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La repr
l’única 
Amb tot respecte i admiració als habitants

el poble de Gisclareny que, al llarg de totes

les èpoques, han lluitat i han sofert per

garantir la seva supervivència en el medi

hostil de la muntanya prepirinenca.
oducció total o parcial d’aquest treball és permesa per l’autor amb
condició que es citi la seva procedència.
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1ª Part - Introducció

1.1 Gisclareny, un poble de l’Alt Berguedà

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

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

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

situar aquest poble a la vora de la desertització total.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 El marc geogràfic

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

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

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

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

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

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

Cadí.

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

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

Cerdanya, Bellver i Montellà.

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

segons la terminologia de l’antic règim:

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

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

població dispersa en diversos veïnats i nombroses masies aïllades amb un

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

agrupats en tres nivells diferenciats:

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

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

municipals.

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

1400 m.

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

com a terme i de vegades referit com a lloc.

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

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

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

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

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

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

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

sovint dependents de les anteriors per contractes de masoveria

1.2.1 El relleu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superfície

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proximitat dels cims en redueix els efectes de sequedat.

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

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

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

altes.

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

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

duresa del clima ha impedit l'establiment humà.

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

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

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

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

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

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

present freqüentment en la documentació històrica.

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

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

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

territori.

1.3 Presentació del treball

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenia la possibilitat de fer-los servir.

1.4 El marc històric

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5 El procés de recerca

1.5.1 Fonts d’informació

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

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

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

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

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

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

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

XVIII sobretot de fonts eclesiàstiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recomptes anuals del compliment pasqual que permeten obtenir dades

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

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

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

segle XIX.

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

segle XIX.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprendre la societat de l’època)

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

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

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

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

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

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

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

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

Bagà (AHVB),

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

segle XIII fins al XVIII.

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

del segle XVIII i inicis del segle XIX.

Col·lecció de segells municipals de Gisclareny des de mitjans del segle XIX
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• Als protocols dipositats a l’Arxiu Històric Comarcal de Berga, corresponents al segle

XIX.

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

mitjans del segle XIX fins l’actualitat.

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

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

mitjans del segle XIX

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

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

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

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

en aquella època per raó d’una industrialització incipient5.

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

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

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

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

Urgellia.

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

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

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

Al primer tipus corresponen:

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

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

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

a partir de 1880.

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

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

Al segon tipus corresponen:

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

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

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

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

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

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

1849, 1860 i 1863.

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

de Gisclareny, conservades a l’ACA.

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

segona meitat del segle XIX

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

les darreres dècades del segle XIX.

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

Segell del Curato de Sant Miquel de
Gisclareny
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1.5.2 Els arxius

Arxius on s’ha trobat documentació referida a Gisclareny

Acrònims Nom de l’arxiu

AAP Arxiu de l’Abadia de Poblet

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó

ACP Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà

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

ADS Arxiu Diocesà de Solsona

ACBR Arxiu Històric Comarcal de Berga

ACV Arxiu Capitular de Vic

AHVB Arxiu Històric de la Vila de Bagà

AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

AHPB Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

AHL Arxiu Històric de Lleida

AHZ Arxiu Històric de Zaragoza

APB        (no normalitzat) Arxiu Parroquial de Bagà

RPB        (no normalitzat) Registre de la Propietat de Berga

RHB       (no normalitzat) Registre d’Hipoteques de Berga

BC Biblioteca de Catalunya

AMG     (no normalitzat) Arxiu Municipal de Gisclareny

AMGU  (no normalitzat) Arxiu Municipal de Guardiola

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

AMGI   (no normalitzat) Arxiu Municipal de Gironella

AMP     (no normalitzat) Arxiu Municipal de Puig-reig

AMV    (no normalitzat) Arxiu Municipal de Vallcebre

AMC    (no normalitzat) Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola
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2ª Part - L’Edat Mitjana1

2.1 Els orígens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Les primeres referències històriques

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

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

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

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

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

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

Lillet (Lilieto)5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

així fins a prop de quaranta10.

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

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

2.3 L’evolució de la població durant els temps medievals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elles el seu rendiment.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comtes donaven als nous pobladors. Aquestes migracions probablement deurien disminuir

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

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

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

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

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

abruptes i les zones més altes.

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

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

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

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

Les sis primeres entrades no inclouen Sant Martí del Puig

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

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

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

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

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

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

passaven a estar sota el seu domini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vilella-Espunya)17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 La feudalització del territori

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

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

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

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

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

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

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

cap de casa de Bagà del mateix fogatge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les lleis fins al segle XIII.

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

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

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

aquest procés.

2.5 La pagesia de remença

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

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

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

subjecte a servitud i lligada a la terra26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senyors i sotmesos als anomenats “mals usos”28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ampliar de forma constant les seves fonts de rendes30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situació32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Les relacions feudals a les baronies de Pinós

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’Alfons41.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gisclareny.

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

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

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

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

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

aquest càrrec44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sant Pere d’Espunya, ara desapareguda.
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barons a Bagà va ser intermitent. A finals de l’edat mitjana, i durant la guerra civil catalana, la

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

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

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

ducals d’Alba i Medinaceli49

2.7 Els drets feudals i la seva aplicació

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

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

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

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

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

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

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

enfrontaments entre el poble i el seu senyor . Baronies, vol 1, pag 232 a 236.
49 Per ampliar dades sobre la genealogia dels barons de Pinós es pot consultar: Bagadanum, nº 3, pags 49 a 63,

Enciclopèdia Catalana, entrada Pinós, i  Castells catalans, pags 944 a 960.

L’alta vall del Bastareny amb l’església de Sant Martí del Puig. Al fons el coll de Tancalaporta.
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més de la corresponent pagesia de remença pròpia de la Catalunya Vella i d’altres territoris

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com poden ser els casos de Murcurols o Faia51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senyor en funció dels acords establerts entre senyor i feudatari54.

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

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

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

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

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

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

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

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

i pagaments que afectaven els altres individus propis del senyor.

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

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

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

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

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

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

setenes parts de la justícia criminal del mer imperi56.

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

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

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

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

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

multes i confiscacions.

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

sotmesa al sistema de remença.

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

cavalcades, tragins, guaites, obres al castell, etc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dependents del castell de Guardiola.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la creació de les sagreres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eclesiàstics64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clergue contra el rei68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pere de Campalans, rector de Massanés.

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

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

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

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

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

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

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

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

qual cosa va ser reclamat per la justícia baronial. Baronies, vol 3, pag 298.
69 Baronies, vol 3, pag 283.
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anterior a la gran pesta de mitjans del segle XIV, la riquesa del territori de la parròquia era

suficient per comptar amb ella en els afers econòmics70.

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

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

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

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

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

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

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

rastre71.

2.9 Els monestirs de l’entorn de Gisclareny i els seus dominis

A l’entorn de Gisclareny varen aparèixer a l’Alta Edat Mitjana dos monestirs: Sant

Llorenç prop Bagà i Sant Sebastià de Sull.

Sant Llorenç prop Bagà es esmentat per primera vegada l’any 898. La consagració

d’aquest monestir tingué lloc en 983 amb assistència del comte Oliba Cabreta, el bisbe

                                                
70  Baronies, vol 3, pag 283.
71 En 1485 una carta enviada al governador de les baronies, Galceran de Pinós,  parlava de la “destrucció de les

rectories destroïdes e inabitades” Baronies, vol 3, pag 310.

L’altar de Sant Miquel de Turbians
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d’Urgell. Les importants donacions que rebé aquest monestir ens mostren la seva importància

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feudal77.

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

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

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

pel fons del riu Saldes, i que s’estendria també pel vessant NE del coll de Turbians78 incloent-

hi les masies de S. Pere de Quer i de S. Ramon de Quer79. Els masos tot i estar situats més

                                                
76 Urgellia, nº 9, pag 159.
77 Baronies, vol 3, pag 108. A partir del segle XII comença una època de forts enfrontaments pels drets

jurisdiccionals entre el monestir i els senyors veïns. Aquests cremaven collites, s’apropiaven de pastures i fins i

tot ferien els pagesos. Els plets i els acords negociats eren freqüents per solucionar aquests conflictes.
78 Els límits citats pel Vilar d’Espunya en el document de 1068 on els comtes de Cerdanya hi cedien un alou són

el riu Esna (Saldes), Sant Sebastià (de Sull), Querforadat (?), el mont Calvera i Sant Esteve (Bagà). La menció de

Querforadat com a límit del Vilar d’Espunya resulta estranya si es pensa que fa referència al poble d’aquest nom

situat al Baridà.  Però l’aparició de documents del segle XVII on es menciona un mas Querforadat situat a

Gisclareny  (presumiblement prop del Vilar d’Espunya) fa sospitar que aquest topònim potser es refereix

realment a alguna roca erosionada amb coves o balmes sobre la serra de Gisclareny, per exemple les situades a

prop del coll d’Escriga (balma de Cal Bisbe i balma Negra). Una localització com aquesta podria també explicar

els límits indicats en un alou amb centre a Mulnell donat al monestir de Sant Llorenç en 1003, on es cita

Querforadat de forma  poc comprensible (affrontat ...  de una parte en Concha Oria, et de alia in Cher Foradado,

et de III parte in Boxaca, et de IIII parte in Kadino). Bolós, 1986, pag 200.
79 Urgellia, nº 6, pag 382; Baronies, vol 2, pag 334.
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enllà del coll de Turbians, estaven inclosos en aquesta època dins de la parròquia de S.Miquel

de Turbians, trobant-se, però, sota el domini del monestir de Sant Llorenç80.

Sant Sebastià de Sull, també anomenat Sant Sebastià d’Esna (Esna o Eina era l’antic nom

del riu Saldes) apareix esmentat per primer cop en un document de 939. Per aquest document

el comte Sunifred II feia donació al monestir de la terres que en anys anteriors el monestir

havia ja ocupat i conreat. La seva situació al fons de la vall d’aquest riu, prop de

l’aiguabarreig amb la riera de Gresolet, i just sobre l’antic camí que des de Saldes portava a

través del terme de Gisclareny fins a Bagà i al monestir de S. Llorenç, ens insinua la relació

que en aquests temps deuria existir entre el monestir i els habitants de Gisclareny.

Al 983 S. Sebastià de Sull i totes les seves terres van passar a dependre del monestir de S.

Llorenç prop Bagà per donació del comte de Cerdanya Oliba Cabreta amb ocasió de la

consagració d’aquest monestir.

2.9.1 Les donacions als monestirs

L’extensió del domini territorial d’aquests monestirs es formà a base de donacions,

sobretot deixes testamentàries, de terres per part dels pagesos de les rodalies, i sobretot dels

comtes de Cerdanya. La preocupació per destí de l’ànima després de la mort empenyia als

fidels a aquestes donacions que els asseguraven la intercessió davant els poders celestials de

les pregàries monacals. També en determinades èpoques del període medieval, concretament

en els moments més àlgids del procés feudalitzador, molts pagesos consideraven una garantia

passar a dependre dels monestirs com a protecció enfront de la violència dels senyors feudals,

tot i que això no sempre els oferia una protecció prou completa.

Les donacions dels pagesos podien fer-se sense condicions però sovint comportaven

l’establiment d’un pacte de reserva d’usdefruit entre els pagesos que cedien la terra i la

comunitat monàstica. Els pagesos es comprometien a pagar al monestir un cens, anomenat

tasca, consistent en l’onzè de les collites per gaudir del domini útil de la terra, al que s’afegia

un altre cens fix pel dret d’ús de la casa on vivien. Tot i això abans del procés feudalitzador

les lleis comtals, per tal de protegir els drets dels fills i hereus, van fixar un límit a la

proporció de béns que en les deixes testamentàries podien ser oferts a l’Església. En cas de

mort sense hereus el monestir establia en aquelles terres nous pagesos que li pagaven censos

sense possibilitat de venda ni permuta del mas, tot conservant el monestir el domini eminent.

                                                
80 Baronies, vol 3, pag 107.
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S’han conservat referències de diversos establiments fets pel monestir en terres de

Gisclareny81.

En 1125 es registren quatre referències de pagament de censos a S. Llorenç per part de

pagesos de Mulnell i Faia consistents en gra, fogasses de pa i gallines. El mateix document

registra els censos pagats pels mansos d’Espunya (menciona quatre) al monestir, consistents

en gallines, forment i civada. En 1274 un altre document menciona els pagaments al monestir

d’un mas de Mulnell i d’un altre de Faia82.

Del total de documentació conservada sobre pagament de censos en els segles XII i XIII

es dedueix que el conreu de l’ordi era el més estès per aquestes contrades, servint com a

aliment humà, mentre la civada es donava principalment al bestiar; sembla que el conreu del

blat forment estava menys estès. També era important la presència en els pagaments de censos

de vi i de pèsols, així com de gallines, de pernes de porc, de palla i de cera. En alguns casos el

cens era pagat en metàl·lic.

2.10 El castell de Gisclareny

Les escasses notícies que ens han arribat sobre l’existència de l’anomenat “Castell de

Gisclareny” provenen sobretot de la documentació del arxiu de Bagà examinada per Serra i

Vilaró. La ubicació d’aquest castell roman encara una incògnita i només una nova troballa

documental o arqueològica podria resoldre-la. Tot i això dues ubicacions semblen en

Gisclareny respondre a les funcions requerides d’un castell medieval situat en aquests indrets

de muntanya: per una part el control del territori i amb ell de la pagesia depenent del castell;

per altra part la vigilància de les vies de comunicació per assegurar la defensa en cas d’atac

extern, així com la possibilitat de transmissió directa de senyals als altres castells de la

rodalia.

                                                
81 Un situat a Mulnell on estableix en 1046 un Eremir Oliba en la propietat donada al monestir pel seu pare amb

una entrada de dos sous i un cens anual de tres argenços en espècies per la terra i la casa. Un altre situat a

Espunya on Pere Guillem es establert en 1113 en un mas pel qual paga de cens anual una perna de dos argenços,

dues gallines, dues fogasses, quatre quarters de vi i dos sesters de civada. Un tercer situat al Quer, on en 1130 es

establert Guillem Bernat a canvi d’un cens anual corresponent a un terç de les collites i el compromís de resoldre

els plets davant del batlle del monestir. I un altre situat també al Quer on en 1124 es establert Ramon en una

propietat amb dues peces de vinya a canvi d’un cens anual de un muig d’ordi, un de civada, una perna de dos

argenços, dues gallines i dues fogasses, a més de reconstruir la casa i recuperar les terres. Bolós, 1986, pag 168.
82 Bolós en Urgellia, nº 6, pags 361 a 386.
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La primera possible ubicació es troba al cim del turó anomenat els Castellots. La seva

visió directa dels castells de Murcurols i de Faia, pel vessant nord, i del castell de Saldes pel

vessant sud, el control del pas pel coll d’Escriga, i la seva posició enlairada que permet

observar una bona part del territori de l’actual municipi fan que aquesta sigui una possible

ubicació del castell de Gisclareny. Tot i aquestes possibilitats sembla més probable que el

castell estigués situat en el turó on avui hi ha el veïnat del Roser, ja que, encara que no té una

visió directa dels castells de Murcurols i Faia, sí que la té del castell de Guardiola, situat en

l’estratègic collet d’Eina, clau pel control de la ruta entre les planes interiors del Bergadà i el

Bagés i la Cerdanya. Aquest castell, situat al fons de la vall del riu Saldes en el seu

encreuament amb el riu Llobregat, queda enclotat al fons d’aquesta profunda i sinuosa vall, i

és just entre aquests alts vessants que es pot albirar des d’ell la part alta del turó on es trobaria

el castell de Gisclareny Si tenim present que des del castell de Guardiola hi ha visió directa

del castell de Brocà, i des d’aquest al de Bagà i indirectament als de Faia i Murcurols, mentre

que des del castell de Gisclareny es té visió del castell de Saldes, apareix una xarxa de

comunicacions que podria posar en estat d’alerta tots aquests castells situats en les valls de

Brocà, Bastareny i Saldes des del castell de Guardiola83.

                                                
83 Veure gràfic de situació dels castells de la zona a l’annex nº 7.

El veïnat del Roser, possible ubicació de l’antic castell de Gisclareny
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Dins del terme del castell de Gisclareny, i molt a prop del mas conegut a l’edat moderna

com a mas Espunya, al sud-oest de Cal Ros, es trobava un petit castell, potser no més que una

torre de guaita, del qual queden encara algunes escasses restes. Sembla que el paper estratègic

d’aquest castell fora el control del pas del Grau situat a prop.

Els habitants del terme d’un castell havien de pagar als seus ocupants el blat de “guaite

et castlanie”, com a aportació al manteniment de les tasques defensives, així com participar,

formant la host i la cavalcada84, en les empreses del senyor i en la defensa del castell. En

aquests casos eren convocats “metent so”, amb algun instrument capaç de fer arribar la seva

veu a tot el terme del castell85. Així en 1336 tres homes de la parròquia de Sant Miquel de

Turbians que tenien com a senyor alodial l’abat del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, i al

qual pagaven censos, apel·laren al baró de Pinós contra una sentència del jutge de la baronia

que els obligava a fer obres i guaites per aquest castell argumentant que tots els que es

trobaven dins del terme d’aquest castell hi estaven obligats a aquests serveis86.

El territori sobre el qual exercia el seu domini feudal el castell de Gisclareny87 deuria

trobar-se relativament poc poblat en comparació amb el d’altres castells dels entorns, i les

                                                
84 En general el terme “host” significava una campanya militar de diversos dies de durada, mentre una

“cavalcada” era una operació d’un sol dia de durada.
85 D’aquí deriva la paraula sometent que, a partir del segle XVI, substitueix la paraula host. Baronies, vol 2, pag

209.
86 Baronies, vol 2, pag 352.
87 El nom de castell de Gisclareny podia aplicar-se indistintament al castell pròpiament dit i al terme sobre el

qual el castell exercia la seva jurisdicció.

Restes del castell Faner
de Cal Ros.
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exaccions feudals sobre la pagesia del terme deurien aportar uns recursos més reduïts com es

fa evident a partir de la comparació dels preus d’arrendament dels castells de Gisclareny,

Gòsol, Saldes, Josa i Gavarrós en 1344 que ascendia a 36, 136, 85, 80 i 48 lliures

respectivament88.

L’aplicació per part del representant del baró de Pinós de la justícia en el terme del

castell implicava l’existència de presó a l’interior d’aquest la qual trobem documentada en

1336 amb motiu de la fuga d’un pres que deixa enrera dóna i fills els quals demanen al jutge

el nomenament d’un tutor89.

• Una de les primeres referències sobre el castell es troba en el testament de Galceran

III, mort en 1277, on el deixa, junt amb dues dotzenes més de castells, al seu fill Galceran

amb tots els drets i pertinences a ell associats90.

• En 1295, Galceran IV nomena procurador general de diversos castells, entre ells el de

Gisclareny, amb amplis poders sobre els militars i cavallers que hi tenien cura91.

                                                
88 Baronies, vol 2, pag 25.
89 Baronies, vol 2, pag 247.
90 Baronies, vol 1, pag 99.
91 Baronies, vol 1, pag 114.

El veïnat del Roser. Sobre el turó de l’esquerra podria haver estat el castell de Gisclareny.
Veïnat i turó són visibles des del castell de Guardiola i també des del castell de Saldes
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• En 1305 la cort del baró reclama al batlle de Vallcebre uns bous que havien estat

robats per gent d’aquest poble de les terres del castell de Gisclareny. Vallcebre es trobava sota

la jurisdicció feudal del baró de Peguera92.

• En 1335 es mencionen els drets feudals, tasca, qüestia i altres servituds que un

propietari i un arrendatari de Gisclareny havien de pagar al senyor del castell93.

• En 1350 Na marquesa de Pinós ret homenatge al rei Pere, com a vassall seu, pels

castells de la baronia, inclòs Gisclareny, els quals diu que posseeix “en lliure i franc alou”94

• En 1361 el castell, referint-se al seu terme, es mencionat en relació al testament de Na

marquesa de Pinós, la qual fa una deixa de 50 sous per maridar donzelles i pels pobres de

Gisclareny95.

• També en 1361 en Pere III Galceran de Pinós emet unes ordenacions als batlles dels

castells donant-los instruccions sobre l’enviament de missatges des de la cort de la baronia96.

• En 1383, en la presa de possessió del baró Bernat I Galceran de Pinós, aquest fa

jurament de guardar els privilegis, franqueses, immunitats i bons usos de diversos llocs i

castells de la baronia, entre ells el de Gisclareny97.

• En 1390 es venut el càrrec de batlle del castell de Gisclareny per tres anys98.

• En 1428, el castell de Gisclareny, junt amb els de Josa, Gòsol, Saldes i Gavarrós,

serveix de fermança per a la constitució d’un censal de 14000 sous venut pel baró de Pinós99.

• En 1468, durant la guerra civil catalana, el seu capità del castell, Nicolau Larigós, amb

els seus homes, Marc Calla100, Joan Coll i Pere Quer, van a Bagà a reconèixer el nou rei

francès101.

                                                
92 Baronies, vol 2, pag 48.
93 Baronies, vol 2, pag 303.
94 Baronies, vol 1, pag 146.
95 Baronies, vol 1, pag 170.
96 Baronies, vol 1, pag 169.
97 Baronies, vol 1, pag 199.
98 Baronies, vol 2, pag 24.
99 AHPZ, lligall I-187-26.
100 Es conserva el testament d’aquest Marc Calla. ADS, Saldes, lligall 8.
101 Baronies, vol 1, pag 241. També AHPZ, lligall I-187-26.
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2.11  La vida quotidiana

2.11.1 Els referents espacials

Allò que caracteritzava la vida de l’home medieval era el seu estret lligam amb la

natura. Per una part hi havia els condicionaments que aquesta imposava a la seva vida: fred i

calor, foscor i claror, bon temps i mal temps, eren factors que determinaven la distribució del

seu temps i la seva activitat. Per altra part hi havia el profund coneixement que provenia de

l’experiència del seu constant contacte amb el medi natural: les costums dels animals, els

olors i sorolls de l’entorn, la vida i les característiques dels arbres i les plantes, etc. La natura

era la seva única font de proveïment, però alhora la incertesa estava sempre present, tant per

la dependència que les collites i el bestiar tenien del clima i dels elements naturals, com per la

presència dels altres habitants d’aquest medi natural que reclamaven la seva part: llops,

guineus, teixons, esparvers, ocells, insectes, rates, etc. Obligat a protegir-se dels aspectes

agressius d’aquest medi natural, en el clima fred de la muntanya, el foc, la roba i l’habitatge

eren els elements imprescindibles que, juntament amb l’aliment, permetien la seva

supervivència.

La llenya i el carbó vegetal eren els combustibles disponibles pel pagès medieval, que

alimentaven la seva llar de foc, tot escalfant-lo i cuinant els seus aliments. Per a cobrir el seu

cos disposava sobretot de dos productes naturals: les pells del seu bestiar i la llana de les

seves ovelles. Podem doncs imaginar-lo cobert de robes gruixudes i ben poc delicades: el lli

que conreava als camps servia sobre tot per alguna escassa peça de roba de llit i alguna aïllada

peça de roba per vestir, però més sovint acabava servint per abillar aquells que formaven els

dos estaments privilegiats de la societat: el clergat i la noblesa feudal.

Un document del segle XVI relata la visita dels homes del castell de
Gisclareny a Bagà  per retre homenatge al rei de França.
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2.11.2 Els referents temporals

El temps de l’home medieval estava regit pel cicle diürn i pel cicle estacional. El sol

determinava la distribució de les seves tasques diàries, marcant alhora l’inici i el final

d’aquestes. L’absència de llum natural limitava les seves activitats a l’exterior i les nits,

sobretot les d’hivern, només podien ser esmerçades en el reduït espai prop de la llar de foc o

en els jaços de palla on els pagesos, arraulits uns vora els altres, intentaven combatre el fred i

les corrents d’aire que penetraven per les escletxes del seu habitatge.

En conjunt la vida del pagès estava marcada pel ritme de les estacions: vivia “de cara

al cel”, i les pràctiques religioses es feien ressò d’aquest afany d’assegurar el temps apropiat

per les feines agrícoles. L’estiu, iniciat amb la festa del solstici, els orígens de la qual es

remunten més enllà de la cristianització, era el temps de la sega i la batuda dels cereals que

havien estat plantats a la tardor o a la primavera, al mateix temps que els ramats eren conduïts

a les altes pastures on s’estarien entre quatre i sis mesos. Amb la tardor venia la verema i la

preparació de la terra adobant-la i llaurant-la per a la sembra i fangant l’hort, i també era

època de recollida: dels farratges que havien de mantenir el bestiar durant els mesos d’hivern,

dels aglans pels porcs, de la llenya que havia d’escalfar la llar pagesa, dels fruits del bosc que

ajudaven a la subsistència. També calia atendre el bestiar, esquilant moltons i ovelles i

preparant els espais per la seva estabulació hivernenca.

Durant l’estació freda, iniciada amb el solstici d’hivern102, també d’arrels perdudes en el

temps, calia llaurar la terra preparant-la per la sembra dels cereals de primavera i dels

llegums. Era també l’època de la matança del porc, de la poda dels arbres i les vinyes, de les

feines de manteniment de la casa i reparació de les eines, de filat i teixit de la llana, i de la

important transmissió oral dels referents culturals en les llargues vetllades a la vora del foc.

Les dones ajudaven ara i adés en les feines del camp i de l’hort, sobretot en les èpoques

de la sega, tenien cura de la casa, dels fills, i del bestiar de ploma, havien d’elaborar el pa i els

formatges103, i havien de procurar-se i tenir cura de les diferents robes, i cercar les plantes

comestibles i les que permetien elaborar els remeis casolans. També els calia fer altres feines

auxiliars segons les èpoques com espigolar, recollir fems o farratges, salar la carn i fer els

                                                
102 Les celebracions paganes dels solsticis d’estiu i hivern, profundament arrelades en la vida pagesa, foren

transformades per la cristianització en les festes de Sant Joan i Nadal.
103 Hi ha referències del formatge de Murcurols, venut al mercat de Bagà.
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embotits, etc104. La consigna de la unitat familiar era l’autosuficiència sota la idea de “fer una

mica de tot i tant de gra com es pugui”.

Aquesta divisió del treball a la unitat pagesa seguia bàsicament els criteris de sexe, tot

tenint present que era vista com anòmala l’existència d’unitats explotades per homes solters o

per homes o dones vídues. L’aprenentatge del treball dels fills es feia dins la família a partir

de l’exemple dels pares i ja des de petits hi participaven en les tasques productives.

