrocarril que va arribar en 1904 a Guardiola,

impulsat per la necessitat de donar sortida al carbó de les mines de Fígols124. La carretera, en

canvi, va haver d’esperar al 1913 per endinsar-se en l’alta vall del Llobregat. Mentre això

passava en el fons de la vall, on hi havia poblacions de cert pes com ara Bagà i La Pobla de

Lillet, la situació de les comunicacions dels pobles situats per sobre de la vall principal eren

les mateixes de l’Edat Mitjana. Serveixi com a referència que la distància, naturalment a peu,

entre Bagà i Berga era de 5 hores125.

Els primers relats excursionistes d’aquestes contrades descrivien l’any 1905 les rutes de

Bagà a Gisclareny i Saldes126 i mencionaven els camins de bast que travessaven uns boscos

encara molt conservats127 on tot el transport es feia a llom de mules. Ja en 1855 la Diputació

de Barcelona havia fet un catàleg de camins veïnals del municipi128, en un intent de millorar-

los i d’ampliar els més importats des dels 3 o 4 peus d’amplada fins a 3,5 m. En aquest

catàleg es mencionaven tres camins, dos d’ells bàsics: el de Bagà a Gisclareny per l’Escriga, i

l’anomenat camí de Cerdanya, des de Saldes per la collada de Llúria fins a enllaçar amb el

camí del coll de Pendís; i un altre secundari de Gisclareny a Gòsol per Gresolet. L’intent va

quedar en res, tot i que es va repetir en 1865 amb un nou catàleg on també apareix el camí de

Gisclareny a Bagà pel coll de Turbians i Sta. Fe de Quer.

                                                
123 L’any 1885 es van iniciar les obres per prolongar, Llobregat amunt, el ferrocarril que llavors arribava a

Olvan, però l’empresa promotora va fer fallida. Fora interessant poder esbrinar si hi va participar gent de

Gisclareny en aquestes obres, ja que coincideix amb el període àlgid de l’emigració.
124 L’explotació d’aquestes mines havia començat en 1861, però amb escassos rendiments, ja que als anys setanta

el carbó calia transportar-lo per un petit ferrocarril de tracció animal fins a Berga, a lloms d’animals per travessar

la ciutat, i després en carros fins a l’estació de ferrocarril d’Olvan.  Noguera, 1997.
125 Busquets, 2001.
126 Torras, 1905 i  Armangué, 1905.
127Va ser en les dues primeres dècades del segle XX quan les necessitats de fusta per a les mines de la conca de

Fígols va portar a la tala dels boscos de l’Alt Berguedà. En el municipi de Gisclareny això va afectar greument el

vessant N de la serra de Gisclareny. En 1905 i fins 1910 un telefèric portava la fusta dels boscos de Monnell a

Bagà. En 1917 es va construir un petit ferrocarril fins prop de Sta. Magdalena per portar els troncs cap a l’estació

de ferrocarril de Guardiola. En 1905 C.A. Torras indicava que només a la baga de Sta. Magdalena hi havia més

d’un milió de pins valorats en 30000 duros de l’època.
128 AHDB, OP 2656.
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La qüestió de les comunicacions va tornar a aparèixer l’any 1867 a ran d’un intent per

part del Govern Civil de procedir a una agregació de municipis en aquesta comarca. La

resposta del ple municipal de Gisclareny raonava la seva oposició a la mesura a partir de les

dificultats de comunicació existents amb els tres pobles veïns: Bagà, Saldes i Vallcebre.

Indicaven que en temps de neus quedava Gisclareny incomunicat amb els tres pobles, i a més

amb pluges intenses quedava incomunicat amb Saldes degut a haver de travessar el riu Saldes.

Per arribar a Bagà, el poble més llunyà dels tres, calia travessar una muntanya intransitable en

temps de neu (la serra de Gisclareny). Per arribar a Vallcebre calia seguir un camí molt

escabrós entre penya-segats (l’anomenat camí dels contrabandistes o del tabac). Amb aquestes

raons s’oposaven al projecte; tot i això afegien que, en cas de tirar endavant l’agregació, veien

preferible la unió amb Vallcebre.

Aquestes difícils comunicacions en un període en que diverses zones de Catalunya

estaven experimentant un procés d’industrialització accelerada, i el fet que a través del correu

podien arribar als familiars dels individus emigrats dels pobles de la muntanya les notícies del

desenvolupament d’aquelles contrades, fan també comprensible la demanda que en 1903 va

fer l’ajuntament al Ministerio de Agricultura per a la construcció d’una carretera que, iniciant-

Els principals camins de Gisclareny
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se en el collet d’Eina, una mica aigües avall del poble de Guardiola, i seguint per sobre del

curs del riu Saldes arribés, a través del veïnat de Vilella, fins al Roser i al Coll de la Bena129.

El fet és que la carretera no es va construir mai i en canvi en 1906 l’ajuntament, en vista de

l’estat desastrós dels camins del municipi es veia en la necessitat d’aplicar una llei que

permetia obligar als veïns a aportar el seu treball personal, quinze jornals en aquest cas, per a

la reparació i manteniment d’aquests camins, per on els serveis que s’anaven desenvolupant

en el marc de l’Estat contemporani podien arribar a Gisclareny130.

No s’ha trobat fins ara a la documentació municipal anterior a la guerra civil cap

referència a l’obertura de la pista (actualment carretera que uneix Bagà amb Gisclareny pel

coll de l’Escriga), per la qual cosa, cal suposar que va ser oberta en els anys d’existència de la

Mancomunitat de Catalunya (1914 – 1925), quan es va fer un gran esforç per fomentar les

comunicacions, i ja que són precisament la major part de les actes municipals d’aquests anys

les úniques del segle XX que han desaparegut de l’arxiu municipal.

Una funció peculiar d’alguns camins era el seu aprofitament com a rutes de contraban.

Segons les èpoques la introducció de mercaderies des de França era una ocupació que

complementava els minsos rendiments de la terra. El coneixement del terreny era la clau que

permetia a no pocs individus travessar aquestes serralades en direcció al S, d’amagat dels

carrabiners. La travessia de les serres que separaven el Berguedà de la Cerdanya es feia en

aquesta zona pels colls de Pal, de Jou, i de Pendís, pel coll de Tancalaporta131, i pel pas dels

Gosolans. Després es seguia el curs del Llobregat o, per les terres altes, es travessava per

Gisclareny, Saldes, Massanés i Vallcebre en direcció a Berga132. Sembla que el contraban

preferit al segle XIX eren teixits i armes133.

                                                
129 AHDB, 945, EXP 46.
130 Així sabem que el servei de Correus s’havia fet diàriament a peu des de Bagà a Saldes passant per Gisclareny

al matí, i després en sentit invers per la tarda, com a mínim des de 1890, però en 1908 rebia queixes del municipi

perquè el llavors encarregat del servei no seguia la ruta correcta, no apareixia durant molts dies per Gisclareny, i

a més perdia sovint cartes ja que portava la correspondència en un cabàs obert. També el metge, a peu o en

cavalleria, seguia aquest trajecte, ja que en 1905 l’ajuntament de Gisclareny, obligat per la llei, contractava el

metge de Bagà per acudir al poble quan fos cridat per alguna de les famílies “acollides al contracte” (sembla

doncs que calia pagar per tenir accés al servei).
131 Sembla que uns desprendiments de roques a principis de segle va modificar la ruta que travessava aquest coll.
132 Els camins que de Gisclareny menen cap al S han de travessar el riu Saldes per arribar als pobles de Saldes,

Massanés o Vallcebre. Hi havia cinc camins que es feien servir en aquesta direcció, alguns d’ells ara totalment

fora d’ús. Per arribar a Saldes s’anava des del Coll de la Bena pel Coll de Bauma i Gresolet, i també pel camí de

l’estret de Llúria; i des del Roser pel camí del Vier passant pel monestir de Sull. Des de Vilella s’anava a
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4.8.5 La tercera guerra carlina i les “quintes”

En 1873 la tercera guerra carlina tornava a alterar la vida en aquestes contrades. Al maig

d’aquell any una columna del regiment de Savoia s’instal·lava a Bagà i requeria el

subministrament d’aliments pel seu manteniment, així com el pagament d’una contribució

especial per les despeses de guerra. L’ajuntament de Bagà demanava l’aportació de cereals als

pobles de Brocà, Sant Julià de Cerdanyola i Gisclareny. L’aportació de Gisclareny, a més

d’unes 26 quarteres de blat i 30 de blat de moro, incloïa una aportació econòmica de 15 ptes

per la part dels allotjaments dels soldats que els corresponien i que realment romanien a Bagà.

Aquesta quantitat de gra, valorada en unes 800 ptes134, tampoc es trobava tota disponible a

Gisclareny, i l’alcalde va demanar a crèdit a un negociant de Bagà el gra que hi mancava per

un valor de 18 duros. Els documents conservats indiquen que dos anys més tard l’alcalde era

demandat pel comerciant de Bagà per no haver pagat encara el cereal subministrat, mentre

que en 1878 els tres pobles que havien aportat cereals encara reclamaven al de Bagà el

pagament del cereal que havien aportat. Malgrat l’ordre enviada pel Govern Civil instant

l’ajuntament de Bagà a pagar aquest deute, el cert és que en 1888 una comunicació a aquesta

autoritat manifestava que encara no s’havia satisfet el deute.

                                                                                                                                                        
Massanés pel camí pel coll de la Pinyera, i a Vallcebre passant pel molí, seguint el camí dels contrabandistes.