Un altre element que determinava la concepció del temps del pagès medieval eren les

festes religioses. Apart de les festes dels solsticis, d’altres festes, majoritàriament d’arrel

pagana i cristianitzades de forma progressiva, marcaven fites que dividien el cicle anual. A

l’Alt Berguedà una festa profundament lligada a les feines de la terra era la de Sant Miquel de

setembre: acabada la collita, quan el rebost estava ple, era la data indicada en tots els

contractes, orals i escrits, per pagar els censos, retornar els préstecs, i marcar qualsevol

esdeveniment de rerafons econòmic, i per extensió social, de la col·lectivitat.

                                                
104 Oller, 1989.

Les cabanes eren imprescindibles per l’aixopluc dels pastors que conduïen els ramats a
les altes pastures. Aquesta es troba a 2250 m en el vessant E del Puig Terrers.
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2.11.3 L’habitatge

L’habitatge ha estat sempre un element essencial en la vida dels individus: és l’espai

de refugi i protecció alhora que el lloc de reunió de les unitats familiars i el nucli essencial de

socialització. A la muntanya, amb el seu clima dur, l’habitatge ha representat també la

protecció contra les inclemències del temps i els animals salvatges, i el lloc on els individus es

retiraven quan el fred, la pluja, la neu o la foscor l’amenaçaven.

Els coneixements directes sobre les formes de l’habitatge medieval a Gisclareny són

nul·les, ja que no s’ha efectuat cap treball arqueològic que pugui informar-nos de primera mà

sobre com eren els habitatges rurals en aquesta època. Però diverses excavacions, i sobre tot

les fetes en un parell de masos de Vilosiu situat prop de l’actual poble de Cercs, poden, per la

seva proximitat geogràfica i similitud del territori així com l’escàs nivell econòmic dels seus

ocupants, informar-nos sobre com eren aquestes edificacions rurals dels segles centrals de

l’Edat Mitjana, tenint en compte que els resultats d’aquestes prospeccions concorda amb

d’altres fetes en diversos llocs del territori de la Catalunya Vella105.

                                                
105 La informació d’aquests treballs arqueològics pot trobar-se a Bolós , 1999.

En els nombrosos cingles que forma la roca calcària apareixen coves que
han estat utilitzades al llarg dels segles com a habitatge.
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En aquest territori abrupte sovint s’havien fet servir les baumes excavades a les cingleres

com a part de les cases, avançant cap a l’exterior i tancant el recinte de forma que una part de

la zona habitada aprofitava els sostres naturals oferts per la roca106. Seguint un costum que es

mantindria fins al segle XX era corrent en aquests territoris abruptes de les comarques de

muntanya de situar les construccions adossades a alguna roca que feia de paret posterior107,

alhora que servia de protecció contra els vents del  nord, ja que l’orientació de la façana

principal amb la porta d’entrada era normalment cap al sud per tal d’aprofitar l’escalfor del

sol, tan important en aquests territoris on l’altura accentua el fred de l’hivern.

Els materials de construcció han estat en cada cas allò que l’entorn ha pogut facilitar, i a

la muntanya prepirinenca la matèria primera de les cases ha estat sempre la pedra calcària,

sovint irregular però resistent als elements, feta servir per aixecar les parets i, en aquests

temps medievals, en forma de lloses per cobrir les construccions, així com també la fusta per

a fer les bigues, llindes, portes i finestres. Un altre tipus més primitiu de cobriment dels

                                                
106 Com era el cas de Cal Bisbe.
107 Moltes de les cases i ruïnes actuals es troben recolzades sobre parets de roca.

Els carreus utilitzats en les arestes donaven solidesa a les parets i encara
resisteixen el pas del temps. Ruïnes prop de Sant Miquel de Turbians.



39

habitatges era una barreja de branques, palla i terra humida, que era propi dels masos més

pobres108.

Les construccions més primitives constaven d’una sola estança amb una divisió interior

que delimitava un espai habitat, en el qual es feien totes les activitats: cuinar, menjar i dormir,

i es guardaven queviures i objectes, i un altre espai destinat als animals domèstics que es

trobava just al costat, permetent aprofitar l’escalfor produïda per aquests. A partir del segle

XII van aparèixer construccions d’una sola planta, de pedra poc treballada lligada amb un

morter de calç, amb diversos espais, i amb una divisió principal entre els espais destinats a les

persones i els destinats al bestiar. La part destinada a les persones podia constar d’una estança

principal amb servei de menjador-dormitori, lloc on es feia vida a les nits i en les èpoques

fredes, i una zona destinada a rebost per guardar el gra i la resta de queviures que sovint es

situava al nord de l’estança principal. En aquesta estança principal, on es trobava situat el foc,

no hi havia xemeneia, i el fum sortia per obertures situades en la part alta de les parets, mentre

que una petita construcció adossada, accessible des de l’interior, servia com a forn, element

indispensable per a la supervivència d’aquests pagesos que depenien de les collites de gra.

Sovint no hi havia finestres, i quan les hi havia eren molt diminutes per tal de conservar millor

l’escalfor de l’estança principal, ja que no es feia servir el vidre, i l’altra possible tancament

de les finestres, el pergamí, era massa valuós per dedicar-ho a aquesta funció; com a resultat

l’estança era fosca i fumada. A les parets hi havia una mena d’armariets encastats a les parets,

del tipus que encara poden trobar-se en algunes antigues cases pageses, on abundaven les

olles i gerres de ceràmica grisenca, mentre que era freqüent l’existència de sitges excavades a

la roca on es guardava la collita. La porta d’entrada no donava pas directament a l’estança

principal, sinó que ho feia a través d’un espai destinat al bestiar per tal d’evitar que entrés el

fred i el vent. Al costat d’aquests espais podien situar-se d’altres destinats al bestiar, alguns

coberts i altres descoberts, aquests darrers de parets fetes amb pedra seca i aprofitant roques

naturals.

En avançar l’edat mitjana alguns masos situats en zones més riques pogueren construir

un pis sobre la planta principal, però ara per ara és impossible saber si aquest cas es va donar

al Gisclareny històric dins de l’època medieval, donades les difícils condicions del territori.

En tot cas sí que sabem que al llarg de la vall del Bastareny es feren construccions de més

                                                
108 Sovint també es posava terra sobre les cobertes de lloses. D’aquesta pràctica de posar terra sobre els

habitatges primitius prové el nom de “terrat”.
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d’una planta, com és el cas de la torre de santa Magdalena, però en aquest cas es tracta

d’habitatges pertanyents a la petita noblesa i no a la pagesia.

2.11.4 Els recursos econòmics

A l’època medieval, com segles més tard fins arribar a la darrera meitat de segle XX, el

conreu dels cereals era la base de l’economia pagesa, fins i tot en aquestes zones de muntanya

on la ramaderia tenia una considerable importància. La varietat de cereals era àmplia ja des de

les primeres referències que es troben a l’època alt-medieval abans de l’any 1000. Sembla que

inicialment l’ordi, cereal de primavera resistent a les secades i poc exigent amb els sols, era el

més comú, tot i que els diversos tipus de blat van anar guanyant terreny, sobretot la varietat

forment, més resistent al clima de muntanya. També el sègol i la civada apareixen

documentats en les pagaments dels censos que els pagesos feien als seus senyors. Sovint es

sembrava l’anomenat mestall, barreja de diversos cereals (algunes varietats de blat, civada,

ordi i sègol). En algunes zones es sembrava també mill i espelta.

En el període de l’ocupació i preparació dels terrenys pel conreu (aprisions), es feien les

rompudes i les artigues. Aquests processos, que a Gisclareny s’estendran en el temps fins a

l’expansió demogràfica del segle XVIII sota el nom de “boïgues de terra cuita”, requerien

tallar els arbres i matolls, arrencar i estellar les arrels, cremar la llenya i la brossa en munts,

El bestiar era un element cabdal per a la fertilitat de la terra. Vaques davant de Cal Ros
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escampar les cendres i barrejar-les amb la terra que calia remoure diverses vegades.

Observant la poca fondària dels sòls a les zones enlairades de l’Alt Berguedà i com són de

pedregosos, hom pot fer-se una idea de la dificultat que a Gisclareny va representar posar en

conreu els camps que ara es veuen abandonats. En els temps alt-medievals, i d’acord amb els

preceptes carolingis, “tot allò que hauran arrabassat a l’aridesa de l’erm per a fer-ne conreu,

ho tinguin i ho posseeixin íntegrament ...” els pagesos van anar ampliant les terres de conreu

tot estenent-se primer pels forts pendents del Pre-pirineu, i després per les planes de la

Catalunya central. Però aquestes aprisions esgotaven la terra en pocs anys i, degut a la

insuficiència de bestiar per adobar els camps109, calia abandonar-los o bé establir rotacions en

els conreus; així generalment es posava en conreu alternativament la meitat de les terres

mentre l’altre meitat quedava en guaret. Sembla però que al llarg de l’edat mitjana s’estengué

la rotació triennal amb cereal de tardor el primer any, cereal de primavera el segon, i guaret el

tercer. Junt amb els cereals dos altres tipus de conreus, els llegums i les verdures, formaven el

gruix d’una alimentació basada, per a la pagesia, en una escassa aportació proteïnica d’origen

animal110. Dels primers coneixem el conreu de fesols, cigrons, llenties, faves, erbs, llobins,

guixes i pèsols, mentre de les segones es tenen referències dels alls, cebes, cols, naps,

espinacs, escaroles, carbasses i cogombres111.

Les eines disponibles eren escasses per l’alt cost del ferro, però la seva tipologia va variar

ben poc fins arribar al segle XX. Pel conreu es feia servir l’arada romana, feta de fusta però

amb una rella de ferro112, útil en aquests sòls pocs profunds, tirada sobretot per bous; quan

l’alt cost d’aquest bestiar ho feia impossible, es feia servir el pic, l’aixada i la fanga. Per les

feines de segar i batre es feia servir la falç, només parcialment feta de ferro, i altres eines de

fusta com les forques, el rastell i les batolles. Amb aquest equipament la jornada del pagès

                                                
109 Un cop els camps havien estat artigats calia adobar-los cada any si es volia mantenir la fertilitat del sòl. Per

adobar es feien servir tant la palla sobrant de les batudes com els fems procedents del bestiar, ambdós productes

escassos.
110 La carn era l’aliment per excel·lència de la noblesa que la consumia en quantitats considerables, sobretot

provinent de la caça, mentre que era una menja escassa en la dieta de la pagesia. La conseqüència per a la

noblesa era una alta incidència de la malaltia de la gota, formació de cristalls d’àcid úric a les articulacions. Les

prohibicions eclesiàstiques sobre el consum de carn, l’abstinència quaresmal per exemple, tenien en compte el

seu estatus sumptuari.
111 Es poden ampliar les dades sobre la vida quotidiana medieval a Castells, 1984, i  Santandreu, 1994.
112 L’arada romana, amb els dos costats simètrics, obria el sòl verticalment voltant la terra als dos costats.

Apropiada pels sòls lleugers i pedregosos penetrava poc i evitava una pèrdua excessiva d’humitat sent per tant

adient per aquests climes mediterranis.
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podia permetre llaurar unes 0,3 ha amb bous, segar unes 0,15 ha amb falç, i batre uns 70 litres

de blat.

Dels cereals de conreu es feia pa o farinetes, tot i que en èpoques difícils s’obtenia el pa

dels glans d’alzina o de roure. Els arbres fruiters eren escassos, i es troben documentats en els

primers segles les pomeres i les pereres i més tard es parla també dels codonyers; però era

sobretot la vinya el conreu més valuós, ja que el vi es considerava un aliment essencial. El lli i

el cànem eren els conreus que proporcionaven, junt amb la llana de les ovelles, la matèria

primera per a la confecció de teixits i l’obtenció de fibres i cordes.

El bestiar, alimentat a partir dels prats de pastura de les zones altes i dels prats de dalla de

les zones baixes i humides, formaven l’altre pilar de l’economia pagesa. Els xais i els porcs,

aquests darrers alimentats sobretot amb deixalles casolanes i aglans i que subministraven les

botifarres113, les llangonisses i la cansalada bàsics en l’alimentació de muntanya, sembla que

formaven el gruix del bestiar gros de consum alimentari. Els animals de ploma, de carn

reservada per les festes i sovint emprats, com els capons, per pagar els censos, fornien un

producte molt estimat, els ous, que, junt amb els formatges fets a partir de la llet del bestiar

                                                
113 A finals de l’edat mitjana a Bagà es consumien quatre tipus de botifarres: de sang, de seva, amb espècies, i

blanques, fetes amb ous. Santandreu, 1998.

El cirerer és un dels arbres fruiters que es desenvolupen bé a Gisclareny.
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oví, representaven una important aportació proteïnica a la dieta pagesa. Algunes vaques,

vedells i cabrits en els masos més importants completaven el bestiar de menja. Els bous, junt

amb alguns cavalls, mules i ases representaven les opcions de bestiar de treball per alimentar

els quals es podia dedicar algun camp al conreu d’ordi, sègol o civada. També en plena època

cavalleresca alguns pagesos tenien camps dedicats al conreu d’aquests cereals, sobretot ordi,

per alimentar els cavalls de guerra dels senyors.

Els recursos del bosc formaven també part de l’economia pagesa. A més de la fusta i la

llenya es recollien els fruits del bosc segons les estacions: bolets, cargols, aglans, gerds,

maduixes, com a complement de l’alimentació, i quitrà, pega i trementina per a usos diversos.

També eren importants la mel i la cera dels ruscs, essencials per endolcir i per les cerimònies

religioses, així com les herbes medicinals que aplicaven el coneixement popular al

manteniment de la salut.

Sembla que en l’alimentació pagesa diària tenia la màxima presència l’olla, on es podien

barrejar les verdures i els llegums amb alguna escassa aportació de productes del porc. Els

àpats solien constar d’un sol plat que acompanyava l’aliment bàsic que era el pa. Així es

parlava de companatge per referir-se a tota la resta de productes que acompanyaven al pa. En

Els cereals eren la base de l’alimentació pagesa.
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les escasses ocasions en que es podien servir dos plats en un àpat, el primer era sempre el plat

més fort, la carn o més rarament el peix114, seguit del bullit de l’olla.

2.11.5 Els béns comunals

L’organització de l’espai rural durant els temps medievals, es caracteritzava per

l’existència d’àmplies zones del territori considerades de domini comú com a possessió

utilitzable per tota la comunitat, i on tots els veïns tenien el dret d’explotar els recursos

d’acord amb una normativa originada dins del propi grup i per ell modificada en funció de les

seves necessitats. Aquesta normativa determinava l’assignació dels diversos espais (boscos,

pastures, conreus, boïgues, erms) per als diferents usos alhora que fixava un calendari per als

                                                
114 No sabem si el peix era una menja habitual en l’alimentació dels pagesos medievals de Gisclareny. A les

acaballes de l’edat mitjana es podien trobar a Bagà, a més de les truites del Bastareny, arengades, lluç i congre

salats. D’aquests peixos només les arengades sembla probable que, pel seu preu, fossin presents als àpats de la

pagesia de Gisclareny. Santandreu, 1998.

Els prats alpins dels vessants de la serra Pedregosa, dits Costes de Roset, han estat sempre
zona de pastures. Eren domini directe de la casa de Roset, i més tard dels Còdol.



45

successius aprofitaments i actuacions que permetia obtenir el màxim rendiment i una

distribució acceptable d’aquests recursos.

D’aquesta manera només una part del territori estava sota el domini útil de cada una de

les famílies camperoles, on aquestes podien prendre decisions i fruir dels recursos obtinguts,

mentre per l’ús de l’altre part, els comuns, calia arribar a acords amb la resta dels habitants del

terme o universitat. Es tractava de la barreja de dues tradicions, una procedent de la llei

romana que reconeixia la propietat privada, i una altra d’arrel germànica més orientada a

l’organització comunitària basada en el clan. A les valls muntanyenques, poblades fins més

ençà del temps del domini romà per subgrups tribals, i amb una tradició de cohesió i

organització social d’arrel clànica basada en el llinatge, aquestes formes comunitàries van

arribar als temps medievals plenament operatives, i malgrat les pressions que van rebre des

dels poders econòmics i polítics oposats a elles, van aconseguir sobreviure fins a l’adveniment

al segle XIX del model econòmic capitalista.

I és que el mode de producció feudal, caracteritzat per l’apropiació per part dels

estaments dirigents, la noblesa i la jerarquia eclesiàstica, d’una part de la renda extreta pels

pagesos de la terra, representà també un intent per part d’aquests estaments d’agrupar els

espais comunitaris junt amb la resta del territori sobre el que exercien el seu domini eminent

per tal de poder afegir-hi una part de les rendes que els habitants de les universitats obtenien a

partir de l’aprofitament que feien d’aquests espais. Els mecanismes d’apropiació dels senyors

sobre aquests espais comunals estaven basats en la idea que les terres que formaven part del

terme d’un castell i no es trobaven ocupades podien passar sota domini del senyor del castell.

Era en els capbreus fets sobre els pagesos quan els senyors intentaven que aquests

reconeguessin el seu domini alodial sobre tot el territori a canvi de la concessió a aquells del

dret d’empriu sobre les terres abans comunals. Quan aquests intents reeixiren, els espais

comunals van ser transformats en emprius sobre els quals les universitats podien exercir un

dret d’ús mitjançant el pagament d’un cens, però que no podien ser arrendats o ni els seus

productes venuts sense el permís del senyor. Aquest és el cas de Gisclareny on els vessants

nord de la serra de Gisclareny passaren, en època no coneguda, a ser considerats emprius que

el baró de Pinós cedia a la universitat de Gisclareny, com ens mostren els documents

conservats de l’època moderna115. Tot i això, els documents del segle XVII ens mostren

                                                
115 El fet que territoris pertanyents a un terme poguessin ser utilitzats com a emprius pels habitants d’un altre

terme pot ser considerada la supervivència d’una organització de l’espai diferent a l’actual i més propera a

l’organització tribal original d’aquestes valls de muntanya. Aquest podria ser el cas dels drets d’empriu que els

habitants de Bagà tenien sobre una part dels boscos de la vall del riu Bastareny i que van ser reconeguts pels
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també que amplis espais, no aprofitats pel conreu (garrigues), estaven sota el control dels

capmassats de Gisclareny i podien ser considerats per tant com a espais comunals. L’ocupació

durant un llarg període de temps, sovint 25 o 30 anys, donava dret a que la terra fos

considerada domini útil de l’ocupant116.

2.11.6 La vida familiar

El matrimoni era la cèl·lula bàsica de la societat medieval. La necessitat, tant per la

noblesa com per la pagesia, de mantenir i engrandir els patrimonis familiars tenia una

influència cabdal en la concertació dels matrimonis alhora que va ser decisiva en la

institucionalització de la figura de l’hereu. Les lleis visigòtiques determinaven una igualtat de

drets entre els germans en la successió paterna. A partir del segle XI es començaren a aplicar

correctius a aquest igualitarisme, començant per la discriminació de les filles davant dels

germans mascles. El dot va representar la compensació que aquestes rebien per la no

participació en el repartiment de la resta dels béns paterns117. També un dels fills podia rebre

una part incrementada d’aquests béns. Però allò que va influir decisivament en la transmissió

dels béns, sobretot immobles, a un únic fill va ser la necessitat de transmetre de forma

integrada els feus apareguts en el procés de feudalització: el vassallatge i els serveis personals

que el feu portava aparellats, així com la necessitat de mantenir-los en el temps, va fer que les

famílies nobles optessin pel dret de primogenitura. La institució de l’hereu, provinent del dret

romà, va aparèixer definitivament al segle XIII, permetent la creació de famílies troncals que,

en el cas de la noblesa portaren a la creació de les grans famílies amb patrimonis territorials

cada cop més amplis, mentre en el cas dels pagesos permetia la perpetuació del mas com a

unitat indivisible, alhora que facilitava al senyor, en els casos de pagesos de remença, el

manteniment de l’explotació i l’establiment dels fills no hereus en altres masos vacants del

senyor118.

                                                                                                                                                        
barons de Pinós, malgrat que molts d’aquests espais corresponien a altres termes i una part d’ells van passar

després a formar part del municipi de Gisclareny.
116 Hi ha algun document del segle XIX que ho ratifica. ACBR, Protocols Berga, 1857.
117 Anteriorment a la creació del dot era l’espòs el que, segons la llei visigòtica, aportava béns al matrimoni  (la

dècima marital).
118 To i Figueras, 1998.
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Quan en la família pagesa no hi havia fills era la pubilla la que heretava l’explotació, i el

seu marit, amb la incorporació a la família de l’esposa, perdia el seu cognom adoptant el nom

familiar del mas.

Així les fermalles, que a partir del segle XV comencen a anomenar-se capítols

matrimonials, eren els acords que establien la base del règim econòmic familiar, a partir dels

quals la dona podia disposar dels seus bens sense necessitar cap llicència de l’espòs. El dot,

aportat per la família de la núvia, era l’element imprescindible per l’accés de la dona al

matrimoni, com també ho era per a la seva entrada a un convent o un monestir. El dot

determinava la vàlua de la dona en el mercat matrimonial, fet que constituïa una greu

dificultat en el cas de famílies pobres o molt nombroses. Quan en les fermalles la núvia era

una pubilla, era la família del nuvi qui havia de aportar el dot. És per aquesta raó que el dot

ocupava un paper central en les fermalles i originava acords a voltes força elaborats entre les

famílies dels contraents, en els quals sovint s’aplaçava el pagament del dot en terminis al llarg

de molts anys, essent també freqüent l’establiment de censals per part de les famílies per tal

de fer front a aquest pagament. Sovint en els testaments de les famílies amb recursos

apareixien deixes per proveir de dot a donzelles sense recursos, com la feta per la vídua de

La valleta que discorre entre el coll de la Bena i el veïnat del Roser vista des dels
vessants del Puig Terrers. Els boscos dels dos costats de la valleta així com una part
dels situats al vessant N del coll de la Bena, cobreixen antigues feixes de conreu.
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Pere II Galceran de Pinós en 1361 “pro maritandis puellis pauperibus” per la qual destina a

les donzelles pobres de Gisclareny i la vall del Bastareny la quantitat de cinquanta sous119.

Si la dona testava sense fills la meitat del dot passava a la família del marit, i en cas de

morir sense fills i sense testar el dot retornava a la família que l’havia aportat excepte una

part, en general la meitat, que quedava de lliure disposició del consort supervivent o passava

als fills. En cas de viduïtat i nou casament la meitat del dot passava als fills del primer

matrimoni. De la mateixa manera que la dona, excepte en el cas de les pubilles, perdia en

casar-se el seu cognom i adquiria el del seu marit, també en cas de viduïtat i nou casament

perdia la tutela sobre els seus fills.

Acompanyava al dot de les noies no pubilles una certa quantitat de roba, personal i de llit

(per a les pubilles no calia ja que quedaven mestresses de la casa)120. A més del dot

s’estipulava en les fermalles una quantitat anomenada escreix, aportació voluntària de l’hereu

o la pubilla121. També es fixava com a hereu el primer fill legítim de la parella. Les festes per

celebrar les fermalles, les noces i, fins i tot els bateigs, eren celebrats amb importants convits

a voltes tan exagerats que la cort de Bagà hagué de posar limitacions a la durada i el nombre

d’assistents a aquests actes122.

L’autoritat paterna era la que determinava l’elecció d’ofici pels fills no hereus, així com

l’ocupació de les filles fins al casament i l’elecció de marit; fins i tot la vida religiosa podia

ser imposada per la voluntat del pare, com en el cas de Francesc Colet, pagès de Turbians, que

en 1531 manà a son fill Pere Joan d’estudiar per a prevere i, un cop ordenat, servir a la Mare

de Déu de Montserrat per tres anys. Fins i tot es donaven acords entre famílies pel casament

entre infants en arribar aquests a la pubertat123 amb greus penes estipulades en cas

d’incompliment de l’acord, fet que indica fins a quin punt la voluntat paterna confiava en el

seu poder coercitiu sobre els seus fills124.

Quan els infants quedaven sense pare i en el cas que aquest no hagués nomenat tutor en

testament era el senyor, o en el seu defecte el jutge de la cort, qui designava els tutors,

                                                
119 Baronies, vol 1, pag 171.
120 Una completa descripció del tipus de roba que acompanyava al dot pot trobar-se en: Baronies, vol 2, pags 237

a 241.
121 En arribar l’Edat Moderna el costum va transformar-se en habitual per part de tots dos contraents.
122 Baronies, vol 2, pag 243 a 245.
123 La majoria d’edat pel matrimoni era de 12 anys per les noies i 14 anys pels nois, tot i que calia una altra

persona que tingués cura d’ells fins als 23 anys (curador).
124 Baronies, vol 2, pag 235.
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generalment dos, per fer-se càrrec de l’infant, fins a la majoria d’edat els nois i fins al

matrimoni les noies. La presència i tutela de la mare no era tinguda per suficient en no

considerar-la prou capacitada per assegurar el benestar de l’infant (es deia que hi havia, no

una mancança de tutor sinó una debilitat)125. Només en cas que el pare ho hagués especificat

al testament podia la mare exercir la tutoria. I és que les dones, si bé tenien capacitat

d’actuació en l’àmbit del dret privat (successions, dret matrimonial, etc) es trobaven

incapacitades d’actuar en els àmbits del dret civil i del dret penal: rarament podien participar

com a testimonis, no podien ocupar càrrecs públics, i tenien un tractament menys rigorós per

als seus delictes com els menors d’edat o els deficients mentals, no trobant-se obligades a

conèixer la llei a partir de la no atribució a cap d’aquests grups d’una capacitat jurídica

plena126.

La dependència de les dones del pare i més tard del marit si es casava, del germà si moria

el pare, o de l’autoritat religiosa si entrava a un convent, feia que d’acord amb la llei la seva

posició social quedés totalment determinada per aquests segons recull l’Usatge 16127. Per altra

part aquesta dependència del marit implicava la possibilitat de ser castigada per aquest d’una

forma lleu si existien motius per fer-ho, però en el cas d’adulteri es recomanava l’aplicació de

mesures contundents, inclosa la violència, tot i que, a diferència dels “Fueros” de Castella, els

Usatges no recollien la possibilitat que la dona adúltera fos morta pel marit.

La unitat domèstica era a l’Edat Mitjana, com ho seria més tard a l’Edat Moderna fins a

l’adveniment de la societat industrial, el marc alhora de les activitats productives,

reproductives i de consum d’aquesta societat pagesa. No existia en aquestes èpoques una

separació entre treball assalariat, considerat productiu, i treball domèstic, considerat

improductiu, concepció aquesta pròpia de la societat capitalista, sinó que tot anava encaminat

a fer viable la supervivència de la unitat familiar al llarg del temps. Es tractava en tot cas d’un

treball discontinu, lligat al cicle natural, on les tasques s’anaven alternant i on homes, dones i

nens aportaven la seva contribució des de una edat molt primerenca.