Queda pendent de determinar si més a solixent, prop del Camp del Cep, hi havia algun camí que permetés

travessar el riu, cosa possible ja que ramats de Ca l’Estevenó envaïen a finals del segle passat boscos pertanyents

a Vallcebre. AMV.
133 Boixader, 1992.
134 El llistat conservat inclou un total de 93 contribuents del municipi de Gisclareny, és a dir la pràctica totalitat,

mostra de les millores en el control fiscal esdevingudes des de la primera guerra carlina on l’ocultació fiscal era

massiva.
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El camí des del veïnat de Vilella a Vallcebre, conegut com a camí del tabac
o dels contrabandistes passa sobre aquestes estretes gorges.
40

et característic de l’època i que preocupava molt a la gent comú era el de les

alment apareixien al “Boletín Oficial de la Província” la quantitat de mossos

ncorporar-se al servei militar, resultat de repartir la quota provincial entre els

s barems de població. Sabem que en els anys seixanta la quota assignada al

 mosso i fraccions decimals d’un altre (un o dos mossos segons els anys), que

er sorteig, i existia la possibilitat de pagar una quantitat de diners per redimir

ctats de complir el servei militar. Es conserven dos documents on dos grups de

 d’acord, als anys 1867 i 1879, en aportar una quantitat de diners cada un d’ells

 amb el propòsit de redimir aquells dels seus fills que resultessin escollits en el
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sorteig135. Alhora en dos documents més del jutjat de Gisclareny es tramiten les demandes que

els pares dels fills escollits inicien contra alguns dels pares restants pel no compliment per

part d’aquests del pagament acordat. Les quantitats compromeses eren d’uns 84 rals en 1867,

i unes 803 ptes o 250 ptes segons els pares en 1879, quantitat aquesta força important per

l’època136. De vegades aquests intents per deslliurar els mossos de les quintes tenien un cost

important pels pares com és el cas de Josep Camprubí, emigrat de Gisclareny a Sant Feliu

Saserra que en 1860 hipotecà Cal Tonijan per poder, amb els 1120 rals que li deixà Josep

Tomàs, poder entrar com a membre a la societat que en aquest poble redimia els mossos

escollits137.

4.8.6 L’escola de Gisclareny

El cens de 1877, primer que contemplava el nivell d’alfabetització de la població censada

ens dóna una imatge d’un analfabetisme molt estès entre els habitants de Gisclareny, ja que

fins a la llei Moyano de 1857 no es va generalitzar la presència d’escoles elementals a tots els

pobles. En 1861 ja hi havia a Gisclareny escola pels infants entre 6 i 9 anys. En 1877, veiem

que, de 364 habitants, 322 no sabien encara llegir ni escriure, un 88,4%, mentre 37, entre ells

només una dona, sabien llegir, i 5 manifestaven saber llegir i escriure. Al cens de 1887, la

situació pràcticament no havia millorat, ara hi havia 207 analfabets sobre 243 habitants, un

85,1%, mentre al cens de 1900, la proporció era del 82,2%, amb l’agreujant que, en aquest

darrer cens, només un habitant manifestava saber llegir i escriure. La interpretació d’aquest

aparent estancament en el nivell d’alfabetització no sembla que s’hagi de buscar en un fracàs

del paper de l’escola sinó en l’efecte de l’emigració, responent a un vell criteri sobre els

fluxos migratoris que ens indica que és la fracció de la població més preparada, i normalment

més jove, la que intenta trobar altres horitzons per millorar les seves condicions de vida.

També és acusada la diferència entre l’alfabetització dels homes i les dones, mostra de les

                                                
135 Aquest acord entre pares reia la mateixa funció que les companyies d’assegurances que aparegueren en

aquesta època: pel pagament d’una quota s’asseguraven la redempció dels mossos nomenats al sorteig.

Fernández Vargas, 1995.
136 Amb 803 ptes es podien comprar en aquesta època unes 42 quarteres de blat, equivalents a uns 3400 litres,

aliment suficient per una família de 5 persones durant tot un any. Òbviament els qui pagaven aquesta quantitat

eren pagesos benestants: Esteve Ribera, de Cal Cerdanyola, Josep Arderiu, de Cal Mateu, i Josep Viñas, del Clot.
137 ACBR, Protocols Berga, 1860. L’any següent, no podent pagar la hipoteca, Cal Tonijan passa a ser propietat

de Josep Tomàs. ACBR, Protocols Berga, 1861.



expectatives socials diferents pels dos sexes. Les xifres són clares, 36 homes en el primer

cens, 27 en el segon, i 35 en el tercer saben llegir, davant de 1, 3 i 4 dones per cada un dels

censos estudiats138.

Un llistat d’alumnes en edat escolar entre 6 i 8 

“Junta local de primera enseñanza del distrito de Gi

els 14 alumnes esmentats hi havia 10 nens i 4 nenes

Roser, i els altres 2 de Vilella; sembla doncs que ca

veïnat del Coll de la Bena. A partir de l’anàlisi del p

diferència entre localitzacions respon a la realitat, p

sexes ja que si bé el nombre de nens existents al pob

als que van a l’escola no passa el mateix amb el nom

de ser superior al de nens. D’aquests resultats es po

l’alfabetització de les nenes que concorda amb els r

esmentat.