                                                
125 En 1336, amb motiu de la fuga d’un pres de la presó de Gisclareny, la seva dóna i fills que queden

desemparats demanen al jutge el nomenament d’un tutor. Baronies, vol 2, pag 247.
126  L’acceptació de  la “imbecillitas seu fragilitas sexus” , debilitat pròpia del sexe, concepte propi de la tradició

romana, permetia la consideració del sexe femení com situat en una categoria jurídica inferior a l’home. Serra i

Rotés, 1989, pag 16.
127 “Cascuna fembra sia esmentada segons valor de son marit; e si non ha marit, segons valor del pare o del

frare”. Mencionat per Serra i Rotés, 1989, pag 17.
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2.12 La vall del Bastareny

La vall del Bastareny, més amunt de Bagà, estava força poblada durant la Baixa Edat

Mitjana. Una referència de 1324 ens parla que, per raó d’una host enviada a Lavansa per

manament del baró de Pinós, es reuniren fins a cinquanta homes procedents de les cavalleries

de Faia i de Murcurols, quantitat que implica una ocupació humana molt important d’aquests

indrets. El municipi de l’actual Gisclareny inclou ara els espais situats des de la torre de Santa

Magdalena de Faia, fins la capçalera de la vall. En aquesta vall es poden definir-se quatre

nuclis principals, de gran puixança durant l’Edat Mitjana: Faia, Puig, Mulnell i Murcurols.

2.12.1 Faia

Aquest nom (Faia, Fagia) apareix mencionat per primer cop l’any 973, en un document

de donació feta al monestir de Sant Llorenç prop Bagà d’un alou situat a sota del Puig, en un

lloc que li diuen Faia. Aquest alou consta de cases, cort, orri, hort, terres, vinyes i arbres, i

afronta per un costat amb el peu de la serra de Turbians i per altre amb el riu Bastareny.

També l’any 983 apareix mencionat el lloc de Faia en el document de consagració d’aquell

monestir amb motiu d’altres donacions de cases, terres, horts i vinyes. En 1087 hi ha una nova

donació al monestir de tres vinyes situades al lloc de Faia.

El castell de Faia (o Fagia128), punt clau de control de la ruta a la Cerdanya pel coll del

Pendís, i relacionat amb els castells de Bagà, Brocà i Murcurols, incluïa l’església de Santa

Magdalena de Faia, sufragània de Sant Martí del Puig, i era als inicis de la Baixa Edat Mitjana

la seu del cavaller de Faia, vassall del baró de Pinós, que havia rebut entre d’altres el feu de

Gisclareny. Aquest feu era deixat en herència per Berenguer de Faia a la seva germana en

1130. Els senyors de Josa van cedir en 1165 als senyors de Faia, per raó d’unió matrimonial

entre les dues famílies, l’honor i castell de Gresolet, que comprenia des del Collell fins a

l’estret de Llúria, coll de la Bena, coll de Balma, i costes de Roset fins a Prat Llong. Aquesta

cessió apareix citada en 1278 per Guillema de Faia i el seu fill Berenguer en reconeixement a

Pere de Josa129

                                                
128 Nom que sembla tenir el seu origen en els boscos de faig situats en la part inferior dels vessants nord de la

serra de Gisclareny.
129 Baronies, vol 1, pag 392.
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Segueixen algunes de les referències trobades per Serra i Vilaró sobre els senyors de

Faia:

• En 1254 apareix la primera referència a un Berenguer de Faia, nom que es repetirà

sovint en els seus successors. El seu fill és Guillem Ramon, i el fill d’aquest,

Berenguer redimeix una dóna al rei en 1278

• En 1255, G.R. de Faia, compra a R.G. d’Enveig tota la vila d’Avellanet per 1500

sous, “amb homes, fembres, censos, usatges, emprius, qüèsties, justícies,

estacaments i tots i sengles drets a la mateixa vila pertanyents”130.

• En 1288, Na G. de Faia redimí de domini i servitud un pagès de Gresolet, havent

de pagar aquest a Santa Maria de Gresolet 40 sous cada any, quedant però súbdits

d’aquesta església131

• Berenguer de Faia cedia en 1289 al seu cunyat tota la propietat del castell de Faia,

així com tot el que posseïa a Gresolet, Gisclareny i altres llocs132

                                                
130 Baronies, vol 1, pag 369.
131 Baronies, vol 3, pag 219.
132 Baronies, vol 1, pag 392.

El riu Bastareny neix a la font de l’Adou, però recull també les aigües que baixen dels
afraus del torrent de Tancalaporta.
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• En 1313, Berenguer de Faia signa una treva de deu dies en una brega que tenia

amb uns vilatans de Bagà, d’acord allò que estipulaven els costums feudals de

Catalunya133.

• En 1314, Berenguer de Faia, pare i fill venen el dret de tallar fusta del bosc de

Gresolet a uns homes de Bagà per tota la vida d’aquests134.

• A l’any 1316 els senyors de Faia arrendaren el delme de Gisclareny i de Sant

Miquel de Turbians135. El mateix any redimiren un matrimoni de Gresolet amb sos

fills per 100 sous136.

• En 1324 el donzell Berenguer de Faia surt fiador junt amb Guillem de Murcurols

d’una fiança de 3000 sous imposada per la cort de Bagà a diversos cavallers que

entraren a Bagà amb les espases desembeinades perseguint un altre cavaller i

mogueren gran tumult en aquesta vila137.

                                                
133 Baronies, vol 2, pag 219.
134 Baronies, vol 2, pag 415.
135 Baronies, vol 1, pag 393.
136 Baronies, vol 2, pag 330.
137 Baronies, vol 2, pag 55.

La torre de Faia és l’únic que resta de l’antic castell que guardava l’entrada al camí de la Cerdanya.
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• En 1326, Berenguer de Faia rep homenatge de boca i mans d’un pagès de Toló que

reconeix que està afocat en un mas seu, és el seu home propi, soliu, quiti i natural,

i que aquest té sobre ell dret d’host i cavalcada138

• En 1345, Berenguer de Faia, procurador general dels barons de Pinós, anuncia a la

gent de Bagà que aquells que protestin pels preus del gra fixats pel baró seran

multats amb 50 sous.139

• En 1348 un home de Gresolet es redimeix de Sibila de Faia per 100 sous140

• En 1357, una Sibila Ça-Faya ret homenatge com a senyora feudal al baró Pere II

Galceran de Pinós141. Aquesta senyora casà amb Guillem d’Espasèn, i el fill

d’ambdós, inaugurà la línia familiar dels Espasèn com a senyors del castell de

Faia142.

• En 1468, Mandina d’Espasèn casà amb Bernat de la Badia, i el seu fill, Guillem de

la Badia els succeí en 1480 en el senyoriu de Faia i també de Gresolet143.

• Durant el segle XVI la família Roset accedí al senyoriu de Faia que conservà fins

que el casament de Maria, vídua de Francesc de Roset, amb Francesc de Còdol a

finals del segle XVII. Aquest casament inicià el senyoriu de la família Còdol sobre

el castell de Faia que es mantindria fins al segle XIX.

• En 1484 el batlle de Bagà reconegué el dret dels habitants d’aquesta vila per

emprivar al terme del castell de Faia, dret que havia estat atorgat per Guillem

Ramon de la Badia però negat posteriorment pel procurador de les baronies.

Aquest dret originaria nombrosos conflictes a finals del segle XIX amb l’extinció

del règim senyorial i dels seus privilegis i concessions144.

                                                
138 Baronies, vol 2, pag 327.
139 Baronies, vol 1, pags 390 a 395;  vol 2, pag 218.
140 Baronies, vol 2, pag 333.
141 Baronies, vol 1, pag 162.
142 Baronies, vol 1, pag 394.
143 Baronies, vol 1, pag 395.
144 Baronies, vol 1, pag 395.
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2.12.2 Murcurols

Murcurols (Murturols, Merterols, Murterols, Murcarols) apareix mencionat per primer

cop en 1107 com a mas depenent de la Seu d’Urgell145. Sabem que a partir del segle XII

contava amb un recinte murallat dins del qual arribà a existir una església dedicada a Santa

Maria i algunes cases dependents del castell. Aquest recinte murallat s’estendria des del turó

situat a llevant, on encara són ben visibles la base de les parets, fins a l’actual masia, tenint a

sobre del turó la torre de vigilància, presumiblement de fusta, i estava enllaçat amb la línia

defensiva formada per les fortificacions de Brocà, Bagà i Faia, alhora que controlava els

vilatges de Mulnell, Oreis i la Muga. Es tractava d’un feu encomanat al senyor de Murcurols

com a cavaller vassall del baró de Pinós.

La primera referència a un senyor d’aquest lloc és dona Saura, mare de G.R. de

Murcurols, el qual casà en 1254 amb Galceran de Pinós, anomenat el Bord, emparentant-se

així amb la família dels barons. Les mencions en els documents dels cavallers de Murcurols

són molt nombroses, sovint actuant al servei del baró de Pinós146, i com a actors o testimonis

en documents de l’època, cosa que mostra la importància que aquesta cavalleria tenia en

l’estructura feudal de la baronia.

En 1324 els senyors del castell arrendaven unes pastures del Cadí, la qual cosa ens indicà

que la ramaderia seria una de les seves fonts importants de sosteniment, cosa lògica donada la

seva posició al peu de les altes pastures de muntanya. En conjunt sembla que la situació

econòmica de la família era sanejada, ja que donaren de dot en 1344 a una filla Sibila la

important quantitat de 8000 sous.

Al segle XIV, des dels anys de la pesta, les terres del castell de Sull depenien de la

família Murcurols, així com les del mas de la Muga; a més a més rebien delmes d’altres llocs.

A finals del segle XIV, a la mort de Sibila de Murcurols, que en seu testament deixa

llegats a les esglésies de Murcurols, Faia, del Puig i de Mulnell, s’extingí aquesta família, i les

seves possessions, que incloïen els dos castells de Murcurols i Sull, passà a la família Sallent

de Bagà. Arnau Sallent fou investit d’aquests dos feus per Galceran de Pinós en 1397, amb

lliurament d’una espasa. La darrera referència a aquesta família apareix en 1439147.

                                                
145 Urgellia, nº 9, pags 48 i 72.
146 En 1391 Perico de Murcurols era cònsol de la vila de Bagà. Baronies, vol 3, pag 37.
147 Baronies, vol 1, pags 430 a 434.
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2.12.3 Mulnell

El lloc de Mulnell (Molnell, Monnell) es troba situat prop de la font de l’Adou, que

aporta el cabal principal al riu Bastareny, en un lloc idoni per l’ús de l’aigua d’aquesta font

com a força motriu de molins, fins al punt de haver donat origen a aquest topònim. És

mencionat per primer cop en 839 en el document de consagració de la seu d’Urgell, a la qual

paga com a cens una quartera de faves i una perna. També en la consagració de l’església de

Sant Miquel de Turbians en 948, el bisbe Wisadus va cedir a la nova església algunes viles

que la seu d’Urgell posseïa a Mulnell.

L’any 1003, un alou situat en la vila que anomenen Mulnell, comtat de Cerdanya i en la

vall de Bagà es cedit per Ato al monestir de Sant Llorenç. Els límits que esmenta el document

La masia de Murcurols havia estat casa pairal del cavaller de Murcurols, i s’alçava en un replà
sobre la vall del Bastareny. Disposava d’una petita església, i en un turó proper s’alçava el castell

de Murcurols. Les ruïnes mostren que la casa va ser construïda en diverses etapes. Al fons a la
dreta apareix el coll de Bauma.
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de donació (Concha de Oria, Quer foradado, Boixaça i Kadino) semblen indicar que l’alou

comprenia un ample territori que incloïa la major part de la capçalera  de la vall amb les altes

pastures dels vessants del Cadí148.

En 1046 es fa un establiment en el mateix alou cedit al monestir per Ato en 1003149. Hi

ha també documentades altres donacions de masos al monestir en 1086150, 1107 i 1170151. En

1137 es coneix de l’existència a Mulnell de molins, ja mencionats en la donació d’Ato al 1003

i en un altre document del 1031152, i una part d’aquests molins són cedits a la seu d’Urgell en

el testament de Bernat Oromir153. També hi ha constància de pagament de censos al monestir

de Sant Llorenç en 1125 i 1274154.

                                                
148 Bolós, 1986, pag 200. Veure també nota al peu nº 82
149 Bolós, 1986, pag 168.
150 Bolós, 1986, pag 165.
151 El testament de Sicard cedeix al monestir un mas a Mulnell després de la mort de la seva dona. Si el vol

posseir abans de la mort d’aquesta li ha de pagar 100 sous. Urgellia, nº 10, pag 168.
152 Bolós, 1986, pag 167.
153 Urgellia, nº 9, pag 267.
154 Aquests censos consisteixen en gallines, civada i fogaces en 1125, i de ordi, civada, pernes i fogaces a més de

diners en metàl·lic en 1274. Urgellia, nº 6, pags 382 i 385.

Monnell era l’heretat més gran de Sant Martí del Puig. Més avall, a sota de la font de la Dou, naixement
del riu Bastareny, hi havia una molina serradora que va funcionar intermitentment durant alguns segles.
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En 1142 l’alou de Mulnell, juntament amb l’alou de Vilella i el vilar d’Espunya,

retinguts injustament per Pere Annes i Guillem Bernardí són retornats al monestir de Sant

Llorenç que els havia rebut  per una donació del comte de Cerdanya.

En aquesta vila existia la parròquia de Sant Iscle de Mulnell, avui totalment

desapareguda, de la qual era sufragània l’església de Sant Romà d’Oreis, on avui tan sols es

conserven les parets. Prop d’aquest església existien alguns masos, que en 1438 es trobaven

deshabitats, segurament des dels anys de pesta el segle XIV. Aigües amunt, en direcció al coll

de Tancalaporta es trobaven les cases de la Muga, ja mencionades en temps medievals155.

Sembla que les rendes d’aquesta parròquia eren importants, senyal d’una població

nombrosa, ja que en 1313 el rector venia la meitat del delme i primícia dels productes de la

parròquia per 200 sous. Els productes mencionats són “blat, llana, formatge, ous, cols, cebes i

demés cosa delmable, així com el dret de carnalatge, però amb l’excepció de la verema”. Ja en

1254 i 1259 trobem la rectoria de Sant Iscle arrendada per cinc anys cada vegada amb

                                                
155 En 1351, Jaume de la Muga, de la parròquia de Sant Iscle de Mulnell, reconeix que és home propi, soliu i

afocat de Sibila, filla de Guillem de Murcurols.

El coll de Tancalaporta és un pas natural cap a la Cerdanya, però l’altura el fa impracticable a l’hivern
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pagament anual, en aquest segon cas, d’un modi d’ordi i un altre de forment156, i en 1278 i

1291 apareix mencionada una filla del rector, situació no infreqüent en aquells temps157.

En aquesta parròquia de Mulnell hi havia masos que pagaven censos i altres drets a

l’església de Santa Maria del Castell de Bagà, com mostra un document de 1288 on es

nomena Joan de Soills de Murcurols per a recollir aquests pagaments. A més, en 1294, el baró

de Pinós retorna a aquesta església vuit masos situats al Puig i a Mulnell que havien estats

cedits per son avi i retinguts per ell de forma injusta158.

L’any 1289 es reconeguda a Pasqual de Mulnell pel cavaller de Rocavert la possessió del

dret a recollir censos i altres drets deguts a aquest cavaller en les parròquies de Sant Iscle de

Mulnell i Sant Martí del Puig, dret que li havia estat concedit al de Mulnell per la germana del

cavaller, Berenguera de Gisclareny. A canvi aquell rebria el redelme i passava a ser home

propi del cavaller, quedant exempt de remença i altres mals usos després d’acceptar el

vassallatge del cavaller fent-li jurament de boca i mans i comprometre’s a pagar-li un cens

d’ordi, civada, gallines i fogasses159.

2.12.4 El Puig

L’indret del Puig apareix citat per primer cop amb motiu de les donacions fetes l’any 948

en el document de consagració de Sant Miquel de Turbians. L’any 961 el prevere Bell i altres

cedeixen al monestir de Sant Llorenç uns bens situats al Puig160. Una altra donació a aquest

monestir apareix en 973 d’un alou situat a la Faia, dins del terme del Puig161. També en l’acte

de consagració de Sant Llorenç en 983 apareix una cessió de terres i vinyes situades en un

mas Puig. L’any 1003 altre cop es cedida a aquest monestir d’una vinya situada al Puig162.

                                                
156 Baronies, vol 3, pag 308.
157 Baronies, vol 3, pag 232. En aquest cas Bertran, el capellà de Mulnell, i Maria Morera prometien donar cent

sous de dot a R. Mir si aquest, en cas de mort de la seva esposa o de divorci d’ella, es casava amb Elisenda, filla

del capellà i de Maria.
158 Baronies, vol 3, pags 69 i 70.
159 Baronies, vol 3, pag 231.
160 Baronies, vol 3, pag 82.
161 Bolós, 1986, pag 191.
162 Bolós, 1986, pag 200.
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L’església de Sant Martí del Puig de la Bagà, situada al cim del turó que domina el curs

del Bastareny i per sobre de l’antiga masia del Puig, es va constituir aviat com a parròquia. En

1197 es té notícia d’una deixa testamentària d’un sou deixat a aquesta església per Estefania

Isarna de Vallcebre163. En 1279 Berenguer Gaamir, rector del Puig, arribà a un acord davant

el bisbe d’Urgell amb el clergue Za-Rocha de Gavarrós per a la renúncia dels seus drets sobre

aquesta parròquia i per l’arrendament al clergue de Gavarrós, pel terme de dotze anys i

pagament de tres sous anuals, de la parròquia del Puig de la qual formaven part cases i

conreus i també l’església sufragània de Santa Maria (Magdalena) de Faia amb tot tipus de

drets corresponents a ambdues esglésies. L’acord incloïa l’obligació de Za-Rocha de residir a

la parròquia, respondre davant el bisbe d’Urgell, i garantir el servei religiós en aquestes

esglésies. Conflictes posteriors entre ambdós clergues acabaren amb la imposició d’una multa

                                                
163 Baronies, vol 3, pag 285.

Els Empedrats, en la ruta a la Cerdanya pel coll del
Pendís. Al peu de la vall l’Hostalet i Cal Cerdanyola.

Els Empedrats. El camí cap a la Cerdanya
pel coll del Pendís passa per la dreta de la

fotografia.
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a Berenguer Gaamir de 150 sous i la confirmació de Za-Rocha com a “rector i capellanus”

del Puig 164.

En 1295 l’església de Sant Martí rep una deixa testamentària de 20 sous, i Santa Maria de

Faia de 10 sous feta per Galceran IV de Pinós. Per aquesta època apareix documentada una

comunitat de clergues que, en aquesta i altres parròquies i junt amb el rector, celebraven els

oficis diürns i nocturns165.

Igual que succeïa a la parròquia de Mulnell, al Puig hi havia masos que pagaven censos i

altres drets a l’església de Santa Maria del Castell de Bagà.

En 1368 el rector del Puig, junt amb el de Mulnell i altres va prendre part en la brega

tinguda als plans de Reboll amb els homes de Berga enfrontats als de la baronia de Pinós. El

                                                
164 Baronies, vol 3, pags 51 i 59.
165 Els preveres eren contractats per un any, eren proveïts de menjar i vestit pel rector, i rebien un pagament de

40 a 60 sous anuals. Baronies, vol 3, pag 304.

La masia del Puig i l’església de Sant Martí
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representant del bisbe d’Urgell absolgué aquests rectors, sotmesos al fur eclesiàstic, de tota

pena per la seva participació en aquests fets166.

Tenim notícia que en 1399, els prohoms del Puig compraren als cònsols de Bagà, que

reunien diners per comprar un encenser, una custòdia de llautó per la qual van pagar 2 lliures i

quatre sous167.

Al fons del riu Bastareny existien ja de molt antic alguns molins168

                                                
166  La sotsvegueria de Berga i la baronia de Pinós tingueren molts enfrontaments, en els quals, intervingué

també el monestir de Sant Llorenç, originats sobre tot per les disputes al voltant del control del pas estratègic cap

a la Cerdanya, controlat pel castell de Guardiola. Baronies, vol 1, pag 182.
167 Baronies, vol 3, pag 47.
168 Es documenta en 1257 un molí draper amb dos moliners que treballen una setmana un, una setmana l’altre.
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3ª Part - Edat Moderna

3.1 Introducció

Durant el segle XVI poca es la documentació conservada d’un Gisclareny gairebé

despoblat. No hi ha dubte que l’explotació de les zones més fèrtils i planeres va continuar, ja

que el nom dels masos principals coneguts per la documentació baix medieval es va conservar

en la major part dels casos fins més enllà del segle XVIII, però Gisclareny, esmentat sovint en

els segles medievals a partir de l’existència del seu castell, apareix ben poc en el fons

documental conservat del segle XVI. La darrera referència coneguda d’aquest castell apareix

en un document1 dels primers anys d’aquest segle XVI, sent però desconeguda la data de la

seva destrucció, tot i que podria haver succeït a partir de l’enderroc generalitzat de castells

catalans iniciada pel marqués de Tarifa en 1553 per raó de les guerres amb França, o bé en els

aterraments posteriors fets pels virreis en les darreres dècades del segle XVI i primeres del

segle XVII per privar als bandolers d’amagatalls.

La lenta recuperació demogràfica de Gisclareny en el segle XVII va donar lloc a una més

freqüent aparició en els documents sobretot en la segona meitat del segle. Aquest creixement

demogràfic es va fer molt intens en el segle XVIII, i va ser en aquesta època quan el paisatge

de Gisclareny es configurà en la forma que ha arribat als nostres dies. Aquest creixement va

també influir de forma important en el fet que la documentació disponible actualment sobre

aquest segle sigui prou notable en quantitat i qualitat per permetre oferir una bona visió sobre

la història del nostre poble durant els darrers temps d l’època moderna.

 3.2 Les baronies de Pinós i Mataplana

Durant la Baixa Edat Mitjana Bagà havia estat la capital de les Baronies de Pinós, seu del

baró i centre de poder per la importància que aquest noble tenia dins de la jerarquia feudal

catalana. Amb l’Edat Moderna aquesta noblesa feudal va seguir dos camins diferenciats: una

part d’ella s’emparentà mitjançant casaments amb altres cases nobles, primer dins de

                                                
1 ADS, Saldes, lligall 11. Aquest document és una declaració que fa el fill de Guillem Calla en substitució del

testament del seu pare que ha estat destruït. Menciona la masada d’en Alver, antiga propietat de Vicenç de

Mulnell situada a la parròquia de Turbians, comprada pel seu pare, habitant del castell de Gisclareny (es refereix

al terme del castell), i que li ha deixat en herència.
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Catalunya, després amb la noblesa castellana que girava al voltant de la monarquia hispànica

unificada després del casament de Ferran d’Aragó amb Isabel de Castella; per altra part la

petita noblesa muntanyenca, empobrida, es va mantenir als seus dominis i va esdevenir un

dels factors claus en el fenomen del bandolerisme que va assolar Catalunya en els segles XVI

i XVII.

Els barons de Pinós pertanyien al primer grup: lligats per casament amb els Montcada i

després amb els poderosos Cardona, després de la unió de la corona catalano-aragonesa amb

el regne de Castella s’havien emparentat amb les cases castellanes amb més influència dins de

la monarquia hispànica i, a la mort sense descendents de Felip VII Galceran de Castre i de

Pinós, els barons van abandonar definitivament Bagà en 1509.

Aquest complex entramat de casaments va portar, ja des de finals del segle XV, una sèrie

de conflictes per la possessió de les baronies, i més tard, ja al segle XVII, a una reclamació de

la titularitat de les baronies per part de dues famílies: per una part el poderós ducat d’Alba,

per altra el marquesat d’Aitona. Un llarg plet acabà amb un compromís2 de titularitat

promíscua de les baronies entre les dues cases, firmat el 1672, i que es va mantenir fins al

final del règim senyorial, fins i tot quan, al 1727, el marquesat d’Aitona va ser absorbit per

casament per la casa ducal de Medinaceli. Per aquest compromís, els fruits de les rendes

extretes de les baronies eren compartides per les dues cases, mentre que els representants dels

senyors a les baronies eren nomenats cada tres anys de forma alternativa. El mateix any 1672,

a Bagà, i amb l’assistència dels representants de les viles i pobles de les baronies, entre ells el

cònsol de Gisclareny, el procurador de la marquesa d’Aitona prenia possessió de les

baronies3, cerimònia que es va repetir cada cop que en una de les dues cases d’Alba i

Medinaceli moria el titular i era substituït pel seu hereu4.

En l’àmbit més restringit del Gisclareny històric es coneix un plet interposat davant de la

Reial Audiència i sentenciat en 16905 a través del qual la jurisdicció tan civil com criminal

sobre Gisclareny era reclamada per Maria de Còdol i Roset, emparentada per casament amb

                                                
2 AAP, rotlle 1076, microfilms 196 a 198.
3 AAP, rotlle 1034, microfilm 490.
4 L’any 1649, durant la guerra dels Segadors, el rei de França, llavors sobirà de Catalunya, concedeix el senyoriu

de les baronies a la vídua Anglesill. AAP, rotlle 1108, microfilms 415 a 434. A finals de 1652 el duc d’Alba és

reconegut de nou com a senyor i confirma els establiments fets durant el període de l’ocupació francesa. També

durant la guerra de Successió, a partir del Real Segrest, les baronies van passar a dependre directament de la

jurisdicció reial.
5 AAP, rotlle 1108, microfilms 435 a 448 / rotlle 1030, microfilm 20.
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els Roset, aquests posseïdors a través diversos casaments de drets feudals sobre part del

territori de Gisclareny originalment propis dels senyors de Faia. Aquest plet l’enfrontava amb

els descendents dels barons de Pinós que en el passat havien infeudat als senyors de Faia

aquestes terres. La demanda, fonamentada en la percepció a Gisclareny des de temps molt

reculats per part dels Roset i dels seus predecessors en la senyoria de Faia de censos6, delmes

i altres tributs d’origen feudal, va ser desestimada per la Real Audiència.

Bagà, ja molt castigada durant la guerra civil catalana del segle XV pels enfrontaments

entre els vilatans, partidaris de la Generalitat, i el baró, seguidor del rei Joan II, i sense la

presencia de la cort baronial, va anar perdent importància durant els segles següents, alhora

que tant el bandolerisme com els diversos enfrontaments bèl·lics dels segles XVI i XVII

assolaven aquestes contrades pre-pirinenques, sobretot per raó de la posició estratègica de

Bagà en la ruta de la Cerdanya (i per tant de França) cap a la Catalunya central i Barcelona.