Resulta curiós des d’una visió actual observar q

Gisclareny del tombant de segle. En 1911, amb mot

                                                
138  Annex nº 23. En les primeres dècades del segle XX va mil

d’un total de 104 majors de 25 anys manifestaven saber llegir 

enfront del 82,2% de 1900.
Excursionistes al Coll de la Serra en 1905.
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anys confeccionada l’any 1883 per la

sclareny” ens permet observar que entre

, i que 12 provenien del veïnat de Berta-

p nen en aquest marge d’edat vivia al

adró de 1888 sembla que aquesta

erò no així en el cas de la diferència entre

le sembla correspondre aproximadament

bre de nenes que segons el padró hauria

t deduir una tendència a menysprear

esultats que mostra el cens de 1900 abans

uin era el tipus de menjar dels infants del

iu de la “Festa de l’Arbre” celebrada amb

lorar poc l’alfabetització: en 1920 només 29 homes

i escriure, és a dir un 72,1% d’homes analfabets,
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una plantació d’arbres al Pla del Pou139, es convidava als infants a un berenar amb el següent

menú: “pan, tortas, morcilla, langoniza, nueces, manzanas y vino”

En 1878 el ple municipal tractava els deutes pendents de l’ajuntament amb l’escola i

reconeixia un deute de 347 ptes amb la vídua de l’anterior mestre. En 1884 un altre ple

reconeixia un deute, qualificat d’enorme pels regidors, de 1161 ptes, de les quals 191 ptes

eren part del deute encara no liquidat amb el mestre anterior, i la resta es devien al mestre

actual i per compra de material escolar. El consistori veia impossible satisfer el deute en

aquells moments i esperava començar a pagar al cap d’uns mesos140. Tot plegat fent bona

l’expressió popular de “passar més gana que un mestre d’escola”.

Sembla que el consistori no considerava l’escola una prioritat ja que en 1916 una

comunicació de la Inspecció d’Ensenyament instava a rehabilitar l’habitació de la mestra que

no reunia les condicions de decència adequades.

4.8.7 Els conflictes de la vida diària

Una font que ens permet conèixer coses de la vida quotidiana són els expedients

conservats del jutjat de pau de Gisclareny. Aquest jutjat, que ja es trobava en funcionament en

1869, recollia en aquests expedients moltes de les disputes i els conflictes que sorgien en la

vida del poble, i és un indicador d’algunes de les seves preocupacions diàries.

Molts eren els motius que portaven als habitants de Gisclareny davant del jutge, però hi

ha un tema central que, malgrat afectar sobretot als habitants de Bagà, apareix de forma

recurrent durant molts anys en aquests expedients. Es tracta de la dificultat d’oblidar els vells

costums de l’antic règim en les noves condicions de propietat privada del règim liberal141. Els

drets i privilegis garantits pels antics senyors d’emprivar i allenyar en boscos i pastures de les

baronies, més enllà del terme municipal de Bagà, portaven als baganesos a entrar una i altra

vegada en els boscos de la vall alta del Bastareny per tallar arbres que ara pertanyien en

                                                
139 Es van plantar  25 pins, 15 avellaners, 130 freixes i 30 àlbers, i la festa va acabar amb els crits conjunts de:

“Viva España!, Viva Cataluña!, Viva la Fiesta del Arbol!, y Viva el pueblo de Gisclareny!” , segons es recull en

l’acta redactada per l’ocasió (en castellà naturalment)
140 El pressupost municipal de l’any anterior va ser de 2434,7 ptes, és a dir que el deute escolar era gairebé la

meitat del pressupost.
141 El procés de transició al règim liberal, i la dificultat dels pobles, comú a tota l’Europa Occidental, d’adaptar-

se a les noves regles de la propietat imposades pel règim liberal, són tractades en Fontana, 1981.
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concepte de propietat privada als propietaris de les heretats del lloc de Sant Martí del Puig 142.

Els guardes jurats contractats pels propietaris denunciaven aquestes intrusions i el jutjat de

Gisclareny, i en alguns casos el de Berga, varen emetre fins ben entrat el segle XX sentències

sobre aquests afers, als inicis alternant la condemna i l’absolució, amb una certa confusió que

es fa patent en el contingut de les sentències, més tard sempre condemnatòries, un cop les

noves lleis anaven canviant la visió de la gent i dels propis jutges sobre aquesta qüestió143.

També aparegueren alguns conflictes en quant a l’ús d’algunes terres comunals a

Gisclareny144, sobretot respecte de l’ús dels camins ramaders que travessaven propietats ara

esdevingudes totalment privades i que portaren en 1863 a l’ajuntament a fer un cens dels

camins ramaders del municipi145 amb la finalitat de evitar els conflictes entre els pastors i els

propietaris dels camps per on passaven. Tot i això conflictes originats per l’entrada de ramats

en els conreus, encara que fos per aprofitar els rostolls, eren freqüents i comprensibles quan

una bona part dels habitants eren propietaris de bestiar en més o menys quantitat146. També la

pastura de ramats en terres dels municipis veïns generaven disputes147. Una forma de reduir

                                                
142 Els drets d’empriu dels vilatans de Bagà dataven de 1223, segons al·legaven els acusats en els plets per

extreure llenya dels boscos privats. A més a més encara en 1880 l’ajuntament de Bagà pregonava aquests drets i

instava als seus vilatans i fer-los efectius.
143 Qualsevol ocasió era bona per mantenir els antics costums d’accés lliure als productes del bosc. Així en 1875,

durant la tercera guerra carlina, el jutjat de Berga envià una circular a Gisclareny instant l’ajuntament a actuar

contra els grups de llenyataires que entraven lliurament als boscos per efectuar tales sense permís dels

propietaris.
144 En els boscos comunals, que eren ara gestionats per l’Estat malgrat pertànyer al comuns del municipi, els

habitants de Gisclareny podien tallar arbres i pasturar bestiar, però calia demanar-ho cada any a les autoritats

forestals que concedien els permisos per tallar quantitats determinades d’arbres i per pasturar un nombre

especificat de bestiar, alhora que controlaven l’ús que es feia dels boscos. Acostumar-se a aquest règim d’ús

sembla que no va ser fàcil i en el jutjat hi ha registrats conflictes entre guardes molt primmirats i pastors que

“tiraven pel dret”.
145 Aquest cens només incloïa els 12 camins ramaders del Gisclareny històric, sense mencionar els propis dels

vessants del riu Bastareny corresponents a S. Martí del Puig. AMG.
146 En l’amillarament de 1863 una tercera part dels habitants del Gisclareny històric declaraven posseir bestiar,

però és molt probable que aquesta xifra fos molt més alta ja que l’ocultació de bestiar acostumava a ser

considerable en aquests censos fiscals. No s’incloïen en l’amillarament els animals casolans com ara porcs i

aviram. En 1886 hi havia 38 propietaris amb bestiar que posseïen 284 ovelles, 65 cabres, 39 bous, 27 ases i 31

porcs i demanaven poder pasturar en aquests boscos comunals. Cal observar l’absència de les vaques que ara són

tan abundants en les muntanyes del Pirineu.
147 Un dels escassos documents conservats a l’arxiu municipal de Vallcebre és d’un judici de faltes per entrada

de bestiar de Gisclareny en terres d’aquest municipi.
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els conflictes va ser l’acord entre els veïns ramaders de Saldes i Gisclareny per no deixar

entrar el bestiar en els emprius que cadascú dels pobles tenia en el terme de l’altre fins dos

dies després d’haver plogut, per tal que les terres de conreu situades dins dels emprius no

fossin trepitjades pel bestiar mentre estaven xopes.

Altres motius freqüents d’intervenció del jutjat eren, com calia esperar, les disputes

veïnals per manca de retorns de diners deixats en préstec148, per incompliment d’acords sobre

lloguer de camps, eres o bestiar, o les baralles149, a cops violentes, que sovint tenien el seu

origen en greuges anteriors i que es manifestaven per foteses, com embrutar l’aigua del

safareig públic o trepitjar el camp d’un veí. En alguns casos el resultat de la picabaralla

incloïa algun lesionat, home o dona.

I en la societat políticament i religiosament repressiva dels inicis del segle XX de la que

formava part Gisclareny no podia faltar un edicte de l’alcalde emès en 1902 prohibint les

“reuniones, diversiones y patrullas de más de dos personas ... en las casas y lugares de mi

demarcación desde las nueve de la noche en adelante bajo multa de 3 ptas a los dueños de los

hogares que la permitan i 2,50 ptas por cada uno de los individuos que formaran parte ... “  i

també “toda clase de blasfemias y palabras ofensivas que causen escándalo a las personas i

puedan afectar a las autoridades religiosas bajo multa de 3 a 25 ptas”, i més encara “toda

clase de juego de envite ...”

4.9 La diàspora dels habitants de Gisclareny

Un càlcul aproximat ens porta a considerar que prop de 400 persones van abandonar

Gisclareny al llarg de la segona meitat del segle XIX. El descens de la població censada de

511 habitants en 1857 a 225 habitants en 1900, més el propi creixement vegetatiu, més la

immigració que va rebre Gisclareny, petita però no negligible150, ens suggereixen aquestes

xifres d’emigrants. Quin va ser el destí d’aquest grup humà és una pregunta indefugible. La

recerca no ha donat fins ara resultats gaire satisfactoris: menys d’un centenar dels antics

habitants han estat localitzats en els padrons de diverses localitats catalanes elaborats en les

                                                
148 Un altre document conservat a Vallcebre es refereix a un judici pel pagament amb un bitllet fals de 100 ptes

fet pel pagès de Ca l’Estebanó a un de Vallcebre per la compra d’una vaca.
149 En la dècada dels vuitanta Cal Jaumet era embargat preventivament pel jutge per l’acusació de desacatament

feta per l’alcalde contra el seu propietari Antoni Calvés. RPB, Gisclareny, llibre 1r..
150 En 1898 hi vivien en Gisclareny 34 persones nascudes en altres pobles, aproximadament un 15% de la

població.
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dues dècades finals del segle XIX i primera dècada del segle XX. Molt queda encara per fer

però sí que es poden aventurar algunes hipòtesis a partir dels escassos resultats obtinguts.

La primera constatació és que el destí d’aquest emigrants no va ser, com es podria

suposar d’entrada, les iniciatives industrials que van nàixer en la comarca del Berguedà a

partir de 1858 amb les colònies tèxtils de Can Rosal a Olvan i Viladomiu a Puig-reig: tret

d’alguns casos aïllats no trobem individus originaris de Gisclareny en aquests pobles151.