3.3 La població durant l’època Moderna

El període que els historiadors coneixen amb el nom d’Edat Moderna comença a

Gisclareny amb una població molt escassa com a conseqüència dels desastres de la Baixa

Edat Mitjana7 que havien fet disminuir dràsticament la població tant per l’alta mortalitat com

per l’emigració cap als masos i terres abandonades per les víctimes de la pesta, situació que

permetia als supervivents escollir les millors terres pel conreu situades fonamentalment en les

terres més baixes. Així el territori de Gisclareny, constituït en gran part per terres de difícil

conreu i rendiment marginal, sembla raonable que no atragués nova població en aquesta

època, quedant les terres menys productives abandonades i concentrant-se la propietat sobre

les terres de més fàcil conreu.

Per altra part sembla que la temperatura mitjana8 que durant l’època central medieval

s’havia mantingut alta inicià un descens durant la Baixa Edat Mitjana fins atènyer un mínim

amb una època freda i plujosa als inicis de l’Edat Moderna, tot mantenint-se baixa durant

aquest període amb algunes fluctuacions que indiquen intervals una mica més càlids, sobre tot

                                                
6 Per exemple en 1665 Joan Campà paga censos a Maria de Còdol pel mas Llitjòs (després nomenat mas Vilella i

mes tard Cal Tonijan). ACA, Notarials Bagà, vol 3.
7 La pesta negra del segle XIV i la guerra civil del segle XV.
8 Pressuposada a partir de les concentracions de carboni 14 en la matèria orgànica que alhora indiquen canvis en

la insolació total rebuda per la superfície de la terra.
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durant el segle XVIII9. Una raó més per descoratjar la reocupació de les terres altes durant els

inicis de l’Edat Moderna.

A partir dels fogatges fets en els segles XV i XVI i de la documentació trobada, sembla

que als inicis del segle XVI el territori situat entre l’església de Sant Miquel i el coll de la

Bena estava ocupat per unes poques masies els camps de les quals assolien una extensió

considerable. Diversos documents, datats a finals del segle XV, ens mencionen fins a cinc

masos que semblen que ocupaven la major part d’aquest territori: el mas Espunya, prop del

pas del Grau, ja mencionat al segle X; el mas Asen (Assen, Azen, Nassen), situat prop del

Clot del Pou; i els masos Over, Coll i Carbonell, situats en l’espai entre el Clot del Pou i el

coll de la Bena. Els masos Coll, Asen i Carbonell eren propietat de la família Coll, i entre tots

tres ocupaven fins a 42 jornals (prop de vint hectàrees)10. Tant la família Coll com la família

Calla, altra de les documentades a finals del segle XV, emigraren aviat a Bagà i aquest

cognom no va tornar a aparèixer a Gisclareny en els segles següents. En canvi el nom de tots

els masos mencionats apareix de forma repetida en la documentació fins als inicis del segle

XIX.

Els diversos fogatges fets durant els segle XVI mostren un lleuger creixement de la

població del Gisclareny històric des dels nivells mínims del segle anterior. En 151511 es

mantenen els tres focs del fogatge de 1497, mentre en 155312 es registren sis focs, i en 159513

augmenten fins a vuit14.

La documentació referent als habitants de Gisclareny és molt escassa durant els inicis del

segle XVI, però tot i això hi són mencionats el casament d’una Miquela Aymeriga, filla de

                                                
9 http://homepage.mac.com/uriarte/rad1000-2000.html   http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/069.htm

http://www.people.virginia.edu/~mem6u/jones98-science.html
10 El document, trobat al AMG i còpia d’un original del 1490, on es detallen els masos i terres d’aquesta família

Coll, és el mencionat a la pag. 25.
11 Valls, 2002.
12 Iglesias, 1982.
13 Simon, 1980.
14 Cal tenir present que, a diferència dels censos moderns, els fogatges no sempre registraven totes les cases

existents sinó que sovint, donada la seva funció de control fiscal, només es registraven aquelles cases on era

possible la recaptació d’impostos. Per tant les dades dels fogatges no exclouen l’existència d’alguna petita

explotació addicional. Per altra part, donada l’extensió dels camps dels masos existents en aquesta època que fa

pensar en la possibilitat que hi convisquin diferents membres de la família així com mossos de la casa, cal pensar

que cada foc representi una població superior al valor clàssic establert en 4 o 5 persones per foc.
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Joan Aymerich15, en 1511 amb un de Gòsol, i una cessió feta a l’església de Gresolet per Joan

Aymerich en 1531. A partir de finals de segle hi apareixen les primeres mencions al cognom

Guitart (Guitarda) en 1582 en un testament fet de Saldes, al cognom Tor (Bertran Tor, ferrer,

en 1589 i 1593, i Miquel Tor en 1601), i en 1595 es documenta el cognom Campà (Joan

Campà), ja present a Gisclareny des de mitjans de segle16.

Durant el segle XVII no hi ha constància de cap fogatge, però les dades documentals

mostren un creixement definit de la població que queda provat per l’existència de tres fonts.

Les dues primeres són llistes de feligresos confirmats pel bisbe en les seves visites a Bagà

durant els anys 1680 i 1686 on hi figuren fins a 31 famílies de Gisclareny i 4 de Sant Martí

del Puig en la primera visita, i 27 famílies de Gisclareny i 5 del Puig en la segona17. La tercera

font és una llista nominal dels caps de casa datada al 1690, amb motiu d’un plet pels drets

feudals sobre Gisclareny, on ja hi figuren 28 noms de caps de casa, la qual cosa ens permet

calcular una població que podria superar el centenar d’habitants. Els cognoms d’aquesta llista

concorden amb els apareguts en les dues fonts anteriors. Alhora el nombre de cases està

d’acord amb el cens efectuat amb objectius cadastrals l’any 1717, que registra 27 veïns a

Gisclareny i 7 a Sant Martí del Puig, amb una població de 78 i 27 persones respectivament18

La manca de registres parroquials de Gisclareny en aquests segles presenta un important

obstacle per intentar determinar l’origen d’aquest augment de la població durant el segle

XVII, però l’anàlisi dels nous cognoms que apareixen documentats al llarg del segle

comparats amb els que apareixen en els diversos pobles del voltant en el fogatge de 1553 i

amb els inscrits en els llibres sagramentals de la parròquia de Saldes permeten esbrinar la

procedència d’una bona part d’aquests nouvinguts. Sembla que el gruix de la població que

s’instal·la a Gisclareny en els segles XVI i XVII prové de l’altre costat del riu Saldes

(Vallcebre, Massanés, Saldes, L’Espà i Gòsol). Per una part les relacions familiars, molt

intenses en el cas dels Aymerich, dels Guitart, dels Tor i dels Corominas, i per altra part la

                                                
15 Les dones en casar-se prenien el cognom de l’espòs, i era corrent que aquest cognom, igual que passava amb

les filles, s’expressés en forma feminitzada: Guitart – Guitarda, Aymerich – Aymeriga, Calla – Callana, Soler –

Solera, Barral – Barrala.
16 Aymerich i Campà són dos dels cinc cognoms diferents que apareixen al fogatge de 1553. Ambdues famílies

semblen haver estat establertes en el territori situat a solixent del coll del’Escriga. La resta de cognoms d’aquest

fogatge són: Sans, Vidal Gascho, i La Gavaxa (vídua)
17 Aquestes quantitats són aproximades ja que alguns noms inscrits presenten problemes de llegibilitat. En tot cas

sembla que aquests valors s’acosten bastant a la realitat.
18 Iglésies, 1982.
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presència de cognoms com Soler, Bosoms, Noguera, Arderiu, i Freixas en aquests pobles

semblen donar suport a aquesta hipòtesi19.

 Durant el segle XVIII la població va créixer ràpidament i de forma regular. Els registres

parroquials de confirmacions de Bagà, on assistien els feligresos de Gisclareny en cada visita

del bisbe20, ens permeten observar el ritme de creixement de la població i l’aparició de nous

cognoms21. El cadastre de 177622 ens presenta una llista nominal dels 85 caps de casa amb

                                                
19 Durant la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del segle XVII el Berguedà va rebre una

considerable immigració procedent d’Occitània. Aquesta era nombrosa a Bagà, que ja tenia una tradició

medieval d’immigrants d’aquesta procedència. Ignorem en canvi si aquesta immigració va participar en el

creixement de la població de Gisclareny en aquest anys, però els cognoms coneguts no semblen afavorir aquesta

possibilitat, tot i que anteriorment, en el fogatge de 1553, apareixen mencionats una “vídua Gavaxa” i un Vidal

Gascó, cognoms que insinuen un origen transpirinenc. Aquest cognom, Gascó, i també Gavatx apareixen

documentats altre cop al segle XIX en dos masos del Coll de la Bena, però és desconeix si hi ha relació entre

aquests noms moderns i els del fogatge ja que no s’ha trobat cap document entre aquests segles.
20 En aquest segle només hi ha constància d’una visita del bisbe de Solsona a Gisclareny per impartir la

confirmació.
21 En el segle XVIII hi ha registres dels anys 1702, 1714, 1721, 1741, 1747, 1756, 1773, 1784, 1788 i 1795.

ACA, Diversos Bagà, Parroquials, vol 19.

El creixement de la població va propiciar l’establiment en llocs remots i d’accés difícil,
com era el cas de Cal Noguera, Ca l’Estevanó, Cal Ralé, i Camp del Cep
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que compta Gisclareny, que representava una població al voltant de o superior als 400

habitants, xifra que queda confirmada pel cens de Floridablanca23 al 1787, el primer que fa un

recompte directe dels habitants i els classifica per edats i estat civil24 tot donant un valor de

439 habitants per a Gisclareny i 69 habitants per Sant Martí del Puig.

El considerable creixement de la població registrat durant el segle XVIII, de l’ordre del

300% des dels inicis del període, cal atribuir-la tant al propi creixement vegetatiu com a la

immigració. En el mateix període la població de Catalunya creix a una taxa mitjana situada

entre un 0,6% i 0,7% anual25, mentre la població de Gisclareny, ho fa a una taxa del 2,6%

aproximadament26. Aquesta observació, sumada a la presència de molts cognoms nous

(gairebé un 40%) entre el llistat de 1690 i el cadastre de177627, ens fa concloure l’existència

d’un fort procés immigratori que es dirigeix principalment cap a les parts més altes del

territori conreable situat al vessant S de la serra de Gisclareny28. Tret d’alguns casos aïllats29

no sembla possible a hores d’ara esbrinar la procedència de la major part d’aquest contingent

immigratori.

                                                                                                                                                        
22 Conservat a l’AMG.
23 INE, 1987.
24 Veure l’annex nº 14
25 Riquer, 1996, vol 5
26 Iglésies, 1982
27 Veure l’annex nº 9
28 En el cens de Floridablanca les poblacions de Saldes i Vallcebre comptabilitzen 199 i 138 habitants

respectivament. Això suposa una important disminució de la població respecte del cens de 1717. Per altra part en

el cadastre de 1769 fet a Saldes i conservat a l’ADS apareixen 147 cases citades de forma individual, la qual cosa

fa impossible que la població sigui de 199 habitants com diu aquest cens sinó que cal situar-la en un valor una

mica superior a la de principis de segle. Tot fa pensar que aquestes dades del cens de Floridablanca no responen

a la realitat i que la població d’aquests dos pobles va experimentar tan sols un lleuger increment respecte de la de

1717. Per què un poble com Gisclareny amb un territori amb desnivells i pendents molt superiors als de Saldes i

Vallcebre va veure créixer la seva població fins a superar aquests dos pobles sembla que hauria de ser explicat

sobretot a partir de factors geogràfics: en el cas de Saldes les parts altes i amb pendent, susceptibles d’admetre

noves feixes de conreu, es troben orientades fonamentalment al N (vessants de la serra d’Ensija), per la qual

cosa, en alçades superiors als 1000 metres, els rendiments no haurien compensat l’esforç esmerçat en preparar-

les. En canvi, a Gisclareny, aquests pendents es troben orientats al S i aquest podria haver estat un factor decisiu

en l’important creixement de la seva població. En el cas de Vallcebre la política seguida pels seus capmassats va

ser la de no deixar obrir noves boïgues amb l’objectiu d’evitar la fragmentació de les propietats com va passar a

Saldes i Gisclareny.
29 Per exemple els Companyó, procedents de Bagà, però que tenien la seva casa pairal, encara existent, a Brocà;

els Vinyas, procedents de Sant Romà de la Clusa; o els Casadesús, procedents de Cerdanyola/La Nou.
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Una anàlisi detallada del cens de Floridablanca, permet observar algunes particularitats

en la distribució de la piràmide d’edats de la població de Gisclareny30 Per una part la

presència d’individus d’edats inferiors a 25 anys resulta escassa en relació als que superen

aquesta edat. Per altra part la proporció d’individus solters de més de 25 anys és anormalment

alta en relació a la població casada i vídua superior a aquesta edat, cosa que també succeeix si

considerem només els solters d’edat superior als 40 anys respecte de la població total. Aquests

fets es donen també en alguns altres pobles dels voltants. Les causes d’aquestes anomalies

apunten a una possible limitació de la nupcialitat, i en conseqüència de la natalitat, deguda a

la limitació de recursos econòmics. Sembla, i la documentació conservada així ho apunta, que

ens podem trobar amb un ampli segment de població mancat de recursos (terra) per poder

formar una família, en alguns casos pagesos, potser amb alguna petita peça de terra, però

treballant per compte d’altri (bracers), en altres casos fadristerns que romanen solters a casa

de l’hereu treballant per l’heretat familiar, degut al ferm costum de la indivisibilitat del

patrimoni.

                                                
30 Veure annex nº 15

Els veïnats occidentals de Gisclareny vistos des de Vallcebre.
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3.4 El règim senyorial

3.4.1 Els drets senyorials durant l’Edat Moderna

Gisclareny, com a lloc que formava part de les baronies de Pinós i Mataplana31 des dels

inicis de la Baixa Edat Mitjana, es trobava als inicis de l’Edat Moderna sotmès a les

obligacions derivades del sistema senyorial.

L’any 1728 Llorenç Freixa, Pere Joan Campà i Jaume Soler, respectivament batlle i

regidors del terme i parròquia de Sant Miquel de Turbians, també dit Gisclareny32, signen a

Bagà, centre de les baronies de Pinós i Mataplana, un document de confessió33 on reconeixen

als Excs. Senyors Duc d’Alba i Marquès d’Aitona com a senyors comuns i per indivís

d’aquestes baronies. En aquest document, i en nom de tots els habitants de Gisclareny,

admeten ser “vassalls en tota jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi” dels esmentats

senyors i, reconeixent-los com a senyors campals d’aquest lloc, “deuen pagar los terços, mig

terços, lluïsmes i foriscapis de totes les alienacions i traslacions de domini”. Per l’ús de les

pastures dels comuns del terme pagaran, el dia de Sant Miquel de setembre, una lliura i vuit

sous anuals en concepte de quístia. A la fi del document “presten sagrament i homenatge de

boca i de mans segons lo Usatge de Barcelona”, fórmula que revela l’origen feudal d’aquest

ritual.

 Aquest document de reconeixement de l’existència d’uns senyors amb jurisdicció civil i

criminal sobre els habitants del lloc, conegut com a capbreu34, és l’instrument efectiu que

millor visualitza les relacions de poder i dependència pròpies del règim senyorial.

A finals del segle XVIII hi havia a Catalunya 742 termes municipals35 que es trobaven

sota la jurisdicció senyorial. L’origen d’aquesta dependència es remuntava a l’època medieval

i concretament al període de feudalització dels segles XI i XII.

                                                
31 A la part corresponent al Berguedà de les baronies de Pinós i Mataplana tenien categoria de viles: Bagà, Gòsol

i La Pobla de Lillet, i categoria de llocs: Gisclareny, Saldes, Josa, Brocà, Castellar de n’Hug. A la vall de Toses

hi havia els llocs de Fornells, Dòrria, Planes, Toses i  Navà. AAP, rotlle 1066, microfilm 77 a 79.
32 Aquest Gisclareny encara no incloïa les terres del fons de la vall del Bastareny, que van ser incorporades al

municipi al segle XIX.
33 Conservat a l’AMG.
34 Els capbreus reconeixen l’existència d’un domini eminent o directe de la terra per part d’uns senyors. De

vegades aquest reconeixement s’estén a les jurisdiccions de mer i mixt imperi, com en el cas dels ducs d’Alba o

Medinaceli. Altres vegades només es reconeix l’existència d’un contracte emfiteutic amb el dret del senyor de

cobrar, censos i lluismes, com en el cas dels Còdol.
35 Nadal, 1990
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A les darreries del segle XIV l’agreujament de les condicions dels camperols degut als

intents senyorials d’incrementar la pressió sobre ells per tal de compensar les pèrdues que els

provocava la despoblació originada per les epidèmies de pesta negra, va propiciar una reacció

antisenyorial que va portar a les guerres remences del segle XV. Guerres que es van produir

de forma intermitent al llarg del segle fins l’any 1486 quan Ferran II promulgà la Sentència

Arbitral de Guadalupe, que extingia alguns dels mals usos i la subjecció dels camperols a la

terra. Però la major part dels drets senyorials van romandre: els camperols van continuar

sotmesos a la jurisdicció del senyor, i molts dels antics serveis es van transformar en

pagaments en diner o fruits.

Aquesta nova situació, sovint denominada règim senyorial, es va prolongar des de finals

del segle XV fins als inicis del segle XIX, quan la influència de la revolució francesa de 1789

propicià la seva desaparició, encara que els efectes el règim senyorial es feren notar fins a les

acaballes d’aquell segle.

A través dels gairebé set-cents anys de duració total del sistema feudal, modificat però no

extingit per la Sentència de Guadalupe, es van mantenir una sèrie de drets que els senyors

imposaven als seus vassalls. Aquests drets variaven considerablement d’uns senyorius als

altres, i dins dels mateixos senyorius en funció dels diversos privilegis, acords, concòrdies,

etc, establerts entre el senyor i els seus vassalls al llarg dels segles. En el cas de les baronies, i

a partir de la documentació conservada, podem establir bastant clarament quins eren els

Portada del capbreu fet en 1728 i reproduït en 1762
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principals d’aquests drets del senyor36, els quals es feien efectius també al lloc de Gisclareny.

Una bona part d’aquests drets senyorials estaven relacionats amb el peculiar règim de tinença

de la terra, molt estès a Catalunya, conegut amb el nom d’emfiteusi.

3.4.2 El contracte emfiteutic

Una de les qüestions objecte de debat entre els historiadors és la naturalesa real de la

institució coneguda amb el nom d’emfiteusi37 Aquesta forma de tinença de la terra és pot

descriure com la cessió a perpetuïtat de la terra al pagès a canvi del compromís del seu

millorament i del reconeixement del domini del senyor, manifestat documentalment per mitjà

del capbreu, i econòmicament a través del cens, el lluïsme, i els drets de fadiga i foriscapi.

L’emfiteusi implica una definició del domini exercit sobre la terra tant per part del senyor

com del pagès emfiteuta. Hi ha un domini directe o eminent del senyor, que li permet, a través

d’un cens en metàl·lic o en espècies, extreure part dels fruits obtinguts pel pagès, i un profit

econòmic en el moment de la venda de la terra per part d’aquest (lluïsme). També hi ha un

domini útil de la terra per part del pagès que li garanteix la impossibilitat de ser expulsat

d’ella, així com la capacitat de deixar-la en herència, vendre-la i subestablir altres pagesos en

una part d’ella.

L’origen d’aquesta institució emfiteutica va ser un dels motius de màxim enfrontament i

controvèrsia en els moments de transició entre el sistema senyorial i el sistema liberal al segle

XIX, per les disputes sobre si calia la seva extinció per ser d’origen feudal, o si s’havia de

considerar-la realment com una forma d’arrendament de la terra assimilable pel règim liberal.

L’establiment era l’acte de cessió del domini útil de la terra del senyor al pagès38, i

encara que la documentació conservada sobre aquest acte jurídic en el cas de Gisclareny no és

molt nombrosa, tenim alguns exemples com l’establiment fet al 1703 pel procurador dels

                                                
36 Veure annex nº 5.
37 Serra i Puig, 1983.
38 Un plet de finals del segle XVIII mostra les diverses formes de cessió de la terra entre senyors i pagesos i els

conflictes que es podien originar. En 1794 Francesc de Còdol ven a carta de gràcia el camp de la Nou a Miquel

Arderiu. Però aquest camp es troba conreat per Pere Campà que afirma que ve ser establert en aquest camp pels

Roset, antecessors dels Còdol, en 1680 però no ho pot demostrar documentalment. Francesc de Còdol diu en

canvi que aquest camp està arrendat al Campà. El plet està en la Cúria de les baronies, i per aquesta raó el batlle

de Gisclareny segresta el camp i fa que Miquel Arderiu el conreï de franc, sent la cullita en 1795 de 5 cavallons i

10 garbes de cereal. A la fi en 1798 Campà renuncia als seus suposats drets a canvi d’un pagament no especificat

de Còdol. RHB, 1798.
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senyors de les baronies a favor de Josep Campà en un camp de cinc jornals situat en terres

properes a l’ermita de Sant Miquel de Turbians, amb una entrada de cinc doblons d’or i amb

un cens anual de cinc quartanes de bon blat39. També en 1684 Maria de Còdol, exercint la

jurisdicció com a “senyora de les coses feudals del castell de Gisclareny”, estableix a Pere

Campà en un camp de dos jornals, dit mas Parer amb un cens de mitja quartera de blat, mitja

d’ordi i dues gallines40. I un altre senyor de les terres de Gisclareny, el monestir de Sant

Llorenç, estableix en 1631 a un Soler en el mas Cortal41.

L’existència d’altres senyors que, des de l’època medieval i per cessió dels barons,

exercien domini directe sobre bona part de les terres de Gisclareny, feia que no tots els

pagesos establerts paguessin censos a les arques baronials. Per altra part la quantia del cens,

establerta d’antic, una part en espècie i altra en metàl·lic, era en general escassa. Els comptes

de 1755 poden servir d’exemple: amb quinze pagadors (catorze particulars i el comú)

l’aportació total es valorada pel clavari de les baronies en unes 21 lliures42. Els productes que

calia lliurar com a cens incloïen blat, ordi, civada, gallines, pollastres i capons. Tot i això

l’informe del clavari indica que del total només s’havien pogut cobrar unes cinc lliures43.

L’altre perceptor més important de censos a finals del segle XVII era la família Còdol44

resident a Bagà i vassalls des de l’època medieval dels barons de Pinós. En la segona meitat

del segle XVII, i a través de Maria de Còdol i de Roset, vídua, primer de Francesc de Roset i

Badia, i en segones núpcies de Francesc de Còdol, havien els Còdol accedit a la senyoria del

castell de Faia, situat al terme de Sant Martí del Puig, i també sobre parts del terme de l’antic

castell de Gisclareny. Els Roset, i abans d’ells el Badia, els Espasén i els Faia, havien exercit

anteriorment aquesta senyoria feudal. Amb aquests títols els Còdol van poder percebre durant

                                                
39 RHB, any 1795.
40 RHB, any 1796.
41 ACA, Notarials Bagà, vol 10.
42 Veure annex nº 12.
43 AAP, rotlle 1108, microfilm 615 a 617.
44 La història dels Còdol va passar per moments difícils quan al 1772 Francesc de Còdol és va veure obligat per

raons d’edat i malaltia a cedir en usdefruit tots els seus béns a l’esposa del seu fill Tomàs, Antònia de Còdol i de

Vivet, perquè tingués cura del seu net. La causa era que cap dels seus quatre fills podia fer-se’n càrrec de la

direcció de la família: Tomàs i Ramon s’havien tornat boixos i es trobaven reclosos a una casa de Bagà; Josep

Anton estava a la presó de les illes Medes per petició del seu pare, i Manuel era prevere. ACA, Protocols, BrV

83.
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el segle XVIII una part dels censos satisfets pels habitants de Gisclareny45 així com tots els

satisfets pels habitants de la parròquia de Sant Martí del Puig sense que s’hagi trobat

constància que els senyors de les baronies, malgrat conservar la seva jurisdicció de mer i mixt

imperi sobre aquest terme recaptessin cap cens.

3.4.3 El contracte de masoveria

L’escassa població de Gisclareny en aquests segles, precedida per l’emigració d’alguns

pagesos importants cap a Bagà sembla que propicià que una part del territori del Gisclareny

històric estigués sota el domini útil de vilatans de Bagà. Diverses referències a vendes fetes

durant els segles XVI i XVII mencionen masos importants com l’Espunya46 o Cal Ros47 que

es trobaven en aquesta situació. També Segimon de Boatella, important prohom de Bagà,

tenia als inicis del segle XVIII una casa i heretat al coll de la Bena que va conservar almenys

fins a finals del mateix segle48.

                                                
45 En un capbreu redactat en 1791 Manuel Puig reconeix als Còdol com successor dels Roset-Badia que en 1683

li concediren establiment en una casa i terres situades al coll d’Escriga, amb un cens de mitja quartera de

forment, mitja de civada, i mitja d’ordi més un parell de gallines. En vista del deteriorament que les terres han

sofert pels temporals de pluja li redueix aquest cens  RHB, 1791. També en 1798 Josep Barral confessa haver

estat establert al mas Parer en 1650 pels antecessors dels Còdol, i com es desconeix el cens a pagar (és a dir que

feia molt de temps que no es satisfeia), Francesc Tomàs de Còdol l’absol de pagar censos en el futur i acorda que

Barral aporti només quatre pollastres anuals (com a senyal de reconeixement del domini del senyor), a canvi de

pagar-li de cop una quantitat als Còdol. RHB, 1798.
46 En 1558 Sebastià Fabré, paraire de Bagà ven a Bertran Palol el mas Espunya, que es troba sota el domini

directe del monestir de Sant Llorenç. Aquest mas, anomenat més tard Castell i avui desaparegut, canvià de

propietari moltes vegades durant els segles XVI a XVIII.
47 En 1661 Pere Tomàs Casas, presbíter de Bagà, fa donació de Cal Ros a la Comunitat de Preveres de Bagà,

possiblement com a liquidació d’un deute. Cal Ros pagava censos al monestir de Sant Llorenç. ACA, Notarials

Bagà, vol 3.
48 ACA, Notarials Bagà, vol 9.
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El posseïdors de domini útil sobre les terres si bé per una part estaven obligats a pagar

censos i lluismes al senyor eminent, podien al seu torn establir contractes de masoveria per

temps limitat, sovint quatre o cinc anys renovables, amb altres pagesos. Aquesta era una opció

que en el cas de masies importants quedava sovint documentada. En el cas del Gisclareny

històric són abundants els exemples d’aquests contractes i algunes masies importants

estigueren molt temps explotades per masovers. El cas més conegut és el de Cal Ros49 però en

altres masies com l’Escriga (o Escariga), el Castell (Espunya)50i Cal Corominas51 també

                                                
49 Arrendat en 1761 per Julià Bover a Mariano Noguera. ACA, Protocols, BrV 84.
50 En 1766 Maria Dachs es masovera de “l’heretat dita del castell de Gisclareny”. ACA, Protocols, BrV 85.
51 De particular interès per conèixer les condicions en que es feien aquests contractes i altres dades de l’època es

el corresponent a l’arrendament fet en 1679 per Miquel Esteve Tor de Cal Corominas a uns pagesos de Saldes

per quatre anys. Es tracta en aquests moments d’una heretat important i Tor els lloga una gran part reservant-se

però per ell “lo comallar, vinyassa, Berta, Comassa, hort i canamar”. Els fruits es partiran a mitges i Tor

promet donar-los tot els fems, tant de bestiar com de palla que es produeixin a l’heretat amb excepció dels

obtinguts a l’estable dins de casa i en les quadres del costat quan les ovelles tornin de l’Urgell. Tor també promet

facilitar-los bous per llaurar i bestiar de bast per garbejar i traure fems, així com bestiar o eugues per batre les

garbes, anant les despeses del bestiar a mitges. També facilitarà Tor la llavor del primer any tant pels camps com

La neu embelleix el veïnat del Coll de la Bena.
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s’aplicà aquest tipus de contracte. Cal però pensar que en el cas de masies més petites els

contractes es feien verbalment i només les podem arribar a conèixer quan es produïa un cas de

conflicte i apareixen referències indirectes en la documentació.

Molta més importància tenia la masoveria en la vall del Bastareny. Totes les grans

masies estaven en el segle XVIII explotades en règim de masoveria. Ja en el segle XVII tenim

notícies d’alguns masovers, com ara Francesc Cases, masover de la torre de Faia en 169252.

Fins i tot la masia del Puig, casa de la rica família Bover, es trobava arrendada en 1754 per

quatre anys i per un preu considerable, 1112 ll, a Francesc Camprubí53, que també tenia

arrendades les masies de Murcarols, l’Hospitalet i la Pelosa. Llorenç Cabanas54, que també

tenia arrendat Munnell ja havia arrendat el Puig en 1739 a per 30 doblas l’any (72 ll). Santa

Magdalena es trobava arrendada en 1797 a Joan Balderich55.

                                                                                                                                                        
per les boïgues de terra cuita, que li serà retornada amb la collita. Els arrendadors viuran a Cal Corominas que

els deixa Tor excepte una cambra que fa servir per posar els formatges. Els censos es pagaran a mitges i les taxes

les que toquin a cadascun. Els arrendadors prometen treballar sempre tres homes i quan puguin quatre i conrear

les terres a “ús i pràctica de bons pagesos”. A més aportaran dues arrelles de llaurar. ADS, Saldes, lligall 22.
52 Amb el trasllat dels Còdol a Bagà, la torre de Santa Magdalena o de Faia és explotada de forma

ininterrompuda per masovers. Per exemple, en 1773 es arrendada a Josep Artigas de La Pobla, i en 1791, trobem

com a masover a Pere Solà, que a més té arrendat un molí fariner a Sant Julià de Cerdanyola. RHB, 1773, 1791.
53 Les condicions d’arrendament del Puig reserven als Bover l’ús de la casa excepte dues estances per guardar

grans. També queda per ells tota la fruita que es produeixi, l’hort i el canamar, una quartera de rompuda i tota les

rompudes que facin als emprius de Gisclareny, així com el dret a pasturar dos bous i el bestiar de bast. També

han de rebre un bacó anual i poden munyir tot el bestiar quatre dies a l’any. Sembla que els Bover arrenden les

seves terres per poder liquidar un important censal, 800 ll, que tenen amb la Comunitat de Preveres de La Pobla.

ACA, Protocols, BrV 88.
54 El cas de Llorenç Cabanas mostra com els masovers eren en alguns casos pagesos amb un nivell econòmic

important. Casà amb Rosa Picas, una rica hereva de Grèixer. En 1739 feu un inventari dels béns de la masia de

Munnell (annex nº 34) que mostra un patrimoni considerable. Després de la seva mort la vídua es va casar amb

Joan Cunill que quedà com a masover de Munnell. El fill únic i hereu de Llorenç Cabanas, Josep Cabana i Picas

reclamà en 1758 els béns del seu pare en base a aquest inventari. El matrimoni Cunill-Picas presentà un

descàrrec restant a la reclamació les despeses de manutenció i vestit del fill i les tres filles de Llorenç Cabanas,

així com les despeses d’enterrament del pare i d’una filla morta, el dot de casament de les tres filles, i les

despeses de malaltia de tots els fills. Una concòrdia final entre les parts repartí els béns, però el matrimoni

Cunill-Picas conservà  Munnell. ACA, Protocols, BrV 92.
55 Joan Balderich, bracer, nascut a Cerdanyola, havia estat establert com a comerciant pel procurador de les

baronies en 1770. Aquest establiment li permetia construir una casa al costat del camí del Pendís en terres de

santa Magdalena per hostatjar i vendre aliments als viatgers (aquesta casa sembla ser l’actual Cal Cerdanyola).

RHB, 1770. El negoci va funcionar perquè en 1794 era capaç de donar un dot de 1000 ll a la seva filla
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3.4.4 Els emprius

La possessió per part del senyor del domini directe sobre la terra, implicava la seva

jurisdicció sobre les pastures, boscos i aigües, tant corrents com estancades. El dret a la

utilització d’aquests recursos era sovint cedit pel senyor jurisdiccional al comú dels pobles a

canvi d’un cens o bé graciosament mitjançant carta de privilegi lliurada en el passat, com era

el cas de Bagà.

La considerable extensió de boscos que cobrien els vessants N de la serra de Gisclareny

(i en l’actualitat tornen a fer-ho un cop recuperats de les tales de principis del segle XX), amb

una superfície de prop de 2000 Ha, i que ara es troben repartits entre els municipis de Bagà i

Gisclareny, representaven una important font de recursos, sobretot fusta de construcció, llenya

i pastures.

El dret d’emprivar era d’origen medieval concedit pel baró als vilatans de Bagà, tot i que

més de la meitat d’aquests boscos es trobaven dins dels termes de Sant Martí i Gisclareny56.

Alhora els habitants del lloc de Gisclareny pagaven una quantitat simbòlica per l’ús de les

pastures del seu terme (1 ll 8 s), i tenien també dret al lliure ús dels fruits d’aquests boscos.

L’aprofitament comú dels boscos per parts de dos municipis diferents portà a una sèrie de

conflictes resolts amb una concòrdia signada en 1749 entre els regidors de Bagà i Gisclareny,

per la qual es dividien el bosc en dues parts57 per a l’obtenció de fusta i llenya, podent els

                                                                                                                                                        
Magdalena, i en 1797 arrendava als Còdol, junt amb un negociant de Bagà, les heretats de Santa Magdalena,

Gresolet, Urtx, i els censos de Gisclareny i Gavarrós.
56 El dret d’emprivar dels vilatans de Bagà s’estenia per tot terme de l’heretat de Sant Magdalena i pel vessant N

de la serra de Gisclareny fins al coll d e Bauma, i continuava per les costes de Gisclareny fins al torrent de

Comabona i després per les costes de Roset. També en la part alta de la serra del Cadí des de Tancalaporta fins al

Cap dels Cortils i Costa Cabirolera tenia validesa aquest dret. ACA, Protocols, BrV 85.
57 En aquesta concòrdia es partia el bosc “... seguint lo camí que va de Gisclareny a Grasolet fins al Clot de la

Muxera a una pedra forta, y de dita pedra forta (deixant lo camí que va a Grasolet) puja linea recta dret a la

font del Boix, y dret a la font de Coll de Balma, y de la font del Boix linea recta dret al torrent de Coll de Balma

en avall seguint lo torrent, lo que es de dit camí, y demés afrontacions en amunt queda a favor del Comú i

Particulars del dit terme de Gisclareny; y lo bosch que es sota lo dit camí, y confrontacions sobreditas en avall

resta per la Comú y Universitat de dita vila y terme de Bagà” A la part nord del torrent continuava vigent el dret

dels vilatans de Bagà de treure fusta, però a la part sud, quedaven sota pena de perdre la cavalcadura i tres lliures

de multa. La mateixa pena s’aplicaria als de Gisclareny que assoquessin (tallessin o arrenquessin) arbres en la
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habitants de Gisclareny fer servir la part assignada als de Bagà per retirar llenya i brossa del

terra i pasturar els ramats. Aquest drets dels vilatans de Bagà a emprivar als altres termes va

ser una font de conflictes i plets amb l’adveniment del règim liberal, quan el costum els

portava a explotar aquests boscos malgrat l’extinció dels privilegis acumulats durant el temps

que va estar vigent el règim senyorial.

Hi ha abundant documentació dels efectes de la jurisdicció baronial sobre les aigües a

Sant Martí, però no així a Gisclareny58. Les aigües del riu Bastareny presentaven la

possibilitat de ser utilitzades com a força motriu59 per moure molins fariners, molins drapers,

molines serradores, martinets de farga, etc60. Calia demanar permís als representants dels

                                                                                                                                                        
part dels de Bagà. També acordaren que, en cas d’acabar-se els boscos, tot el terreny quedava pel Comú de

Gisclareny. AHVB, Protocols notarials, any 1749.
58 No hem trobat referències abans del segle XIX en la documentació consultada  sobre el molí fariner que va

existir a Gisclareny fins a finals del segle XX, a prop del veïnat de Vilella. La primera referència trobada

correspon a 1815, sent el moliner Martí Casadesús. RHB, 1815. Però sembla probable la seva existència anterior

ja que cap altre indret del Gisclareny històric disposa d’un corrent d’aigua comparable. Tot i això les distàncies

des dels punts més allunyats de Gisclareny a aquest molí són iguals o superiors a les que hi havia als molins

fariners del Bastareny. Aclarir aquest punt és una feina pendent.
59 Aymaní, 2002.
60 Serra i Coma, 1985, pag 164.

Pont sobre el riu Bastareny. Darrera es trobava el molí del Puig.
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senyors per fer aquestes instal·lacions, permís que era normalment concedit a canvi d’un

cens61.

Però els plets sobre aquest tema eren freqüents, sia perquè el necessari permís no sempre

era demanat als senyors, sia perquè la recerca del millor lloc per instal·lar els aprofitaments

feia entrar en conflicte els diversos posseïdors de la terra de la vora del riu, o perquè l’aigua

que es feia servir riu amunt perjudicava els altres usuaris riu avall. Així al 1724 el Batlle

general de les baronies, a instància de la cúria baronial va imposar a Pere Bover, pagès del

Puig, la pena de cent lliures si en vint-i-quatre hores no havia espatllat la reclosa feta per

aquest sense permís al riu Bastareny.

3.4.5 Altres tributs

El cobrament dels drets baronials no es feia mai directament per part dels senyors, sinó

que es portava a terme pel règim d’arrendament, després d’una subhasta entre els diversos

interessats, normalment individus acabalats que es presentaven sols o associats, a partir dels

plecs de condicions o tabes publicats pels funcionaris baronials62. Els adjudicataris podien al

seu torn rearrendar part dels tributs a altres persones63.

A part dels pagaments directament lligats a la tinença de la terra o a l’ús d’altres recursos

sota la jurisdicció dels senyors, com boscos i aigües, apareixen en la documentació de les

baronies altres exaccions per part d’aquests com ara el dret de castellatge (carnalatge), aplicat

pels municipis sobre el pas de bestiar a través dels seu terme, o l’obligació de tothom de fer

servir els molins del senyor per a la mòlta del gra.

Altre exacció, de quantia important, a la que estava subjecta la pagesia sota el règim

senyorial era el delme. Aquest tribut, d’origen eclesiàstic havia estat creat a l’Edat Mitjana

com una aportació al manteniment del culte cristià consistent en els seus inicis en la desena

                                                
61 Un exemple ben reculat en el temps el tenim en la concessió feta a Francesc de Roset i Badia, senyor del

castell de Faia, en 1603 per fer una molina serradora al Puig amb un cens de sis sous. Un altre exemple és la

concessió en 1696 a dos vilatans de Bagà de les aigües del Bastareny des de la font de l’Adou fins al pont de

Camps de la Vila, i de la riera Rigorèixer des del Mal Grau fins a trobar el Bastareny, amb permís per instal·lar

una molina serradora de taulons i un martinet d’estirar ferro, per un cens de déu sous.
62 Un exemple de taba referida a les baronies es conserva a AHPB, Joaquim Tos, not. 1031, manual de negocis,

1793.
63 Per exemple tenim el rearrendament fet en 1775 a uns Campà, pare i fill de Bagà, pel preu de 5050 lliures, dels

censos de Bagà, Gòsol, Brocà i Gisclareny, així com altres tributs, per part de l’arrendatari del conjunt de les

baronies. RHB, any 1775.
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part de la collita. Junt amb les primícies, primers fruits de la terra, representaven l’aportació

obligada dels feligresos als ingressos del clergat secular. Amb el pas del temps els drets de

percepció d’aquest tribut en moltes parròquies van passar per infeudació, venda o per

usurpació forçada a les mans de particulars: nobles, comerciants, etc. Alhora les proporcions

del tribut respecte de la collita van anar experimentant moltes variacions segons el lloc i

l’època.

Els casos de Gisclareny i Sant Martí es troben ben documentats64. L’any 1577 Hierònima

de Roset valorava el delme de Gisclareny en 6 ll. L’any 1768 a Gisclareny el delme es

repartia entre dos perceptors: el rector de la parròquia i Francesc de Còdol, successor dels

Roset. La proporció de la collita era diferent segons el producte: així pel gra d’espiga el delme

era de tres parts sobre vint-i-cinc, mentre per als llegums, la llana i els anyells es pagava una

part de cada déu. També el repartiment entre els perceptors era divers: el gra se’l repartien a

parts iguals, mentre de la resta de productes anaven dues parts a Còdol i una al rector. A Sant

Martí, es repartia el delme entre el rector de Gisclareny i el titular del Benefici sota el nom de

Maria Santíssima i Sant Sebastià fundat a la vila de Bagà. La proporció era de tres parts sobre

                                                
64 ADS, Saldes, lligall 22.

El molí de Vilella era un equipament imprescindible en una comunitat on els cereals eren
la base de l’alimentació.
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vint-i-tres pel gra, i una part de cada déu per la resta, mentre el repartiment lliurava dues parts

al Beneficiat de Bagà i una al rector. En la resta de les baronies les proporcions eren diverses i

com a perceptors apareixen, a més dels rectors de les parròquies, els propis ducs de Alba i

Medinaceli, els Còdol i els Foix de Bagà, els Gible de Berga, l’abat de Ripoll, i molts altres

clergues i particulars.

Una part dels productes obtinguts a través del delme formaven el tribut de l’excusado,

creat per Felip II, i que consistia en destinar el producte del delme de la casa més rica,

l’anomenada “casa major delmera” a les arques de la monarquia65. A Gisclareny, i durant els

anys 1765 a 1768, la casa major delmera era la de Miquel Noguera, i pel llistat dels productes

aportats podem també observar les variacions de la collita segons la bondat del clima i la

terra66. El cobrament d’aquest tribut també era arrendat sovint67.

La resistència dels pagesos al règim senyorial va viure a les baronies un moment àlgid en

la primera meitat del segle XVIII. El pagament dels drets senyorials no sempre era acceptat

passivament per la pagesia68. En l’exemple citat anteriorment del censos baronials de 1755

gairebé la meitat dels subjectes no havien pagat. També en un document de 1745 els regidors

de Gisclareny es mostraven disposats a jurar en judici que mai s’havia pagat en aquest poble

el dret de terços al senyor. Durant tot aquest segle va haver-hi arreu de Catalunya una pressió

senyorial per renovar els capbreus amb la finalitat de recuperar i posar al dia els drets

senyorials que, ens informa la documentació, estaven sent cada cop més qüestionats pels seus

subjectes69. En un interessant document70, Domingo Soldevila, regent de la cúria baronial de

Bagà, explica els conflictes d’aquesta amb els pobles de la baronia, encapçalats per Bagà, i els

seus treballs per aconseguir la documentació antiga que permetés forçar a pobles i individus a

acceptar la senyoria dels ducs d’Alba i de Medinaceli. Tot i que una sentència de la Real

Audiència de 1736 va donar la raó als senyors en el conflicte amb el comú de Bagà, no va ser

                                                
65 De vegades el tribut es feia sobre diverses cases alhora. Per exemple en 1761-62 es cobrà en quatre cases a

Sant Martí del Puig, mentre a Gisclareny es feu pagar a la casa principal de Cal Ros i a tots els seus colons. Això

va originar les protestes dels perceptors del delme que veien reduïts els seus ingressos.
66 Aquests productes eren forment, ordi, civada, llegum, llana i anyells, i el seu com en 1761-62, valor oscil·lava

entre les 10 lliures en l’any dolent i les 39 lliures per al millor any. ADS, Saldes, lligall 2.
67 L’”excusado” de Gisclareny era arrendat l’any 1806 per quatre anys a un preu de 43 lliures l’any, la qual cosa

està d’acord amb la pujada general dels preus agrícoles en la segona meitat del segle XVIII. Vilar, 1966.
68 En 1724 la Cúria baronial reclama als regidors de Gisclareny el pagament dels censos, a raó d’1 ll 8 s anuals

dels anys 1716 a 1720. ACA, Notarials Bagà, lligall 4.
69 Cots, 1983.
70 AAP, rotlle 1076, microfilms 339 a 352.
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fins 1754 que aquest acabaren per acceptar la capbrevació, que es va estendre després per la

resta de les baronies, no sense resistència dels afectats. Davant d’aquesta actitud, els oficials

baronials enviats l’any 1762 a portar-la a terme pressionaven i amenaçaven els habitants de

Gisclareny, Saldes i Gòsol, fins al punt que la Real Audiència, on es trobava en marxa un plet

entre aquests pobles i els senyors, va fer pública una carta amenaçant aquests oficials amb

multes si continuaven amb les seves pressions71.

No acabaven aquí les exaccions fiscals sobre els habitants d’aquestes contrades. Com a la

resta de Catalunya l’impost reial del cadastre72 s’aplicava des de 1716, com a resultat del

decret de Nova Planta73. Malgrat els errors i les ocultacions naturals en un recompte fiscal, les

                                                
71 ACA, Protocols, BrV84, pag 127.
72 Segura i Mas, 1983.
73 El cadastre reial s’aplicava sobre la terra i sobre els immobles, classificant-los tots dos per categories, sobre el

bestiar, i sobre altres rendiments personals com ara els censos percebuts pels senyors; mentre que el cadastre

personal s’aplicava sobre les persones. Els senyors de les baronies pagaven com a cadastre en 1755 pels censos

cobrats a Gisclareny 1 ll, 16 s, mentre els Còdol pagaven pels seus censos en 1776, 10 ll 10 s, quantitats que

mostren també la importància del domini directe dels Còdol a Gisclareny.

Inici del cadastre de Gisclareny de 1776
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llistes cadastrals ens ofereixen interessants informacions sobre cada municipi, com ara el

nombre de persones adultes i de cases, o el nivell comparatiu de riquesa. De Gisclareny s’ha

conservat un cadastre de l’any 177674 on es comptabilitzen 95 contribuents, dels quals 85

declaraven una o més cases, i 18 no n’en declaraven cap, sigui per tractar-se de bracers amb

terra però que vivien en una casa de l’amo75, com és el cas d’Antoni Noguera que l’any 1775

era regidor de l’Ajuntament, o bé d’individus residents en altres municipis però posseïdors de

terres a Gisclareny, de cobradors de censos com era el cas dels Còdol, o de edificis exempts

com ara la rectoria. Alhora hi figuraven comptabilitzades 278 persones més grans de catorze

anys, valors que concorden raonablement amb el cens de 1787. El valor cadastral total a pagar

per cada cap de casa oscil·lava des dels 7 sous de Francesca Companyó, amb una casa de la

categoria més humil, un petit hort i una quartera de terra, o les més d’11 lliures de Pere

Campà de Rocadecans, posseïdor de 3 cases, 11 quarteres de terra, 25 quarteres de pastures, i

una no indicada però comparativament considerable quantitat de bestiar. Es tracta d’una

relació d’1 a 35 entre el més ric i el més pobre dels habitants de Gisclareny. També podem

observar que de les 85 cases, només 20 pagaven de cadastre total més de la meitat del màxim

pagador, i en aquest grup apareixen els noms que la resta de documentació mostra com els

més benestants, com els Tor de Can Jovell, els Campà de Rocadecans, els Vinyas76 del Clot, o

els Corominas de Can Corominas.

 A la vall del Bastareny el tribut del cadastre era més onerós degut a la més gran riquesa

de les masies. Sabem que en el cadastre de 1776 els Bover del Puig pagaven més de 13

lliures.

 3.5 El règim municipal

Són molt escasses les referències documentals al règim municipal de Gisclareny abans

del segle XVIII. En canvi són més abundants les dades referents a aquest segle, després de la

instauració del règim de Nova Planta.

                                                
74 Conservat a l’AMG. Veure resum a l’annex nº 13.
75 Cal tenir present que podien ser fadristerns que vivien a la casa de l’hereu.
76 La família, vinguda de Sant Romà de la Clusa a la segona meitat del segle XVIII, aviat acumulà un important

patrimoni que la transformà en una de les més riques de Gisclareny fins a finals del segle XIX quan hagué de

vendre la major part d’aquest patrimoni. En 1771 l’hereu Benet Vinyas casà amb la filla de Cristòfol Corominas,

pagès del mas Asén, i personatge important que dos anys més tard pagaria 750 ll per arrendar els fruits de gra de

la vall de Gresolet; i en 1774 els Vinyas compren a Joan Tor dos masos per 440 ll. ADS,Saldes, lligall 22.
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L’ajuntament borbònic instaurat per la Nova Planta77 es caracteritzava per la nul·la

representació que, a diferència dels segles anteriors, tenien en ell els habitants del municipi.

En els pobles de domini senyorial el batlle, com ja ho havia fet durant l’època medieval, era

nomenat pels senyors i per un període de dos anys, mentre els regidors ho eren anualment per

la Real Audiència a Barcelona. A la segona part del segle diverses reformes permeteren

l’aparició de l’anomenat síndic personer, elegit amb intervenció popular, i amb la funció de

fiscalitzar el govern dels regidors i defensar els habitants dels seus abusos78.

Gisclareny, tenia en aquest segle un batlle i dos regidors, mentre Sant Martí del Puig

només tenia dos regidors; aquesta diferent constitució dels ajuntaments era corrent a l’antic

règim. Podem conèixer els titulars dels càrrecs de regidors per a una bona part del segle

XVIII, ja que es troben en els llistats de nomenaments anuals per a tots els pobles de

Catalunya79, però no ha estat possible esbrinar si qui proposava a la R.A. el seu nomenament

era, com se sap en altres casos de municipis coneguts, els regidors sortints, tot i que observem

que els nomenats no eren només pagesos emfiteutes sinó també bracers80. El batlle era el

representant del senyor al municipi. Ostentava per representació la jurisdicció civil i criminal,

la qual cosa li permetia empresonar i castigar els malfactors, així com intervenir en els

conflictes interns del municipi. Quan el conflicte l’involucrava a ell mateix, o a persona

d’origen noble, era portat davant la cúria baronial, situada a Bagà, que jutjava també els

conflictes entre persones residents en diferents municipis81 o entre les autoritats d’aquests

municipis, així com els plets dels senyors amb els habitants de les baronies. Per sobre

d’aquest tribunal baronial, a nivell de l’antiga sub-vegueria, es trobava el alcalde major situat

a Berga, que intervenia en casos que afectaven municipis sota diferent domini senyorial o

reial, i com a instància suprema del Principat quedava en tots els casos la Real Audiència,

ubicada a Barcelona, que junt amb el Capità General, formava el govern borbònic de

Catalunya conegut com a Real Acuerdo.

                                                
77 Torras i Ribé, 1983.
78 El síndic personer intervenia també en el repartiment de quotes del cadastre, signava els passaments de

comptes dels regidors, i tenia una de les claus de la caixa de cabals del municipi.
79 ACA, Nomenaments.
80 Sabem que als anys vuitanta Gisclareny té com a síndic personer a Cristòfol Coromines, un pagès benestant,

emfiteuta del mas Corominas, persona de gran projecció social com es manifesta en la seves nombroses

aparicions en diversos documents de l’època.
81 Per exemple, en 1638, Hijacint Solà de Gisclareny es obligat a portar diverses garbes d’ordi, blat i civada a

més de llegums a casa de Bernat Molins de Bagà per ordre del batlle de les baronies.
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Son nombrosos els afers relacionats amb Gisclareny i Sant Martí tractats a la cúria

baronial, com per exemple el plet tingut el 1804 entre el pagès Llorenç Tor i els regidors de

Gisclareny en haver-se apoderat aquells de fusta del primer, i haver-se negat el batlle de

Gisclareny, en primera instància, a signar la sentència condemnatòria dels regidors. La cúria

forçà una concòrdia entre ells. Al 1796, una disputa sobre la propietat d’unes terres a la

partida de Jovell entre Ciprià Pons i Llorenç Tor, arribà a la Real Audiència, que forçà també

una concòrdia.

La manca de presó a Gisclareny per acollir als reus de la justícia del batlle, motivà en

1740 una reclamació als senyors, que acabà a la Real Audiència, per tal que aquests fessin

construir a Bagà una presó per als reus dels pobles de les baronies que no en tinguessin.

Malgrat la disposició dels senyors a la construcció de la presó, per a la qual els diversos

pobles de les baronies van prometre importants aportacions econòmiques i l’acord de dedicar

els rendiments de l’impost de castellatge de totes les baronies al salari del guarda, al 1767

aquesta qüestió encara restava sense resoldre82. La feina d’impartir justícia resultava cara

com ens mostra una llista de despeses de 1677, on es detallen els costos de perseguir i agafar

                                                
82 AAP, rotlle 865, microfilms 559 a 563.
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els delinqüents, fer venir al botxí, fer forques i aplicar turments, i enviar els condemnats a

galeres. Aquests costos calia repartir-los entre els pobles de les baronies83.

La presa de possessió del nou senyor després de la mort de l’anterior anava acompanyada

a les baronies de Pinós d’un ritual celebrat primer a la capital de les baronies, Bagà, i després

a cadascun dels pobles, en el qual el batlle i regidors escenificaven el seu vassallatge al nou

senyor, i el representant d’aquest confirmava el càrrec del batlle i feia evident la jurisdicció

civil i criminal del senyor sobre els habitants del poble84.