Tampoc en els nuclis industrials de Sabadell i Terrassa hi ha cap rastre de la seva presència.

En canvi en el cens de Bagà de 1880, únic conservat, comptem 37 persones nascudes a

Gisclareny, 18 d’elles a S. Martí del Puig, amb una majoria de gent que supera els 40 anys

d’edat (24 sobre 37), que feia temps que havien emigrat: d’aquests 37 emigrants 16 ho havien

fet abans de 1857. En el mateix any 1880, hi havia a La Pobla de Lillet 10 persones nascudes

a Gisclareny, quantitat que es mantingué bastant constant fins l’any 1901 però amb una

renovació de les persones empadronades. En ambdós pobles hi troben un bon percentatge de

parelles mixtes (un cònjuge de Gisclareny-Puig i l’altre del poble). A Brocà els padrons

indiquen un augment progressiu de la quantitat d’individus procedents de Gisclareny que

creix des de 2 en 1878 fins a 22 en 1907, amb l’observació que, sent Brocà un municipi

absolutament rural, l’ocupació d’aquests emigrats continuava sent majoritàriament

l’agricultura.

L’altra documentació sobre l’emigració coneguda fins al moment la constitueixen uns

certificats emesos per l’ajuntament de Gisclareny en 1883 corresponents a sis famílies que

traslladen el seu domicili. El destí és divers: dues a Manlleu, i una a Toses, Ribes, S .Quirze

de Besora, i Gombrèn. La identificació dels caps de família a partir dels llistats disponibles de

masies i habitants ens permet saber que dos corresponen a titulars d’una explotació que

abandonen definitivament el poble, mentre els altres quatre corresponen a individus no titulars

de l’explotació, dos dels quals tornaran més tard al poble. Les dues famílies que retornen

(estaven a Manlleu) ho fan quan passen a ser titulars de l’explotació (són els hereus), mentre

els caps de les dues famílies que no retornen són fadristerns i per tant sense propietats al

poble.

Aquestes observacions, i les fetes sobre les dades dels emigrants localitzats en els pobles

de Bagà, La Pobla de Lillet i Brocà, ens permeten començar a dibuixar el perfil de

                                                
151 En els padrons posteriors a 1880 es troba indicat el poble de naixement del veí empadronat. Encara que

l’emigració de Gisclareny va començar abans, hauria de ser possible detectar la seva presència en els padrons

posteriors a aquesta data. En alguns casos, com el de Olvan, no hi resten padrons municipals de l’època per

poder-ho constatar.
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l’emigració, tot i que la proporció de casos estudiada és encara poc significativa152. Podem

veure tres tipologies bàsiques: per una part tenim famílies formades pels hereus de les

explotacions que emigren temporalment fins que poden fer-se càrrec de l’explotació

familiar153; per altra part tenim hereus que tanquen l’explotació i emigren definitivament154; i

finalment tenim fadristerns d’explotacions més viables que, sols o amb família, escullen

buscar un altre lloc on guanyar-se la vida155. Algunes referències disperses permeten senyalar

per a Gisclareny un quart tipus d’emigrant, per altra part prou viu en el coneixement popular:

el que correspon a les filles joves que escollien el servei domèstic en els pobles de la vall o en

ciutats més allunyades156. Encara hi ha però molta feina a fer per conèixer a fons les

característiques de l’emigració de Gisclareny157.

A partir dels anys noranta el desenvolupament de la mineria a la conca de Fígols de la mà

de l’enginyer i posterior comte José Enrique de Olano, va crear un pol d’atracció de

l’emigració dels inicis del segle XX, com ho farien anys més tard les conques mineres dels

pobles de Saldes i Vallcebre, però el seguiment d’aquestes migracions queda fora de l’abast

temporal d’aquest treball.

4.10 L’evolució de la propietat fins als inicis del segle XX

Aquesta primera fase del despoblament de Gisclareny (la segona fase tindria lloc a partir

dels anys seixanta del segle XX), va originar la desaparició de gairebé la meitat de les cases

                                                
152 Els noms dels emigrants, recollits dels padrons municipals dels pobles receptors d’emigració, comparats amb

els llibrets de compliment pasqual de Gisclareny dels anys seixanta i els padrons de finals de segle, ens permeten

observar quina era la posició dels emigrants dins de l’estructura econòmica i familiar.
153 En un dels dos casos esmentats anteriorment poc abans de la tornada de la família a Gisclareny hi ha

registrada la mort del pare del cap de família.
154 Els casos identificats corresponen, com era d’esperar, a les masies més pobres.
155 En 1880, Joan Bobé (Bover?), de 42 anys, nascut a Gisclareny (sembla que a cal Martinet), era condemnat per

estafa. Sentència emesa en Lleida i conservada a l’AMG.
156 En 1886, Carme Casals, de 31 anys, nascuda a Gisclareny i empleada domèstica a Barcelona, era condemnada

per furt. Sentència emesa en Barcelona i conservada a l’AMG.
157 Una possible línia de recerca a desenvolupar en el futur amb l’objectiu de trobar el destí del gruix de

l’emigració de Gisclareny partiria de la hipòtesi que, en la dècada dels vuitanta, moment àlgid d’aquesta

emigració, la ciutat de Barcelona es trobava en fase de preparació de l’Exposició Universal de 1888, i per tant

amb necessitat de mà d’obra, per la qual cosa podia representar un fort pol d’atracció per a la població que fugia

de la precària vida de la muntanya. Els arxius de la Ciutat Comtal validaran o no aquesta hipòtesi.
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registrades al 1863. L’any 1900, data en que disposem d’un llistat detallat, només 62 de les 97

cases existents a Gisclareny i al Puig continuaven obertes, i aquesta xifra baixava a 50 en