                                                
83 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
84 AAP, rotlle 1066, microfilms 138 a 145; rotlle 1067, microfilms 153 a 159; rotlle 1047, microfilms 576 a 581 i

710 a 715; ADS, Saldes, lligall 8. Veure annex nº 11.

El veïnat del Roser, amb l’església, l’ajuntament, la rectoria i algunes cases reconstruïdes.
Al fons a la dreta es veuen les masies situades al Clot del Pou: Cal Prim i Cal Jovell
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3.6 L’Església

3.6.1 Funció social

Després del Concili de Trento celebrat a mitjans del segle XVI, l’Església, per reacció a

la Reforma protestant, va generar una sèrie de disposicions que modificaven profundament les

característiques del culte i el comportament exigit als clergues. La definició de la confessió

com a sagrament, i l’obligació de la confessió i comunió anuals, per exemple, donava als

clergues parroquials un poder considerable sobre els seus feligresos. L’establiment de la

doctrina del Purgatori, afegida a la por obsessiva de l’Infern, permetia regular i canalitzar les

deixes pietoses que haurien de permetre a l’ànima esquivar els patiments després de la mort.

Per altra part la laxa moralitat del clergat medieval, amb les seves concubines i la venda

simoníaca de càrrecs quedava enrera, i s’enfortia el celibat i s’obligava als clergues a vestir

d’una forma diferenciada de la resta d’individus, alhora que es millorava substancialment la

formació dels futurs rectors amb la creació dels seminaris, afegint el plus d’autoritat que la

seva alfabetització representava en unes societats rurals essencialment analfabetes. Els sòlids

lligams de col·laboració entre l’Església i l’Estat en la monarquia hispànica, permetia que les

autoritats eclesiàstiques actuessin com a corretja de transmissió del poder civil, mentre la

Inquisició vetllava pel domini absolut d’aquest binomi de poder amatent a tota idea que

pogués qüestionar els fonaments d’aquest món bàsicament tancat i opressiu.

Dins de l’antic règim el clergat formava, junt amb la noblesa i el poble, els pilars de la

societat estamental. A l’interior de l’estructura eclesiàstica la parròquia, que a Catalunya

comptava en aquesta època amb 2738 unitats85 era la institució que portava a terme una triple

funció de control: el control financer dels ingressos eclesiàstics a partir del delme, el control

administratiu dels individus a partir dels cinc llibres sagramentals, i el control de les seves

relacions socials. Cada una d’aquestes parròquies estava sota el govern d’un rector, que

gaudia d’un benefici a canvi de tenir cura de les ànimes del territori administrat.

A l’església de l’antic règim els rectors procedien de classes socials benestants, i en el

cas de la muntanya eren generalment fadristerns de la pagesia benestant dels masos. En aquest

context la carrera eclesiàstica representava una estratègia de manteniment del nivell social pel

prestigi i consideració de que gaudia aquest estament. En el cas de Gisclareny desconeixem

l’extracció social de la major part dels rectors documentats86, però sí podem observar que

                                                
85 Riquer, 1996.
86 Veure annex nº 17.
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alguns, com Josep Tor de Cal Corominas o els Bover, Julià i Martí, del mas Puig de Sant

Martí, corresponen a aquesta pagesia benestant. La raó és lògica: només aquest grup social

estava en condicions d’invertir un cert capital en l’educació dels fills i en la constitució del

benefici necessari per a ser ordenat.

El prestigi social del rector estava lligat, per raó de la feblesa del poder civil, al

desenvolupament de moltes tasques que escapaven de les seves funcions religioses, sobretot

en aquests indrets rurals. Això el transformava en una autoritat dins de l’ordenació política i

social de l’antic règim87. En ser normalment l’única persona que sabia llegir i escriure havia

d’actuar com a notari en els actes vitals: testaments, capítols matrimonials, d’aquells dels seus

feligresos, la majoria, que no es podien permetre els serveis d’un notari. Alhora havia d’actuar

com a testimoni, signant en nom de les parts i com mitjancer en els conflictes88. La

documentació conservada d’aquestes actuacions és important. En conjunt la funció dels

rectors era la de intermediaris entre l’exterior (Església i Estat) i la societat local. Per una part

oferia àmbits de col·laboració i solidaritat, per una altra mantenia els fonaments del domini de

la comunitat des de l’exterior.

Altra funció important era la de redistribució, adreçant-se a una població de petits

camperols i bracers que havien artigat durant els segles XVII i XVIII les terres ermes i de baix

rendiment, i estaven sotmesos a la variabilitat del temps i de les collites sense unes reserves

patrimonials de suport en els mals moments89. Aquesta funció caritativa, que alhora actuava

com a estabilitzadora de l’ordre social, apareix en el cas de Gisclareny, manifestada en cartes i

                                                
87 Fins a la instauració de l’estat liberal al segle XVIII, les informacions generals, ordres eclesiàstiques i

governatives, requeriments de tributs, i en general tot tipus de relació entre les autoritats i el poble arribava a

Gisclareny a través del rector en circulars enviades per l’oficialat de Bagà dependent del bisbat de Solsona.
88 Aquesta actuació no estava exempta d’abusos. En 1783 arribà a la parròquia de Gisclareny una circular

recordant que, segons la llei de 1771, no era permès que en els testaments aparegués com a beneficiari el

confessor del difunt ni cap altre institució religiosa, clar indici que aquesta pràctica encara era vigent. ACA,

Parroquials Bagà, lligall 6. Aquesta llei havia estat enviada l’any de la seva promulgació a cada una de les

parròquies de l’Oficialat de Bagà, i recordava que aquests fets, que ja havien estat tractats en 1722, causaven

perjudici als legítims hereus i també a la Hisenda Pública, i que les deixes pietoses havien de ser fetes en vida del

donador. ADS, Saldes, lligall 22.
89 No tots ells rectors estaven en condicions d’actuar així, però alguns provinents de famílies més riques

disposaven de capital per fer una certa funció creditícia directament. Per exemple, en 1707 nou pagesos de

Gisclareny  (en aquella època n’hi havia menys de trenta cases) reconeixen un deute de 83 quarteres de gra amb

el rector Josep Tor. Sens dubte ens trobem davant d’una mala anyada que les reserves del rector ha ajudat a

superar. ADS, Saldes, lligall 22.
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escrits diversos, com una carta escrita en 1782 pel rector on manifesta: “... si em separen

Greixa aquests miserables quedaran sense empara i sense saber on recórrer, i que molts

moriran de pura calamitat i misèria, ... els de quasi tot Catalunya deuran als de Gisclareny,

ja que ells es veuran precisats a anar-ne a cercar-ne on ne trobin”90.

3.6.2 El Gisclareny parroquial

El Gisclareny parroquial es trobava inclòs fins l’any 1630 dins del bisbat d’Urgell91 i

aquest any va passar a formar part del nou bisbat de Solsona. Comprenia quatre nuclis, amb

un edifici religiós en cada un: Sant Miquel de Turbians, centre del Gisclareny històric, que

reunia els habitants del territori situat a solixent del terme; Santa Maria del Roser, que

aplegava els habitants dels veïnats situats més al centre i a ponent; San Martí del Puig, que

incloïa totes les masies al voltant del riu Bastareny; i Sant Andreu de Grèixer, situat al NO de

Bagà, al costat del riu Rigorèixer, que acollia les masies del veïnat de Grèixer, terme que

estava sota la jurisdicció senyorial de l’abat del monestir de Ripoll, i on, degut a la seva

llunyania respecte de Gisclareny, el rector tenia un vicari ajudant, resident a Bagà, que tenia

cura del veïnat a canvi d’una remuneració92.

En el Gisclareny històric l’important augment de població del segle XVIII, que va afectar

majoritàriament la part alta (ponent) del municipi, va originar el desplaçament del centre de

poder del poble en aquesta direcció, tot creant un conflicte entre els feligresos sobre quina de

les dues esglésies havia d’acollir els oficis religiosos en els dies festius. Les grans distàncies

                                                
90 ADS, carpeta Gisclareny, any 1782.
91 Es conserva documentació de les inspeccions fetes en 1571 i 1581 pel visitador del bisbe de la Seu a les

esglésies de Turbians i del Puig. El cost d’aquestes visites havia de ser sufragat per la parròquia. En la primera

visita tot es trobat correcte, però el visitador mana als parroquians de fer una abadia (?) pel rector abans del

Nadal següent sota pena d’excomunió. En la segona el visitador observa que s’han fet obres a Sant Miquel però

no s’ha acabat de cobrir la teulada. Mana que es faci abans del carnestoltes vinent per tal què no entrin les

pluges. També troba que en Sant Martí falta un missal i mana que ho comprin els parroquians abans de Pasqua.

En ambdós casos amenaça amb una multa si no es fa el que mana.
92 A part d’aquestes esglésies havien existit diverses ermites escampades pel terme. Sembla que durant l’Edat

Moderna només l’ermita d’Oreis, situada aigües amunt del mas Monnell, i l’ermita de Santa Magdalena, es

trobaven operatives.



29

existents en el terme93 van originar un enfrontament entre els camperols situats més a prop de

Sant Miquel i els que es trobaven més a prop del Roser. Sant Miquel era la parròquia antiga,

però al Roser era on es guardaven el Santíssim Sagrament i les fonts baptismals i on es

trobava la rectoria. Per encendre més els ànims, després d’una tempesta de vent que feu caure

el campanar de Sant Miquel, tots els feligresos van aportar diners per fer-ne una nova

campana, però adduint que eren més els habitants de la part alta, el grup majoritari la va

col·locar al Roser. Al 1752 es signà una concòrdia per la qual els dies festius es faria una

missa a cada una de les esglésies alternant l’hora, matí i migdia, i també es crearia un

cementiri al Roser, i es col·locaria altra campana a Sant Miquel. Les despeses serien

contribuïdes pels dos bàndols, mentre al rector, a canvi de l’esforç suplementari, li eren

assignats els rendiments de l’arrendament d’unes pastures del comú94.  En anys posteriors el

rang de parròquia passà de Sant Miquel al Roser95.

El rector de Gisclareny, instal·lat en un territori d’escassos recursos, declarava en 1782

uns ingressos nets de l’ordre de 350 lliures anuals després d’excloure despeses de cobrament

del delme i impostos pagats a l’Estat. Aquests ingressos provenien del tres termes de

Gisclareny, de Sant Martí del Puig i de Grèixer i servien, apart de la subsistència del rector,

pel pagament d’una criada, un escolà i un mosso, i el manteniment d’una mula utilitzada pel

desplaçament entre esglésies (150 lliures), pel pagament d’un prevere confessor per Grèixer, i

per atendre “els molts pobres reduïts a la més gran necessitat i que no poden ser emparats ...

sinó acudint en tota ocasió a la pietat del rector, per no trobar-se veí algú que pugui sufragar

les seves necessitats”96. Es lamentava també el rector de la manca d’aigua per regar i per

beure, i del fred, el vent i la pedra que malmetien les collites, i eren la causa de la gran

quantitat de pobres que hi havia a Gisclareny97.

                                                
93 Entre el Camp del Cep a l’E i el coll de la Bena a l’O, la distància a peu s’acosta a les tres hores de camí  amb

un desnivell d’uns 500 m, mentre entre les dues esglésies hi havia una bona hora de camí amb un desnivell real

d’uns 200 m, tot per terreny aspre i sotmès al clima de muntanya, amb neu i gel a l’hivern.
94 RHB, any 1775.
95 L’any 1782 la rectoria ja es troba a l’església del Roser. ADS, Carpeta Gisclareny.
96 ADS, carpeta Gisclareny, any 1780.
97 ADS, carpeta Gisclareny, any 1782.
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3.6.3 L’Església i el crèdit

La inexistència d’entitats de crèdit a l’antic règim va permetre a l’Església portar a terme

una funció financera a partir dels mecanismes que les classes acomodades van crear,

recolzades en les creences religioses, per permetre la seva reproducció social. Aquests lligams

són explicables per la procedència social del clergat en aquesta època. Els mecanismes

emprats per a fer aquesta funció van ser les misses de difunts, les causes pies, els beneficis i

els censals98. A partir de la creença, arrelada a la comunitat, de l’existència del Purgatori i de

la necessitat de les funcions religioses per treure d’ell l’ànima del difunt, els feligresos,

sobretot la pagesia benestant, feia aportacions econòmiques, sia en vida, sia com a deixa

testamentària, per a celebrar un determinat nombre de misses per l’ànima del donant i/o de la

seva família, generalment en determinades festes i sovint a perpetuïtat, a partir d’unes tarifes

per cada acte religiós segons el nombre de sacerdots, l’arranjament de l’altar, etc. Aquests

capitals, administrats per les comunitats de preveres o fins i tot des de les rectories, servien

per a la funció creditícia tan necessària en qualsevol societat. La mateixa existència de la

prohibició religiosa del préstec amb interessos, posava en marxa per eludir-la un mecanisme

sota el nom de censal: els capitals eren cedits de forma perpètua pels administradors a canvi

                                                
98 Salazar i Carrasco, 1990. Canudas, 1994.

L’antiga església parroquial de Sant Miquel de Turbians es troba situada sobre el Puigventós.
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de rebre dels beneficiaris una pensió anual de l’ordre del tres al cinc per cent del capital. Amb

aquesta operació els beneficiaris del capital, dits creadors del censal, venien a aquests

administradors el dret a rebre la pensió, i per això s’anomenaven venedors del censal. Els

venedors del censal posaven com a garantia de les pensions els seus béns, en general terres, i

tenien la possibilitat de quitar el censal, és a dir  retornar el total del capital lliurat inicialment.

Aquests creadors del censal podien ser pagesos en una mala anyada, però també els comuns

dels pobles99 o nobles o pagesos benestants en ocasions de manca de líquid, de dots a les

filles, etc.

El mecanisme de les causes pies era semblant, però ara els fundadors de la causa pia,

indicaven el destí dels interessos del capital aportat (pensions dels censals), generalment la

provisió de dots per filles de la família del donant, o el finançament dels estudis de teologia

dels fadristerns del mas familiar, “per donzelles maridar o en religió entrar” o “per donzelles

maridar o per estudiants estudiar”, segons fórmules corrents en la documentació conservada.

                                                
99 Per exemple el comú de Gisclareny ven en 1740 un censal de 100 ll conjuntament amb el comú de Saldes que

el ven de 200 ll. ACA, Diversos Bagà, vol 115.

Les petites dimensions de l’església del Roser, parroquial des de finals del segle XVIII,
fan dubtar que pogués acollir tots els fidels en l’època de màxima població de Gisclareny.
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De vegades el capital anava destinat a la fundació d’un benefici eclesiàstic100. El sistema

corrent consistia en indicar que les misses de difunts fossin celebrades per un capellà concret,

amb la qual cosa se li assegurava una renda perpètua a partir de les pensions dels censals

creats amb el capital aportat. L’adjudicació del benefici era feta pel fundador o descendents, i

acostumava a recaure en membres de la família del donant. D’aquestes diverses formes

s’assegurava, en una societat agrària, el manteniment de l’estatus socio-econòmic dels

descendents sense haver de fragmentar la propietat.

El millor exemple trobat en la documentació que mostra aquest sistema de reproducció

social és el de la família Bover del mas Puig. Julià i Martí Bover eren germans sacerdots i

fadristerns, ja que l’hereu del mas era en Joan Bover, i encara hi havia un altre germà, Josep,

ferrer, i dues germanes casades. Julià, que era prevere i obtentor del benefici perpetu de Sant

                                                
100 En 1355, Galceran de Pinós, senyor de els baronies, funda a Bagà un benefici eclesiàstic sota la invocació de

S. Joan Evangelista, dotat amb una renda anual de 10 lliures procedents de les rendes del terme de Gisclareny.

AAP, rotlle 853, microfilm 23. Com aquestes rendes no es recaptaven, en 1768 aquest benefici va ser unit pel

bisbe de Solsona a altres dos beneficis ja existents. AAP, rotlle 965, microfilms 199 i 507.

L’església de Sant Martí del Puig, situada al fons de la vall del Bastareny, es troba envoltada d’altes muntanyes.
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Julià, fundat en l’església del Puig101, va ser rector de Gisclareny durant 18 anys102. En el seu

testament103 encarregà un enterrament amb dotze sacerdots, tres misses cantades, i una ofrena

de pa, vi i candeles durant un any i mig a l’església de Sant Martí. Després destinà 900 lliures,

i els seus béns en l’heretat de l’Escariga a la fundació d’un benefici perpetu, nomenant el seu

germà Martí, rector de Gisclareny, com a primer administrador, i l’encarregà que el titular del

dit benefici fes dotze misses anuals en els dies especificats. A més a més creà una causa pia

dotada amb 400 lliures dedicada a “col·locar donzelles en espiritual o carnal matrimoni”,

especificant que fossin filles del seu germans. La pensió de 20 lliures anuals (5% d’interès)

indicava que fos dipositada en l’església de Sant Martí, i lliurades 5 pensions (100 lliures)

com a dot a cada donzella en el moment de les seves esposalles. Especificava que el dot fos

donat a les descendents de l’hereu Joan de forma perpètua, mentre que a la resta dels germans

només fos lliurada fins a la quarta generació.

Anys més tard, al 1767, el seu germà, Martí Bover, també rector de Gisclareny, feia

testament104 i, després de demanar vint sacerdots en el seu enterrament, deixava una part dels

seus béns al benefici fundat pel seu germà Julià, encarregant que el titular del benefici fes per

la seva ànima dotze misses anuals, també a Sant Martí; alhora que li traspassava els llibres

que el seu germà Julià li va deixar-li en herència, amb l’encàrrec de conservar-los i lliurar-los

al pròxim titular. La resta de béns els deixava a l’hereu del mas Puig que llavors era Pere

Bover, fill del seu germà Joan105.

El cas de Josep Tor també presenta força interès com a exemple de l’ús que es feia dels

mecanismes financers de l’època. El seu pare, Miquel Esteve Tor106, pagès de Gisclareny però

                                                
101 Aquest benefici estava dotat amb les rendes del mas Ros de Gisclareny, una de les heretats més riques fins a

l’actualitat. En 1763 estava arrendat a Mariano Noguera, que més tard seria síndic personer.
102 En 1724 Julià Bover, per poder-se acollir a uns subsidis que provenen de la monarquia i del bisbat declara que

d’ell depenen set persones i que posseeix dues cavalcadures, 7 porcells i 28 anyells rebuts com a delme. ACA,

Notarials Bagà, vol 9.
103 ADS, Saldes, lligall 22.
104 ADS, Saldes, lligall 22.
105 Els Bover deixen el Puig a finals del segle XVIII, i  Josep Bover, resident a Bagà i obtentor del benefici

fundat per Julià Bover a Sant Martí del Puig, rep en 1790 dels administradors d’aquest benefici  la cessió d’un

censal de 200 ll. El mateix Josep Bover ven una finca de Gósol que forma part d’aquest benefici per 1186 ll,

mostra de la importància dels capitals de que disposaven aquests beneficis. RHB, 1797.
106 La família dels Tor tenia un considerable pes econòmic com ho prova el fet que ja Miquel Tor, avi de Josep

Tor, i ja resident a Gisclareny, havia arrendat la recollida dels drets de les baronies en 1660. ACA, Notarials

Bagà, vol 4. Sembla que també posseïa un important ramat, ja que disposava d’un majoral per tenir-hi cura.
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amb bens i relacions a Saldes on es trobava el tronc familiar, personatge de certa importància

ja que el trobem sovint en la documentació com a negociant, com a fiador, com a marmessor i

com apoderat107, venia en 1680, ajudat per altres parents, un censal de 1080 lliures a la causa

pia de Francesc Pujol rector de Gisclareny108. Amb aquests diners va crear a Solsona un

Benefici eclesiàstic a favor del seu fill Josep Tor. Posteriorment Josep Tor, ja ordenat

sacerdot, intercanviava la rectoria de Turbians pel seu lloc a la cúria de Solsona amb Francesc

Pujol. Tor va romandre com a rector per més de vint anys a cavall entre els segles XVII i

XVIII i, a partir del benefici creat pel seu pare, creà al seu torn una causa pia109.

Josep Tor va ser succeït com a rector per Francesc Bassas que en 1717 cedia la rectoria a

Julià Bover, fadristern del Puig, a canvi d’un benefici creat per aquest de 2240 ll110.

Els casos de Josep Tor i de Francesc Pujol són els únics exemples documentats de rectors

de Gisclareny fundadors d’una causa pia. Això no resulta estrany, ja que, si bé l’abundant

documentació mostra el gran ús que els pagesos de Gisclareny feien del mecanisme creditici

dels censals, la migradesa de recursos feia difícil l’existència de capitals per portar a terme

aquestes fundacions. Els creadors de censals a Gisclareny, i en general a tot el territori de les

baronies, tenien diverses opcions a la seva disposició, i trobem com a compradors de censals

les comunitats de preveres de Bagà i La Pobla de Lillet, la poderosa comunitat de Berga111, i

fins i tot comunitats de Manresa i Barcelona. Tot i això la major part dels nombrosos censals

venuts pels habitants de Gisclareny ho van ser a la Comunitat de Bagà112. Hi ha documentades

                                                                                                                                                        
Aquest majoral rebé en 1662 una multa de 50 ll del cònsol de Saldes, sembla que per envair amb els seu ramat

terres del terme de Vallcebre. ADS, Saldes, lligall 7.
107 En 1660 el trobem actuant com a procurador en una reclamació que diverses persones de Bagà i Gòsol  feien

per un censal  de 125 doblas d’or  (300 ll) venut per ells a un noble de Perpinyà. ACA, Notarials Bagà, vol 3. En

1663 actua com a fiador per 400 ll d’un de Massanés. ADS, Saldes, lligall 7. En 1665 actua com a procurador

per un pagament de 400 ll  a un de Perpinyà.

En 1670 arrenda les pastures de les costes de Roset al donzell Foix de Bagà. ADS, Saldes lligall 22.
108 Aquest censal es quitat per Joan Tor, el seu besnét, en 1774 amb diners que rep de Joan Vinyas de Sant Romà

de la Clusa. Alhora Tor renuncia als drets que té sobre els masos Coll i Carbonell que Joan Vinyas compra a la

família Bover, en una complexa operació on intervé com a element central la causa pia de Pujol.
109 ACA, Parroquials Bagà, vol 37.
110 ACA, Parroquials Bagà, lligall 6.
111 En 1758, Joan Campà de Rocadecans ven un censal de 500 ll a la comunitat de preveres de Berga. RHB,

1758. En 1789 hi ha 8 preveres a Bagà, 8 a La Pobla, i 33 a Berga.
112 Els llibres de comptes de la Comunitat de Preveres de Bagà mostra llargues llistes d’aquests censals. Per

exemple en ACA, Parroquials Bagà, vol 118 ó lligall 3.
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moltes masies de Gisclareny gravades amb censals comprats per aquestes comunitats113.

També actuaven com a compradors de censals rectors dels pobles en funció d’administradors

de diverses causes pies. Gent de Gisclareny, de Saldes o de Bagà venien censals a la causa pia

de Tor114. Nombrosos documents mostren com eren de freqüents els casos de terres i cases

que passaven a propietat de les comunitats de preveres per impagament de les pensions dels

censals, fins i tot en algun cas amb la possibilitat d’anar a la presó115 Un cas ben aclaridor és

el del mas Jovell116. En els casos de venda de propietats, els censals quedaven incorporats a la

propietat de la mateixa manera que les hipoteques actuals117.

                                                
113 Per exemple el mas Vilella de baix en 1686, el mas Asén en 1714 i 1769, el mas Jovell en 1762, el mas Cortal

en 1772, Rocadecans en 1778, el mas Llitjós en 1862, i molts altres. RHB, diversos anys.
114 Tant en els protocols notarials de Bagà conservats a l’ACA, a l’AHL i l’AMB, com en el RHB hi ha

documentats diversos censals de la causa pia de Tor, per exemple quatre censals venuts per gent de Bagà, en

1728, 1729, 1745 i 1754 de 50, 50, 144 i 350 ll de capital, dos venuts per pagesos de Saldes, un en 1716 de100 ll

i un altre de 134 ll en 1722, dos venuts per Joan Campà de Rocadecans en 1716 de 200 ll (que es quitat pel fiador

Bover en 1769), i per Pere Joan Campà de Gisclareny en 1749 de 300 lliures, i un altre per Francesc de Còdol en

1769 de 200 lliures. També hi ha documentades diverses quitacions de censals com una de 200 lliures feta en

1727 per Francesc Bassas, antic rector de Gisclareny que llavors ho era de Tavertet, a compte del capital total del

censal que era de 2000 ll. ACA, Notarials Bagà, lligall 5.
115 En 1764, Joan Campà, bracer, és empresonat a Bagà per no pagar un censal creat amb la Comunitat de

Preveres per comprar el mas Cortal. Signa una concòrdia per anar pagant els deutes i les despeses de la seva

estada a la presó a base de llogar alguns dels altres camps que posseeix.
116 En 1709 Francesc Puig, mestre de cases, compra un camp per 231 lliures, i crea un censal pel seu import amb

la Causa Pia de Vilarrubia de Bagà, posant Jaume Tor del mas Jovell com a fiador. En 1740, per impagament de

les pensions del censal, els administradors de la C.P. reclamen a Tor fill 306 lliures que deu Puig. En 1750, Tor,

incapaç de pagar el deute renuncia al mas Jovell, i els administradors li ho arrenden per 4 anys, passats els quals

ho arrenden a Joan Corominas. En 1762, Tor compra de nou el mas Jovell per 350 lliures, a canvi d’un censal,

als administradors de la C.P. En 1757 Puig acorda fer-se càrrec del censal de Tor, de les despeses, i del lluïsme

de la venda. A la fi en 1765 Tor i Puig signen una concòrdia per la qual Puig es queda el camp i paga tots els

deutes endarrerits, inclòs el censal creat per ell. El censal creat per Jaume Tor es perllonga fins 1815 quan es

quitat pel seu descendent Llorenç Tor. ADS, Saldes, lligall 10. ACA, Parroquials, vol. 39. RHB, 1787.
117 En 1757 un Tor que té venut un censal a la causa pia de Pujol de Bagà acumula un deute a aquesta C.P. de

1131 ll. Alhora déu als Bover del Puig 1397 ll. i té altres deutes de 595 ll. Un de Bagà ofereix pagar tots aquests

deutes quedant-se amb tots els béns de Tor a Gisclareny. No sabem si l’operació va reeixir. ADS, Saldes, lligall

8.
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Com a cas aïllat trobem la compra d’un censal de 400 lliures en 1715 per part del rector

de Gisclareny, Francesc Bassas, “ com a laica i privada persona”, a la universitat de

Gisclareny necessitada de pagar la Real Contribució exigida pel nou rei Felip V118.