1909158. En 1930 aquest nombre s’havia reduït a 32. Com era d’esperar eren en general les

cases lligades a explotacions més pobres, situades sovint fora dels nuclis centrals dels veïnats,

les que havien anat desapareixent al llarg dels llistats de finals de segle XIX i principis del

XX159.

A partir dels registres de contribucions dels anys finals de segle podem determinar de

forma raonable el nivell comparatiu de riquesa de les masies que hi van restar obertes. La

primera constatació és que les masies més importants en aquells anys són gairebé les mateixes

que ara, als inicis del segle XXI, configuren el paisatge humanitzat de Gisclareny, algunes

                                                
158 A Vilella en 1909 hi ha obertes 14 cases de les 30 existents en 1863; a Berta-Roser, 18 de 29; al Coll de la

Bena, 12 de 25; i a S. Martí, 7 de 13. Sembla que entre 1900 i 1909 van tancar les portes 12 cases, tot i que

aquests càlculs haurien de ser considerats sempre aproximats, ja que la documentació censal i fiscal, si bé

abundant en aquesta època, presenta algunes aparents contradiccions.
159 Entre les dades disponibles de finals de segle i les de 1909 observem la desaparició d’algunes cases, la major

part d’escàs poder econòmic. Per exemple Cargol, Moso, Caló, Mingató, Coll de Bauma, Xesch, Gascó, Camp

del Cep, Paixena, Pere Vilella, Estany i Parleta. Aproximadament la meitat d’elles estaven situades fora dels

veïnats.

La tardor era l’època de recollir els fruits del bosc i emmagatzemar llenya per l’hivern.
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enrunades, altres reconstruïdes: a la part central de Berta-Roser, Cal Berta, Cal Corominas,

Cal Baraut, Cal Jovell, Cal Prim i Cal Pedrals; a Vilella i indrets de solixent, Cal Noguera,

Cal Estevenó, Cal Ralé, Cal Vaqué, Cal Tonijan, Cal Ros, Cal Casadó i Rocadecans; al Coll

de la Bena, Cal Tasconet, Cal Rita, Cal Casanova, Cal Jan i Ca l’Andal; i al Puig, Monnell,

Cal Cerdanyola, el Molí, l’Hostalet, el Puig, la Torre de Sta. Magdalena i Murcurols.

A nivell individual el principal propietari era a finals de segle Joan Vilella de Brocà160

que en el municipi de Gisclareny posseïa el Puig, l’Hostalet, el molí del Puig i Cal Ros, tot i

que era la família Coll de Barcelona la que pagava més contribucions per les heretats de

Monnell161 i Murcurols162.

                                                
160 Joan Vilella i Orriols era net de Joan Vilella i Rosa Bover, i fill de Josep Vilella i Bover i Victòria Orriols.
161 L’heretat de Monnell, amb les masoveries agregades de Oreis, la Palosa i la Muga, (les dues primeres ja

abandonades) i amb una extensió total de 317 Ha, pertanyia en 1906 a Joaquim Cànovas.
162 Com havia estat una constant en els temps anteriors també a finals del segle XIX una part de les cases i terres

de Gisclareny eren propietat de persones foranes. Per exemple Cal Ralé pertanyia en 1867 a un home de Saldes

que el tenia arrendat. Tot i això, sembla que el fet que les propietats que en el passat havien anat a parar a mans

de la Comunitat de Preveres de Bagà fossin desamortitzades va permetre que algunes retornessin a mans

d’habitants de Gisclareny.

El veïnat del Roser. Els pendents inferiors es trobaven tots conreats.
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Un cas especial és el de la masia del Clot, casa pairal del Vinyas, possiblement situada al

veïnat del Clot del Pou163, que des del segle XVIII fins a finals del XIX havia estat el màxim

contribuent del Gisclareny històric. En 1879 mor Miquel Vinyas, personatge de gran

influència en aquests anys segons podem deduir de la seva assídua aparició en la

documentació de l’època. El seu fill Josep Vinyas era l’hereu i podem observar una lenta

pèrdua de nivell econòmic amb la venda de la major part de les seves nombroses propietats

fins que en la dècada dels vuitanta la masia del Clot va desaparèixer de les llistes de

contribuents alhora que Josep Vinyas ho feia del padró municipal. La causa d’aquesta sobtada

desaparició resta fins al moment desconeguda, ja que no consta la seva defunció.

                                                
163 La casa pairal de la família Vinyas a Sant Romà de la Clusa , d’on era originària, es deia també El Clot. Hi ha

raons per creure que Cal Prim és el nom actual de la casa del Clot on els Vinyas van residir fins les darreres

dècades el segle XIX, ja que en la documentació la desaparició del Clot coincideix amb l’aparició de Cal Prim. A

més el nom de “El Clot” s’adapta a la ubicació d’aquesta masia. Anant més enllà, es podria suposar que aquesta

masia és també la successora de l’històric mas Asén, ja que els Vinyas s’emparenten amb els Corominas,

propietaris d’aquest mas en  1771. A més les dades d’ubicació del mas Asén com apareixen en els documents

podrien coincidir amb l’actual Cal Prim.

El camí de bast del coll
d’Escriga en 1905
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Cal però que tinguem present que, quan parlem de les masies importants de finals de

segle, cal situar la seva riquesa en el context del Gisclareny del moment, i la millor manera és

reproduir les paraules de l’excursionista César August Torras quan en 1905 travessà el coll de

l’Escriga i arribà a Gisclareny: “Vehinat de la Berta, petit aplec de pobres i mesquines

vivendes”, i quan més endavant arribà a la collada de la Bena: “Prop d’ella s’hi troba un

miserable aplec de cases rònegues y mesquines que semblen més aviat coves o barraques”.
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5ª Part - Conclusions

Es clar que tot treball històric és, per definició, incomplet i inacabat. No pot ser d’altra

manera si pensem en l’extrema complexitat de les societats humanes i en les múltiples

expressions de l’experiència humana. Tot i això el esforços en la recerca del coneixement dels

fets històrics entesos en l’accepció d’història total, continua sent una activitat apassionant

perquè ens permet  contrastar les nostres experiències actuals amb les viscudes per altres

individus en altres llocs i en altres èpoques, alhora que ens ajuda a entendre el perquè de

moltes de les nostres formes de ser i actuar en el present.

Aquest treball de recerca es va proposar l’objectiu de crear un marc històric que pogués

servir com a base on incloure les dades que en el futur es puguin anar coneixent a través de les

diverses fonts on s’han conservat els vestigis de la història del poble de Gisclareny. En

tractar-se d’un poble gairebé amagat entre les abruptes muntanyes de l’Alt Berguedà, i on els

avatars històrics han destruït la major part dels testimonis escrits en ell existents, no

esperàvem trobar gaires referències útils per al nostre objectiu. Tot i això la fascinació que

representa recórrer els seus antics camins, els seus camps conquerits pel bosc, i les seves

ruïnes cobertes de vegetació, ens va animar a intentar aquesta recerca.

La gran bellesa paisatgística dels entorns de Gisclareny és en l’actualitat molt
apreciada per la societat urbanitzada del segle XXI. És més dubtós que els antics

habitants de Gisclareny  tinguessin la mateixa opinió.
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Malgrat aquestes prevencions els resultats de la recerca han superat de bon tros les

escasses expectatives inicials, ja que la documentació localitzada, en un efecte acumulatiu, ha

anat creixent conforme unes referències portaven a d’altres, fins al punt que en el moment de

redactar aquest treball encara queden abundants fonts per explorar i documentació ja

examinada on encara no s’han apurat totes les possibilitats que ofereix. Moltes qüestions

rellevants han anat sorgint al llarg de la recerca que marcaran les seves línies de futur164.

 En paral·lel a totes les qüestions plantejades un estudi molt més aprofundit de la

toponímia sembla imprescindible per a poder interpretar millor la documentació disponible de

totes les èpoques. Aquest tema, que s’ha anat treballant junt amb la resta de la recerca i que ha

ajudat molt en la interpretació de una part de la documentació, sembla imprescindible per a

poder avançar en la comprensió de les fonts, tant escrites com orals, en un medi on l’espai tot

ho domina i condiciona. Cal esperar que en un futur proper sigui possible disposar d’una

cartografia del municipi on molts dels antics noms de lloc hi siguin presents.

Com a apunt final ens cal recordar que l’objectiu d’aquest treball no era la redacció d’una

història del poble de Gisclareny, estesa com a seguit d’esdeveniments en el temps, tasca

òbviament impossible en un entorn humà de les característiques de Gisclareny, sinó el molt

més limitat d’ampliar una mica el coneixement de la vida d’alguns dels nostres avantpassats.

Per això i modestament ens limitarem tan sols a expressar aquí el respecte que creix en

nosaltres conforme va augmentant el coneixement de la duresa de la vida i de les dificultes

que calia superar als habitants del nostre poble, com als de tants altres pobles de muntanya,

per poder sobreviure i aconseguir humanitzar aquest medi hostil de la muntanya.

                                                
164 Des de la situació exacta del castell de Gisclareny fins al destí de la primera onada emigratòria en el segle

XIX, passant per l’aprofundiment en el coneixement de les principals nissagues familiars o la participació de

gent de Gisclareny en les guerres carlines, queden moltes preguntes per respondre. A més resta pendent una

recerca sobre els fets històrics del segle XX.
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