De beneficiaris de la causa pia de Tor, n’hi ha alguns documentats. En 1782 són lliurades

a Rita Morera i Tor a compte d’aquesta causa pia 54 lliures de dot, les quals apareixen

esmentades en els capítols matrimonials corresponents119. En 1787 la cúria eclesiàstica de

Solsona emet un veredicte favorable a la demanda de dues dones, Maria Jou i Tor i la seva

filla, parentes en quart grau del rector Josep Tor, casades en 1728 i en 1752 respectivament, i

ordena que li siguin pagades les dots de la causa pia a que tenen dret amb els rèdits

corresponents.

Un altre mecanisme creditici, utilitzat àmpliament per les comunitats de preveres però

també per particulars, eren les vendes a carta de gràcia, també dites vendes amb retro. Es

tractava d’un contracte de venda amb clàusula de recompra, sovint d’una durada de cinc anys.

Hi havia dues modalitats: en el cas de terres o cases sense rendiments el preu de venda era

inferior al seu valor real en la quantitat calculada com a interessos; en cas de béns amb

rendiment els fruits obtinguts pel comprador representaven els interessos. En tots dos casos hi

havia una clàusula per la qual el comprador es comprometia a mantenir en bon estat els béns

adquirits. Aquest era un mecanisme molt utilitzat en moments de dificultat econòmica. Si el

                                                
118 RHB, any 1780.
119 RHB, any 1782.

Segell de Martí Bover, rector de Gisclareny al segle XVIII
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venedor no podia efectuar la recompra els béns quedaven com a propietat perpètua del

comprador120. La documentació localitzada referent a Gisclareny és considerable121.

Altre instrument de crèdit eren els virolaris122. Només tenim notícies d’un signat en 1678

pels Campà pare i fill, propietaris del mas Querforadat,  amb el rector de Saldes123.

                                                
120 Un exemple característic és el del mas Cortal. Els antics propietaris van crear censals a favor dels preveres de

Bagà en 1713, i en 1729 els van vendre el mas amb pacto de retro, passant més tard la propietat perpètua als

preveres per no haver fet recompra els antics propietaris. Els preveres la van vendre en 1772 a Joan Campà.
121 Tant en els protocols notarials de Bagà conservats a l’ACA, a l’AHL i l’AMB, com en el RHB  hi ha

documentades dotzenes de vendes a carta de gràcia de béns situats a Gisclareny, per exemple les vendes de

Francesc de Còdol en les primeres dècades del segle XIX, anys difícils per a la noblesa. Ja en 1786 Francesc de

Còdol fa una venda a carta de gràcia dels drets de delme que té sobre el terme de Gisclareny per un preu de 3100

ll amb dret de recompra en cinc anys a Joan Balderich del Puig i un altre negociant de Bagà. RHB, 1788. També

en 1797, Tomàs de Còdol arrendava per cinc anys i 10000 ll, una quantitat molt important, a Joan Balderich del

Puig, l’heretat de Santa Magdalena, l’heretat i muntanya de Gresolet, una heretat a Urtx de Cerdanya, i els drets

de censos i carnalatges a Gisclareny i a Gavarrós. RHB, 1797.
122 Contracte peculiar del dret civil català, d’efectes semblants al censal, que atorga la facultat de percebre

periòdicament una pensió en diners durant la vida d'una o més persones, en canvi del lliurament d'un capital.
123 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.

El pas de les estacions fa canviar la fesomia del paisatge. Cal Ros a la tardor.
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3.6.4 Les obreries

Les obreries representaven un mecanisme de participació dels feligresos en la marxa de

la parròquia, que incloïa l’existència de cabals destinats a actes litúrgics i organització de

festes religioses controlats per aquestes institucions. El control d’aquestes obreries era

important i mostra de prestigi i poder en una societat on l’església era en centre de referència

de les relacions socials. Les obreries podien gestionar béns parroquials però sobretot rebien

donatius dels feligresos, principalment dels més benestants, que obtenien així certs privilegis

com ocupar llocs preeminents en els actes religiosos, gaudir de sepultura dins de l’església,

etc. Amb els capitals reunits les obreries podien comprar censals, tot fent servir les pensions

resultants per a les despeses de culte.

Al Gisclareny històric hi ha documentades dues obreries, una per cada església del poble,

que alhora mostren el desplaçament de l’est cap a l’oest del pes econòmic i social del poble.

L’obreria de sant Miquel de Turbians, apareix documentada en una creació i una quitació de

censals, ambdues de 1777124. En tots dos casos es tracta de censals de 28 lliures, i en cap

d’ells apareix el nom dels obrers administradors. En canvi l’obreria de Santa Maria del Roser,

creada l’any 1716 sota el nom de “La lluminària del Santíssim Sagrament”, apareix

documentada en quatre creacions de censals de 88, 76, 134 i 134 lliures en els anys 1716,

1722, 1766 i 1780, la primera d’elles feta per la universitat de Gisclareny, i en tres d’elles es

mencionen els administradors de l’obra que resulten ser els cònsols, regidors i batlle de

Gisclareny125 és a dir els prohoms de la comunitat. Aquesta obreria va ser creada per Josep

Tor amb un capital inicial de 300 ll, la major part de les quals van ser més tard dipositades

pels administradors, possiblement per raons de seguretat, en la Comunitat de Preveres de

Bagà destinades a la creació de censals, tenint el capital en lloc més protegit i alhora

diversificant el risc a base d’ampliar el ventall dels possibles venedors de censals126.

                                                
124 Hi ha poques notícies dels censals creats per la causa pia de Francesc Pujol., però sí sabem que els rendiments

els destinà a l’obreria de Sant Miquel de Turbians. En 1777 Francesca Muntadas quita un censal creat en 1712

valorat en 28 ll. i aquesta quantitat es dedica a obres pietoses d’aquesta església.  RHB, any 1777. ACA,

Parroquials Bagà, vol 113.
125 RHB, anys 1775 i 1780. ACA, Parroquials Bagà, vol  115.
126 Els administradors van exigir que calgués llicència del bisbe de Solsona per treure el capital. Mostra de

confiança limitada? ACA, Diversos Bagà, vol 115.
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3.7 Els recursos econòmics

3.7.1 L’expansió dels conreus

Tant Gisclareny com Sant Martí del Puig han estat sempre llocs de pagesos i pastors. En

alguns documents es mencionen molt esporàdicament altres ocupacions, com la de sastre127,

mestre de cases128, teixidor de cànem129 o teixidor de lli130, mentre en el cens de Floridablanca

hi apareixen esmentats tres artesans, però la terra, els boscos i les pastures pel bestiar eren els

recursos que permetien a aquesta comunitat rural la seva supervivència131. Però el relleu

abrupte, l’altitud i la fredor del clima eren elements que condicionaven els conreus i per tant

la instal·lació humana.

Fins als inicis del segle XVIII l’escàs poblament del territori ens permet suposar que van

ser ocupats només els espais més aptes pel conreu, deixant una gran quantitat de terreny

ocupat per boscos i pastures, disponibles per a la cria de prou bestiar per permetre disposar

d’adobs suficients per als camps.

Ja a finals del segle XVII la pressió demogràfica provocà conflictes entre els hereus de

les masies, posseïdors del domini útil de les terres (capmassats), i els fills fadristerns i altres

habitants nouvinguts, sense drets sobre la terra. Aquests conflictes arribaren a la Règia Cort

de Barcelona fins que una concòrdia signada en 1678 sota la mediació del Batlle General de

les baronies, permeté un acord entre les parts. Existien en el terme onze garrigues aprofitades

com a pastures pel bestiar. Només els capmassats tenien drets de pastura en aquestes

garrigues. Sobre aquests drets de pastura crea la comunitat de capmassats un censal de cent

lliures pel qual havien de satisfer cinc lliures anuals de pensió. La pretensió dels no

                                                
127 En un testament de 1589 apareix Bertran Tor, com a creditor del difunt per una capa. Podem suposar que era

sastre? ADS, Saldes, lligall 8. En 1696, en un testament es menciona Joan Arderiu, sastre de Gisclareny. ADS,

Saldes, lligall 22.
128 En un document de comptes de mitjans del segle XVII apareix un pagament fet a un mestre de cases de

Gisclareny.  ADS, Saldes, lligall 8. A finals del mateix segle diversos documents mencionen tres Bosoms,

mestres de cases. ADS, Saldes, lligall 22. En 1707 un Jaume Bosoms, mestre de cases que està emblanquinant

l’església del Roser, signa un debitori al rector. ADS, Saldes, lligall 11. Els Bosoms semblen passar de pares a

fills l’ofici ja que en 1766 hi ha referència d’un altre Bosom, mestre de cases. ADS, Saldes, lligall 22.
129 Joan Arderiu, fadrí, teixidor de cànem, fill d’altre Joan Arderiu, sastre, fa capítols matrimonials en 1690.

ADS, Saldes, lligall 22.
130 Referit a una creació de censal  feta per un teixidor de lli en 1716. RHB, any 1781.
131 I alhora determinaven els tributs en espècies. Els habitants de les baronies pagaven com a delme: blat, ordi,

civada, llegums, llana, porcells i anyells. Com a cens es lliuraven també gallines, ous i capons.
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capmassats era accedir a l’ús d’aquestes garrigues, tant com a pastures com per obrir noves

boïgues davant de la manca de terres de conreu disponibles. L’acord consistí en permetre

l’accés dels no capmassats a algunes d’aquestes garrigues previ pagament d’unes taxes per

contribuir a satisfer la pensió del censal, reservant-se els capmassats l’ús exclusiu de les

altres. Això va permetre que els fadristerns i nouvinguts poguessin posar en conreu nous

camps tot disposant d’algunes pastures pel seu bestiar132.

El creixement demogràfic, sobretot al llarg del segle XVIII, va haver doncs de fer-se a

Gisclareny, com en molts altres llocs de Catalunya, mitjançant l’ocupació de terres ermes i de

bosc, marginals pel seu pendent i pel seu escàs rendiment133. De la mateixa manera que a la

resta de Catalunya, els procediments emprats varen ser la cremada i els formiguers134 però

aquí per superar els forts pendents, calgué aixecar gran quantitat de parets de pedra seca per

constituir estretes feixes de terra conreable. La poca fondària dels sòls implicava la necessitat

d’acumular la terra disponible tot netejant-la de vegetació i de rocs, essent encara visibles als

camps els munts de pedres amuntegades pels pagesos. Llavors aquesta mateixa vegetació i

tota la que es pogués obtenir del bosc i de les terres ermes properes calia cremar-la, o bé

deixar que es podrís, escampant-la llavors pel camp com a adob135. Aquest procés implicava

una curta durada de la fertilitat, un o dos anys, passats els quals calia deixar-la uns anys en

guaret, o bé introduir-hi, com els documents insinuen, una rotació de tipus triennal, que

permetés enriquir el sòl a partir del conreu de llegums. El fet que els llegums apareguin com

un subjecte del tribut del delme indica que el seu conreu era habitual en aquestes contrades,

com també sembla que ho era a la resta de Catalunya136 tot fent el cicle trianual: cereal,

llegums, guaret137

Aquestes terres posades en conreu rebien el nom de boïgues138, i en el cadastre de 1776

la gran majoria de cases disposaven d’algun terreny de boïga139, la qual cosa mostra la

                                                
132 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
133 Vilar, 1966.
134 Vilar 1966, pags 220 i 320.
135 Els formiguers es feien de “matorrales, ramas de roble y encinas  y leña”. Però també es feia servir el boix,

molt abundant en aquestes contrades. Serra i Coma, 1985, pag 179.
136 Vilar, 1966, pag 322.
137 Serra i Puig, 1978.
138 Sembla que es distingien els dos tipus de boïgues: la boïga de terra cuita, que correspondria al procediment de

cremada, on s’adobava amb les cendres de la vegetació cremada, i la boïga de femades, que feia servir la

descomposició natural de la vegetació i que correspondria al procediment dels formiguers. ACA, BrV 97, pag

245.
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importància de l’esforç colonitzador en aquests anys, alhora que ens insinua un problema

cabdal: la manca d’adobs animals per mantenir de forma constant la fertilitat dels camps. De

fet, el propi cadastre mencionat ens mostra que només 50 de les 85 cases declaraven tenir

algun bestiar, i s’observa per l’impost generat que tan sols la meitat d’aquestes tenen una

quantitat de bestiar significativa.

L’establiment en noves terres sembla que va fer-se sobretot en les parts més altes,

situades a l’O del nucli central del Roser, fet que desplaçava el pes poblacional en aquesta

direcció140. És plausible que l’extensió dels conreus fins més amunt del coll de Bauma, situat

a 1650 m, i en alguns vessants orientats al N i NE, fos possible gràcies al període de clima

càlid ocorregut al segle XVIII.

L’any 1775 el rector de Saldes, en una carta141 al bisbe de Solsona, ens forneix un punt

de vista de primera mà sobre l’estat general dels conreus en aquestes terres. Referint-se tant a

Saldes com als pobles veïns, intenta explicar les raons de la pobresa generalitzada d’aquestes

contrades. Parla de neus excessives i rigorosos freds, que a la primavera fan molt de mal als

conreus. Però sobretot insisteix que la proliferació de nous establiments, autoritzats pels

pagesos emfiteutes sense permís dels senyors142, ha posat en conreu totes els terres

disponibles, fins i tot tallant gran quantitat de boscos143, amb la qual cosa han disminuït les

pastures, Això ha portat a una disminució del bestiar, i amb ell dels adobs; i també a una

manca d’animals de tir i una debilitat dels existents que no remouen prou bé la terra. A més a

més manca matèria vegetal pels formiguers, ja que els boixos, que també es feien servir, han

estats arrencats en l’artigat d’aquestes noves terres. Tot plegat un cercle viciós degut a la

                                                                                                                                                        
139 De les 85 cases de Gisclareny, 79 declaraven algun camp de boïga.
140 Com demostra el canvi d’església parroquial de Sant .Miquel de Turbians al Roser, més a l’oest, feta a finals

de segle.
141 ADS, Saldes, lligall 8.
142 Indica que a Gisclareny, igual que a Saldes, Gòsol, Josa i l’Espà tots són pobres per aquest establiment

incontrolat, mentre a Vallcebre, La Vansa, Sant Martí del Puig i Grèixer no ho són perquè això no s’ha permès.

Aquesta observació respecte de Gisclareny, Sant Martí i Grèixer concorda amb les dades disponibles.
143 L’anàlisi dels pol·lens trobats en estrats antics a la Cerdanya i el Ripollés mostra que al segle XVIII, com

també al segle IX va haver-hi un gran retrocés del bosc. Serra i Rotés, 1995, pags 34 a 40. També tenim notícia

que en 1759 es renuncià a reedificar una molina serradora que s’havia ensorrat en 1740 prop de la font de l’Adou

perquè “ja no hi ha fusta en les proximitats ni s’espera que la hi hagi”. ACA, Protocols, BrV 92. També en la

resposta al qüestionari de Zamora es menciona: “... estan muy destrossados los bosques, ya por aver reducido a

cultura mucha parte de las tierras, ya por el mucho carbon que se hace ...” Serra i Coma, 1985, pag 180.
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superpoblació144. La solució proposada pel dit rector consisteix en expulsar als nous

conreadors i repartir la terra dels comuns entre els pagesos de sempre, amb la qual cosa en

tindran millor cura perquè la consideraran com pròpia a diferència dels nou vinguts que no

tenen cap títol legal.

En els documents del segle XVIII es fa una distinció entre els habitants de Gisclareny

classificant-los com a pagesos o bracers145. Malgrat que enlloc hi ha una definició clara

d’aquests termes, per analogia amb altres parts de Catalunya146  podem entendre com a

pagesos els establerts d’antic, que paguen censos als senyors, mentre els bracers són els

establerts de nou. El grup d’aquests darrers l’integren fadristerns dels masos147, antics

                                                
144 Aquestes manifestacions referides a Saldes concorden amb les dades demogràfiques obtingudes del cadastre i

contradiuen la disminució de població de Saldes que indica el cens de Floridablanca respecte de la dels inicis del

segle XVIII.
145 Però una carta del rector de Gisclareny al bisbe de Solsona diu : “por lo común son miserables que viven de

limosnas; colonos y masoveros que les falta mucho para poder vivir decentemente con su trabajo; y otros

dueños de sus casas que nada les sobra”
146 Congost, 1996.
147 En diversos documents s’esmenten el pare i un dels seus fills, l’hereu, com a pagesos, i un altre fill, fadristern,

com a bracer. ACA BrV 84, pags 125 i 198.

Feixes abandonades i feixes conservades. La pedra per construir les parets s’obtenia dels
mateixos camps. La pedra més gran es posava a l’exterior, la més petita al darrera.
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jornalers, i amb seguretat un nombre important d’immigrants, ja que al Cadastre de 1776

apareixen molts cognoms nous respecte del llistat conegut de 1690148. Aquests bracers

s’instal·laven en terres comunals i en terres cedides pels antics pagesos, amb o sense

pagament. La seva situació més precària en terres marginals els portava a llogar els seus

braços als masos més importants a canvi de part de la collita, o de l’ús del bestiar del mas per

llaurar les seves terres. El diferent nivell social, així com la proporció d’ambdós grups queda

explícit en un llistat de les confirmacions fetes a l’església del Roser el primer dia d’octubre

de1784. Sobre 54 anotacions referides a Gisclareny trobem 14, fetes en primer lloc, on el

confirmat es fill de pagesos, seguides de 40 on el confirmat és fill de bracers. El nom dels

pares pagesos es correspon molt acuradament amb els que paguen un tribut més important en

el cadastre reial de 1776. Aquesta distinció entre pagesos i bracers desapareix  en la

documentació en les primeres dècades del segle XIX149, moment a partir del qual tots són

esmentats com a pagesos.

El cas de Sant Martí del Puig és diferent. Aquí tant els quatre grans masos (Monnell, El

Puig, Santa Magdalena i Murcarols) com les petites masies (La Muga, Oreis, La Pelosa, Cal

Quim, Cal Cerdanyola o L’Hospitalet) o el molí del Puig, eren explotats per masovers ja que

els propietaris no residien en el terme150. Al Puig, la propietat més important, també hi tenien

llogats mossos, criades i pastors151.

3.7.2 Les fonts de recursos

El conreu essencial eren els grans: sobretot blat forment, i blat espelta, cereals d’hivern,

però també ordi i civada, cereals de primavera. El seu rendiment a Gisclareny no ens és

conegut directament, però la resposta al qüestionari de Zamora, al 1789, assigna al conjunt del

Berguedà un valor de 1 a 6 pel blat i els llegums, i de 1 a 10 per l’ordi i la civada, valors que

potser semblen una mica excessius per aquestes zones de muntanya sotmeses a una

climatologia molt severa152. L’abans mencionat rector de Saldes indica que s’havien introduït

                                                
148 Veure annex nº 9.
149 La darrera menció d’un bracer l’hem trobada en un document de 1815.
150 Per exemple, en 1762, Murcarols i Monnell són propietat de Francesc Solanell, burgès ennoblit i doctor en

dret de Perpinyà, que els té arrendats, igual que les petites masies de La Muga, Oreis i La Palosa, en règim de

masoveria.
151 En la documentació del segle XVIII els propietaris d’aquests grans masos apareixen citats com a hisendats.
152 P.Vilar assigna rendiments al blat entre 1 a 4 i 1a 5. Vilar, 1966, pag 321.
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la patata, dita trumfa, i el blat de moro, però que aquests conreus “dissipan mucho la tierra”, i

a més trigaven molt a fer-se. Tot això causava prejudicis a les collites de blat, ja que retardava

la sembra d’aquest cereal153. L’única referència directa del conreu de blat de moro a

Gisclareny en aquest segle apareix en un llistat de comptes de 1776 corresponent al mas

Puig154, en el qual no apareix cap referència a les trumfes, però sembla que, com a la resta de

la comarca, el conreu d’aquest tubèrcul es va difondre lentament en aquesta època, tot i que la

impossibilitat d’elaborar pa directament a partir d’ell el feia poc atractiu en una societat on el

pa era la base alimentària155. Junt amb els cereals de primavera i d’hivern, les trumfes, i els

llegums (fesols, cigrons, llenties, faves, guixes), els horts proporcionaven verdures com cols,

naps i cebes. No apareix enlloc cap menció de la producció de vi, molt estesa al municipi

durant l’època càlida medieval, però és possible que hagi continuat en aquest segle, sobre tot

en la part més oriental del terme, aprofitant el clima més benigne, ja que en l’actualitat encara

és possible de trobar-hi ceps esdevinguts salvatges en els vessants orientats al S. També hi ha

referències al conreu del cànem. Els arbres fruiters devien ser com a l’actualitat els pomers i

cirerers, tot i que la fruita no era gaire apreciada en aquesta època156

La ramaderia era part important del món pagès157, i la seva disminució per l’augment

dels conreus era ja denunciada a finals d’aquest segle, tot marcant l’inici d’un període

regressiu degut a la baixa en els rendiments d’una agricultura mancada d’adobs158. El

predomini del bestiar oví, cabres i sobretot ovelles, era aclaparador, i es justificava pel risc i la

despesa que representava el bestiar boví per a l’economia del petit pagès. Es complementava

amb alguns bous i mules com a animals de tir. Els animals més casolans eren el porc,

                                                
153 Sembla que les patates es collien cap al novembre mentre la sembra del blat era costum fer-la a l’octubre.
154 En aquest llarg document apareixen esmentats alguns dels productes que es conreaven en el mas Escariga:

parla de llentilles, ordi, civada, espelta i faves. En el mas Puig menciona el conreu de fesols i blat de moro.

També indica el bestiar existent, tot detallant les diverses categories: anyells, primals, borrechs, moltons, cabres,

ovelles, crastons, mulats, bous, tossinos i nodrissos. Esmenta la producció de mel, cera i ceruts, així com la de

formatge d’ovella. ACA, BrV85, pags 5 a 26. La primera referència al conreu de blat de moro al Gisclareny

històric data de 1870, data probablement molt posterior a la seva introducció.
155 Es podia barrejar la patata amb farina per a fer una mena de creps.  Massanés, 1997. El que sí sabem de cert

és que es conreaven trumfes per alimentar el bestiar porcí. Serra i Vilaró, 1989.
156 La fruita fresca era fins i tot desaconsellada pels metges. Pérez Samper, 2002.
157 Una mostra de la importància de la ramaderia a Gisclareny és el compromís que Joan Tor i Miquel Morera

prenen amb Segimon de Boatella en 1704 per subministrar-li 450 moltons, pagats a terminis, per esquarterar-los

i vendre’ls a la ciutat de Barcelona.
158 Serra i Coma, 1985, pag 183.
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alimentat sobretot amb deixalles casolanes, trumfes i aglans, que subministrava els embotits i

la cansalada bàsics en l’alimentació de muntanya, i els animals de ploma, sovint emprats, com

els capons, per pagar els censos. També es feien formatges a partir de la llet del bestiar oví.

Per cuinar sovint es feia servir llard de porc ja que l’oli no es produïa en aquestes terres altes i

calia portar-lo de les zones productores del Baix Berguedà o més enllà.

El bestiar de Gisclareny pasturava a les terres comuns, generalment zones altes o en fort

pendent, i als boscos comunals159. També en alguns casos el bestiar sortia dels límits del

municipi formant part dels ramats d’altres pobles160, o bé es rebia bestiar d’altres pobles per

pasturar a les pastures de Gisclareny161. La universitat de Gisclareny tenia drets d’empriu

sobre les costes de Gresolet, sota domini directe dels Còdol162. No consta que fessin servir les

pastures més altes de les costes de Roset, arrendades pel senyors de Còdol a gent de Bagà163.

El bestiar de Bagà tenia pas cap a les seves pastures de la serra del Cadí pel terme de

Gisclareny164.

L’aprofitament del bosc era essencial per a la supervivència en aquestes contrades: la

llenya per cuinar i escalfar-se a l’hivern, per coure el pa, i també per fer carbó vegetal165 i

alimentar els forns de calç i de teules; la fusta per a la construcció i per a fer estris i mobles;

els fruits del bosc segons les estacions: bolets, cargols, aglans, gerds, maduixes, com a

                                                
159 La Voltrera, els Terrers, Coll de Balma, i Cal Parlet i Puig del Cau.
160 En 1716 es suscità un conflicte entre Francesc Tor i Francesc Xamberch de Gisclareny d’una part i un pastor

de Cerdanyola a qui havien cedit 6 bacons per engreixar al bosc i que els havia retornat al cap de tres mesos amb

menys pes que abans.
161 En 1761, Josep Casadesús i Tomàs Campà rebien d’un pagès d’Estiula 60 crestons i 13 ovelles per pasturar a

Gisclareny. RHB, 1761.
162 Segons concòrdia feta al 1712 entre la universitat de Gisclareny i Ascasi de Còdol i Roset. En aquesta

concòrdia es reconeix el domini directe dels Còdol sobre les costes de Roset, i el dret a pasturar els ramats de

Gisclareny en la part més oriental d’aquestes costes, dites de Gresolet, d’una extensió de 60 ha. En temps

medievals les costes de Roset, situades al vessant S de la Serra Pedregosa, s’anomenaven costes de Faia, nom

dels senyors del castell de Faia que va passar després a la família Roset, i més tard a la família Còdol. Conservat

a l’AMG.
163 En 1741, els Còdol arrendaven les Costes de Roset a canvi de tres arroves de formatge d’ovella i l’obligació

de femar (deixant les ovelles durant la nit) durant sis vespres els camps que els Còdol tenien en les parts baixes.
164 Per un camí ramader que seguia la carena de la serra de Gisclareny des del coll d’Escriga fins al Pradell

passant pel coll de la Bena i pel coll de Balma, amb drets a fer nit en diverses pletes situades en aquesta ruta.
165 Sembla que es feia molt de carbó i en canvi es posava poca atenció en replantar els arbres. Es feia servir

sobretot el roure i l’alzina, i també el faig i el pi. Serra i Coma, 1985, pag 180.
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complement de l’alimentació, i quitrà, pega i trementina per a usos diversos; la caça166; la mel

i la cera dels ruscs, essencials per endolcir i per les cerimònies religioses; i les herbes

medicinals per aplicar el coneixement popular al manteniment de la salut. No consta que la

fusta d’aquests boscos s’hagués aprofitat per a la construcció de vaixells degut a les dificultats

que oferia el transport pel riu Llobregat167.

Tot i les fonts de recursos esmentades, a finals de segle la superpoblació, lligada a les

maltempsades, creava una situació on la major part dels habitants d’aquestes contrades es

trobava al llindar de la subsistència i sovint per sota d’aquest llindar. Això portava a una part

important de la població de l’Alt Berguedà a l’emigració estiuenca en forma de colles de

segadors que es dirigien principalment cap al Baix Berguedà, la Cerdanya i les planes

d’Urgell, alhora que en hivern part de la població es dirigia cap a la costa i Barcelona168.

3.8 Els costums i la vida quotidiana

El relat de la vida quotidiana en els temps passats, sobre tot la de les classes menys

afavorides de la societat, s’enfronta sempre amb l’escassetat de fonts escrites, la qual cosa

tendeix a privilegiar el coneixement de la vida dels grups socials capaços de originar la

documentació escrita. Aquest és també el cas de Gisclareny, sobretot perquè són precisament

aquells documents on el rector posava la seva capacitat literària al servei del comú de la gent,

sobretot testaments i capítols matrimonials d’aquells que no podien anar al notari, els que han

estat destruïts en la seva major part, mentre la documentació administrativa i notarial,

generalment referida a aquells més acomodats, s’ha conservat una mica millor. Tot i això, una

lectura atenta d’allò que ens ha arribat ens pot aclarir alguns aspectes dels costums dels

habitants de Gisclareny, mentre altres aspectes quedaran per sempre amagats en la foscor dels

temps passats.

                                                
166 Es mencionen llops, guineus i senglars, i en menor abundància “cabras montesas”, conills, llebres i perdius.

Sembla que la caça dels pobles del Berguedà es portava a vendre a Barcelona. Vilar, 1966, pag 337. Es parla

també de l’existència d’alguns ossos, documentats al període medieval quan donaren origen al “dret de cuixa”,

obligació del caçador de lliurar una cuixa de l’ós al senyor de les baronies.
167 Tot i això els boscos d’aquestes contrades estaven sota la competència del Tribunal de Marina, que els podia

fer servir per a la construcció de vaixells, com mostra un document del 1810 sobre un plet interposat per aquest

ministeri per tallar arbres en uns boscos prop de La Pobla de Lillet. RHB, any 1810.
168 Serra i Coma, 1985, pag 200.



47

Així els documents purament econòmics, com estats de comptes i inventaris, els lligats a

ritus de passatge, com els capítols matrimonials i els testaments, les referències en documents

administratius emanats del poder polític i religiós, i les cites casuals en cartes i documents

diversos, són les fonts que podem utilitzar per a la nostra recerca.

3.8.1 Els Testaments169

Són poc nombrosos els testaments conservats dels habitants de Gisclareny. S’han

localitzat un datat als inicis del segle XVI170, més una petita quantitat de redactats pel rector, i

alguns altres procedents dels protocols notarials, els més importants dels quals són els

generats per la família Bover, datats tots ells als segles XVIII i XIX. A això cal afegir-los

alguns testaments, sobretot del segle XVII, redactats pel rector de Saldes, on apareixen com a

                                                
169 Un bon estudi sobre els testaments a l’antic règim, pot trobar-se en Granado, 1985. Les dades esmentades a

l’article s’ajusten bé a les trobades a Gisclareny.
170 Aquests primer testament conservat, redactat en llatí, està datat l’any 1501 i el testador és Marc Calla de

Gisclareny, sent testimonis Joan Coll de Gisclareny i Guillemas de Munnell. Fa deixes a les esglésies de Sant

Miquel de Turbians, de Santa Maria de Gresolet, de Sant Julià de Freixenet, de Sant Joan d’Avellanet i de Sant

Sadurní de Massanés. ADS, Saldes lligall 11.

La caça era un dels recursos naturals dels habitants de Gisclareny.
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marmessors pagesos de Gisclareny. Tot i aquesta escassetat és possible d’observar les tres

preocupacions que guiaven als testadors a l’hora de dictar aquests documents: el destí de

l’ànima, el destí del cos, i el destí dels béns materials.

En els testaments conservats, el testador, davant del notari o més sovint del rector, i

després d’assegurar el seu “bon enteniment i sana paraula”, nomenava uns marmessors, que

tinguessin cura del compliment de les seves darreres voluntats. Llavors calia parlar en primer

lloc de les coses de l’ànima i per això es preparava el funeral, indicant l’església i els

sacerdots oficiants, i encarregant misses i altres actes (novenes, cap d’any171) pel descans

etern, i és aquí on es manifestaven les diverses possibilitats econòmiques dels testadors172: des

d’una missa única fins a les seixanta-sis que encarregà Rosa Cunill de Munnell en 1758173 o

les seixanta de Magdalena Bover en 1762174, des d’un sacerdot oficiant fins a vint que

demanava Martí Bover en 1767175. En alguns casos s’especificava per a la cerimònia funeral

el que calia pagar als oficiants, els quals a més rebien el dinar176. Sembla que també s’oferien

pa, vi i altres aliments als assistents177. El segon pas del testament era l’elecció del fossar que

generalment era el de l’església habitual del difunt entre les quatre que formaven la unitat

eclesiàstica de Gisclareny178.

El tema tractat amb més detall era el dedicat a la transmissió patrimonial. Aquesta part

s’iniciava sovint amb el desig manifest de pagament dels deutes pendents, i una demanda de

perdó per possibles injúries infringides. Tot seguit s’indicava amb força detall el repartiment

dels béns. Es nomenava l’hereu universal, sovint el fill primogènit, tot i que també ho podia

                                                
171 En arribar el cap d’any es feia una mena de segons funeral pel difunt.
172 No es poden però menysprear  els factors de prestigi que influïen a l’hora de programar els actes funeraris, i

que feien dedicar-hi importants recursos econòmics.
173  Aquestes misses es repartien entre Gisclareny, Gresolet, Sant Martí del Puig, Greixa, Rocasansa i Berga. A

més durant 25 anys es celebrarien 2 misses anuals més un cantar a Rocasansa. ACA, Protocols, BrV 92.
174 Testament conservat a l’AMG. Encara són més espectaculars les 400 misses encarregades en el testament de

Serres de Saldes, sent marmessor Josep Tor, rector de Gisclareny. ADS, Saldes, lligall 22.
175 ADS, Saldes, lligall 8.
176 El rector de Gisclareny es queixa en una carta al bisbat que la pobresa dels habitants de Gisclareny l’obliga a

pagar de la seva butxaca el dinar dels oficiants.
177 El testador deixava una quantitat per les despeses litúrgiques i sovint especificava que les despeses del menjar

ofert als assistents havien de ser pagades apart d’aquesta quantitat. Sembla que era costum de no servir carn de

ploma en aquest àpat funerari. Mencionat a la resposta al qüestionari de Zamora. Serra i Coma, 1985, pag 203.
178 Fins a finals del segle XIX, l’església de Sant Andreu de Grèixer formava part d’aquesta unitat junt amb Sant

Martí del Puig, Sant Miquel de Turbians i Santa Maria del Roser.
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ser la filla primogènita en cas d’absència de fills mascles, o bé algun altre fill o filla no

primogènits, especificant el manteniment de l’ordre d’edat en cas de mort de l’hereu, i sempre

d’acord amb la idea fonamental en aquesta societat agrària de mantenir unit el patrimoni

immoble sota un hereu únic. Constaven les llegítimes corresponents als fadristerns, si és que

encara no s’havien satisfet en vida del testador, i les destinades a les filles, que calia pagar a la

majoria d’edat o, més sovint, en el moment del casament o de rebre ordres sagrades. Si les

dones romanien a la casa pairal llavors la llegítima quedava en poder de l’hereu amb

l’obligació d’alimentar-les i mantenir-les en salut. També s’indicaven en el testament les

deixes a altres parents.

Quan el testador era l’esposa, deixava el seu dot al marit, sempre que aquest no es

tornés a casar, en el qual cas passava directament als fills. Ambdós cònjuges es feien

usufructuaris entre ells de tots els béns fins a la seva mort, amb l’obligació de tenir cura dels

fills i filles fins a la majoria d’edat, i més enllà en molts casos179. Si el testador era el marit i la

dona es tornava a casar, deixava de ser usufructuària i de vegades rebia una quantitat de

diners, a més del seu dot.

3.8.2 Els capítols matrimonials

La redacció del contracte matrimonial, sovint anomenat constitució dotal, sembla haver

estat un costum generalitzat en aquests segles, tot regulant els aspectes econòmics de la

relació conjugal sovint de forma minuciosa. L’abundància de capítols matrimonials

conservats on intervenen habitants de Gisclareny és, a diferència dels testaments,

considerable, i permet classificar-los en dos grups: el primer inclou capítols redactats als

inicis del segle XVIII pel rector, i el segon els conservats en els protocols notarials i en el

Registre d’Hipoteques a partir de mitjans d’aquest segle. Tot i que ambdós grups de

documents tenen molt en comú, també hi ha diferències a remarcar, que es poden atribuir tant

als anys transcorreguts com a les diferències d’estatus social entre els usuaris de la notaria i

                                                
179 Sent la vídua usufructuària dels béns tenia l’obligació de mantenir a l’hereu, la seva esposa i els seus fills a la

casa pairal. Si no hi havia avinença entre mare i hereu els marmessors del testament podien ser autoritzats pel

testador per establir un acord raonable. Igualment podien intervenir si les filles no rebien el dot que els

corresponia en el moment del seu casament.
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els dels serveis del rector. També s’han pogut examinar alguns capítols de mitjans del segle

XVII fets en el poble veí de Saldes per famílies relacionades amb Gisclareny180.

La constitució dotal es redactava amb anterioritat al casament, típicament un o dos

mesos, i tenia el valor d’un compromís de pròximes noces tot especificant tant els acords

econòmics com la indemnització que havia de rebre una de les famílies si l’altra es desdeia

del compromís. El primer element a observar en tots els documents és el paper protagonista

de la família. Es fa menció dels pares, de la seva residència i del seu lloc en la comunitat. En

els capítols redactats pel rector el consentiment dels parents181 és expressat explícitament tant

per l’espòs com per l’esposa: “ lo dit (l’espòs) de exprés consentiment seu, de son pare, mare,

                                                
180 Són particularment interessants els capítols d’un Tor de Saldes, nebot de Miquel Tor de Gisclareny, amb una

Guitarda de Massanés. Es tracta dels capítols entre dues famílies que ja tenen importants relacions econòmiques

entre ells, com ara una casa i heretat venuda a carta de gràcia dels Guitart als Tor i que serveix com a garantia

del pagament de el dot: si volen rescatar la casa i les terres els Guitart hauran de satisfer primer l’import del dot.
181 El consentiment del pares, o tutors estava regulat per la llei, i així la Real Pragmàtica de 1776 establia en els

casos més generals en 25 anys pels fills i 23 anys per les filles l’edat fins a la qual aquests havien d’obtenir

aquest permís. Quan faltaven els pares l’edat es reduïa en un o dos anys. A partir d’aquesta edat era obligatori

escoltar el consell dels pares, sota pena de perdre drets legals en cas de disputes per l’herència.

A la tardor el clima és sec i benigne a les parts altes, i el color daurat invita a la nostalgia.
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germans, i demés parents i amics prendrà a la dita (l’esposa) per leal esposa i muller seva

esdevenidora“. Les referències als parents són constants al llarg dels documents.

Els aspectes econòmics ocupen la major part del redactat dels capítols matrimonials. El

dot era una aportació de la família182, feta pels pares, si eren vius, pel germà de la núvia183,

hereu i per tant administrador dels béns deixats pels pares, o per altres parents en casos on

faltaven els dos anteriors, o com a regal benevolent184. El dot, que sovint representava la

llegítima de l’herència paterna, constava sempre d’una part en diners, que sovint es pagaven a

la futura esposa en diversos terminis, i d’altra part en robes i complements diversos. Quan

l’esposa pertanyia a una família acomodada era corrent que rebés una part o tot el dot

procedent dels rèdits d’una causa pia fundada per algun avantpassat seu. En tots els capítols

examinats apareix la donació de “una caixa de fusta de pi amb pany i clau”185, a la qual

acompanyaven robes, vestits, aixovar i altres objectes en quantitat variable segons el nivell

econòmic de la família. Apart del dot i escreix la resta de béns rebuts rep, en els capítols

redactats pels rectors abans del segle XIX, el nom de “avarias”186. La esposa, amb exprés

consentiment de l’espòs que serà de fet el rebedor del dot “perquè millor puga suportar los

carrechs del matrimoni”, agraïa les donacions i prometia estendre àpoca (rebut) en el moment

del lliurament. En cas de mort sense fills de l’esposa es podia acordar que el total del dot fos

retornat a la família de l’esposa187, o bé que fos retornada una part188, essent la part restant de

                                                
182 L’expressió sovint utilitzada en la donació és: “deixen en dot, per dot i en nom de dot”
183 En realitat el dot és una aportació que pot fer també el futur espòs en aquells casos en que la futura esposa és

la pubilla. Resulta curiós que, malgrat els molts capítols examinats originats durant els segles XVII i XVIII no

hem trobat cap d’aquest tipus. En canvi sí s’ha trobat un fet a mitjans del segle XIX on el dot la fa el futur espòs.
184 Per exemple Mª Àngela Soler de Saldes, promesa amb Llorenç Campà de Gisclareny, rep “en dot i caritat”

45 ll  de les quals 30 ll són aportades pels germans i la resta per diversos amics en forma de diners i ovelles. La

mare li dóna vestits i roba de llit, a més de la imprescindible “caixa ab pany y clau”.
185 En els casos de famílies acomodades les caixes poden ser dues, i en comptes de pi poden ser de noguera o de

roure. per exemple en els capítols de Francesc Conill i Picas hereu dels rics masovers de Munnell, amb Mª

Àngela Companyó, filla dels Companyó del Quer, aquesta rep dues caixes de noguera. RHB, 1770.
186 Per exemple en un capítol de 1706 entre Joan Guix i Magdalena Soler:” un vestit d’estam de color negra y

dos faldilles burellas novas, dos gipons negres de drap de la terra, tres capuxas, dos de estamenya, la una negra

la altra burella, y la altra de drap blancha, unas tovalas de deu palms, una tovalola de clau, dos lançols, una

flasada de lana bona y rebadora nova y sis lliures de lana bona y rebadora”. Conservat a l’AMG.
187 En 1692, morta sense fills l’esposa de Joan Arderiu, teixidor de cànem, aquest retorna el dot, robes i avarias al

germà d’aquella tot deduint-li les despeses fetes per l’espòs per tractar la malaltia de l’esposa i les deixes

pietoses que aquesta ha fet en el seu testament. ADS, Saldes, lligall 22.
188 El retorn a la família de la meitat o les dues terceres parts del dot era un acord usual.
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lliure disposició de l’esposa en el seu testament, tot i que en els capítols de finals del segle

XVIII aquest costum va anar desapareixent i no es pactava el retorn del dot als donadors.

Un costum present en tots els capítols és la donació mútua que els esposos es feien en el

moment de les esposalles, intercanviant-se entre ells una quantitat de diners que depenia del

nivell econòmic de les famílies189, i que rebia el nom d’escreix, amb la característica que la

donació de l’esposa era sempre la meitat de la donació de l’espòs. Aquests diners quedaven a

la disposició de cada cònjuge190, i podien ser lliurats a qualsevol dels fills o, si aquests

mancaven, a qualsevol altra persona. Si la dóna moria sense fills i sense haver-ne disposat

aquest escreix podia retornar a l’espòs.

Respecte a la transmissió del patrimoni s’observen diferències importants entre els

diversos tipus de capítols. De vegades no hi ha cap referència a aquesta qüestió. Altres

vegades encara en vida dels pares es procedia al traspàs de l’hisenda a l’hereu. En els

redactats en el segle XVII i a primers del segle XVIII no sempre s’especifica quin és el fill

escollit com a hereu, i en molts d’ells només s’indica que s’escollirà a voluntat dels pares

aquell fill o filla que “al pare i mare ben vist los serà y millor los servirà” o “ que millor los

servirà o los serà més obedient”. Fins i tot en un redactat del 1705, en plena guerra de

Successió, apareix la condició que l’hereu no sigui traïdor al rei. En canvi en la resta de

capítols, redactats sobretot en la segona part del segle XVIII i inicis del segle XIX, la condició

de primogenitura ja apareix esporàdicament, encara que generalment els pares es continuen

reservant l’elecció de l’hereu. En cas de mort de l’escollit quan no és el primogènit

s’especifica que “sea heredero universal el primer hijo varon i toda su descendència, no

juntos sinó uno después del otro, con preferència de primogenitura” i sempre “precediendo

los varones a las hembras”, en una clara aposta pel sistema de successió de tradició romana a

un sol fill. En cas d’esdevenir-se la mort d’un dels pares sense haver estat escollit l’hereu,

s’especificava que ho fos el primogènit, sempre que es pugui casar (per poder transmetre el

patrimoni). Sovint la designació de l’hereu es feia en el mateix moment del seu casament191.

En la major part dels capítols anteriors al segle XIX apareix esmentada la cerimònia de

besament de mans feta per cadascun dels futurs esposos als seus pares respectius com

agraïment tant pel dot com per totes les altres donacions rebudes.

                                                
189 Aquesta donació era generalment petita, entre deu i vint lliures, si bé en el cas dels Bover arribava a les cent

lliures.
190 De fet l’escreix de l’espòs incrementava l’import total del dot.
191 Sovint els pares feien donació dels béns al fill hereu en el moment del casament, però es reservaven

l’úsdefruit i establien una sèrie de condicions per garantir els dots a les filles i la llegítima a la resta dels fills.
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En els capítols s’especificava sovint, l’obligació de l’hereu, després de la mort del pare,

de mantenir en la casa pairal a la mare. En cas que la convivència no fos possible, l’hereu

havia de lliurar a la mare l’import del dot i l’escreix. Si la vídua escollia unes segones

núpcies, opció molt corrent a l’època192, podia quedar-se amb el dot, i sovint rebia un llegat

especificat en els capítols que podia ser diferent del dot.

La llengua emprada, tant en els testaments com en els capítols mostra un clar  predomini

del català fins a mitjans del segle XVIII, tot i que també es poden trobar alguns redactats en

llatí. Durant la segona meitat d’aquest segle en els documents redactats per notaris augmenta

l’ús del castellà fins a superar els fets en català. En canvi els redactats pel rector continuen de

forma gairebé absoluta utilitzant el català.

3.8.3 Apunts de la vida quotidiana

A l’edat moderna les característiques dels habitatges semblen haver canviat poc respecte

de l’època medieval. La pedra calcària va continuar sent el material bàsic de construcció, i

aquesta mateixa pedra permetia obtenir, en els forns alimentats per la llenya dels boscos, la

calç que donava solidesa a les parets193. Alhora es començaven a utilitzar en la cobertura dels

habitatges les teules d’origen àrab fetes a partir de les argiles residuals de la erosió de les

calcàries i posteriorment cuites en forns194.

Com en èpoques anteriors era corrent que una de les parets de la casa es recolzés en la

roca. A partir dels més senzills habitatges medievals d’una sola planta les masies més

acomodades construïren les cases amb planta i pis195, situant en la planta baixa tot o part del

bestiar per fer servir la seva escalfor, i també el forn de pa, les pasteres i les eines del camp, i

                                                
192 En aquest tipus de societat la solidaritat familiar es feia imprescindible per sobreviure, i aquesta necessitat,

sumada a l’alta mortalitat de l’època, feia que l’opció del segon casament fos habitual, tant entre les homes com

entre les dones.
193 Les dificultats per obtenir tota la calç necessària feia que la part interior de les parets es reomplís sovint amb

unes barreges de fang i còdols. Aquesta és la raó que feia que les parets d’aquests habitatges es destruïssin amb

molta facilitat un cop els desperfectes de la teulada permetien l’entrada de l‘aigua de pluja a l’interior de les

parets de pedra.
194 Encara es possible trobar, per exemple prop de les ruïnes de la masia de Murcarols, restes d’un d’aquests

forns de teules.
195 L’altura de les plantes acostumava a ser escassa, i això és encara perceptible. Podem aventurar tres raons:

menys materials de construcció, menys volum per escalfar en hivern i altura dels habitants inferior a l’actual.
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fent la vida en el pis, sovint poc compartimentat, i on l’escó196 era el centre de la reunió dels

habitants en les vetllades d’hivern a la vora del foc. Més tard en algunes cases més riques

altres espais auxiliars van permetre guardar el bestiar, els estris de treball, la palla, etc.

En aquestes contrades, com en altres de similars, les cases, lògicament situades en els

vessants assolellats, tenien poques finestres i petites, no tan sols per protegir-se del fred sinó

també d’acord amb la creença generalitzada en aquesta època que era l’aire “humanitzat” i no

l’aire lliure el més beneficiós per a la salut, per la qual cosa la ventilació era escassa. En la

mateixa línia estava la por als corrents d’aire.

A les cases no arribava aigua corrent i calia portar-la a coll des de les fonts, sovint

situades a distancies apreciables, per la manca de corrents d’aigua permanents en  els veïnats

del Gisclareny històric; com deia el rector: “... com Gisclareny es tant alterós està molt faltat

d’aygua en tant que algunas vegadas te de menester dos hores per a anar a buscar aygua per

a beurer y cuynar; y per a abeurar la cavalcadura casi sempre s’ha de menester mitja hora o

tres quarts” 197. Es feien servir cisternes per aprofitar l’aigua de pluja per l’hort, pel bestiar,

rentar, i altres feines de la casa. Sembla però que la higiene no era cap prioritat ja que “En

toda la montaña la gente por lo regular es puerca i sucia y viste miserablemente de las ropas

de lana más bastas ..”198. El qui així parlava afirmava respecte del temperament dels naturals:

“El genio de estos naturales es lo más común muy pacífico y dócil ... sin duda porque los

alimentos son muy flacos y débiles, experimentándose en los dias de fiesta más desordenes,

sin duda porque beben más vino de lo acostumbrado ...”. Es mencionaven com a aliments les

farinetes, els llegums, la cansalada i els vegetals, i també l’olla de verdures amb porc o

moltó199, i com a base el pa, de blat quan la collita responia, de barreja amb ordi o sègol quan

no era així200. En general l’alimentació deuria variar molt poc respecte de l’Edat Mitjana, i els

nous productes arribats d’Amèrica a partir del segle XVI sembla que van alterar molt poc els

                                                
196 Sens dubte l’escó, banc ample amb raspatller, era un gran invent, ja que evitava el defecte clàssic de la llar de

foc: que escalfa pel davant i refreda pel darrera.
197 ADS, carpeta Gisclareny.
198 Qüestionari de Zamora publicat per Serra i Coma, 1985, pag 201.
199 El qüestionari de Zamora es refereix al menjar de la gent acomodada: “ ... és un puchero con una poca de

carne, un poco de tocino i hortalizas, o legumbres, y en la noche cenan una enzalada y de lo que queda del

puchero de la comida ...” i també a la gent mes pobre: “ ...acostumbran a comer por la mañana sopa con aceite

o puches de harina de ... , en el mediodia legumbres, algunos con un poco de tocino, otros con algun ..., y otros

con alguna sardina salada, o frutas del tiempo, y en la noche comen los puches, legumbres o hortalizas

conforme el tiempo. Estas gentes bene muy poco vino por ser muy caro ...”. Serra i Coma, pag 201.
200 Dantí, 2002.
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hàbits alimentaris en aquestes contrades de muntanya abans de finals del segle XVIII201. A

partir de la documentació recollida per Serra i Vilaró podem conèixer molts dels productes

que podien arribar a Gisclareny des del mercat de Bagà, tot i que el poder adquisitiu de la gent

de Gisclareny deuria limitar bastant aquests subministraments.

Un tipus de documentació que aporta elements per conèixer les formes de vida de la gent

són els inventaris. Fets per raons diverses: herències, vendes, embargaments, etc, ens

descriuen els objectes que formaven part del món de la casa i del treball dels individus de

l’època. Tan sols ha estat trobat un únic inventari fet a Gisclareny l’any 1739 per Llorenç

Cabanas, masover de Munnell, que correspon a un mas d’un important poder econòmic, però

entre els fets als pobles de l’entorn hem recollit dos de ben diferents que podem acceptar com

a representatius també per al nostre poble202. Un d’ells procedeix d’una masia de Grèixer, fet

per l’hereu en fer-se càrrec dels béns de son pare, i que resulta il·lustratiu d’una casa rural de

poder econòmic escàs, però no miserable; l’altre correspon a una casa de Saldes, fet a la mort

de la vídua d’un sastre, que mostra els objectes d’una casa del nucli urbà que possiblement

havia conegut temps millors. Mentre en l’inventari de Munnell hi ha una relativa abundància

d’objectes, alguns d’un valor considerable, en els altres dos podem veure com el parament de

les cases era més aviat escàs, i també podem observar com sovint al costat d’una roba o d’un

estri apareix la indicació de dolenta, clara mostra que els béns es conservaven i s’aprofitaven

al màxim.

Una qüestió de gran importància i de la qual són escasses les referències documentals és

com es proveïen els habitants de Gisclareny dels objectes d’ús corrent, per exemple eines de

ferro, estris de cuina, mobles o roba. Tot i que podem suposar que moltes de les necessitats

d’estris de fusta podien ser cobertes de forma autosuficient a partir dels materials existents en

aquests boscos, per exemple soques de boix pels estris de cuina, no hi ha en canvi cap menció

de l’existència a Gisclareny de cap farga pel subministrament i sobretot la reparació de les

eines de ferro d’ús corrent i de la ferramenta pròpia de les cases203. En canvi hi ha esmentades

fargues a la vora del Bastareny en el terme de Bagà, alimentades per carboneres del mateix

terme204. L’origen de la resta d’estris de cuina metàl·lics, de coure o d’aram, i dels objectes de

vidre i ceràmics, com els porrons i els plats o escudelles, hem de suposar que devia ser el

                                                
201 El blat de moro i les trumfes encara es feien servir molt poc en aquests segle, i altres productes d’ultramar

com tomàquets o xocolata no sembla que es consumissin de forma habitual.
202 Annex nº 34.
203 Tot i que a finals del segle XVI hi ha algunes referències a Bertran Tor, ferrer.
204 Serra i Vilaró, vol 2, pag 404.
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mercat de Bagà205, sense descartar la possible existència de mercaders ambulants que a través

dels camins de bast podien arribar als pobles de la muntanya amb bestiar carregat amb alguns

d’aquests estris. En tot cas Bagà, com a capital de les baronies, era el centre de mercat natural

d’aquests pobles, Gisclareny, Brocà, Cerdanyola i Gavarrós situats al seu voltant i que estaven

exempts dels drets que la vila imposava als venedors d’aquest mercat.

Per altra part en el subministrament de teixits és possible que existís una certa producció

pròpia, ja que sabem que els habitants de Gisclareny disposaven de dues matèries primeres:

cànem, conreat al terme, i llana procedent del nombrós bestiar oví206. Tot i això no hem trobat

cap referència a telers casolans ni altres estris adients, però una àpoca signada en 1664 per

Antoni Joan Campà, del mas Llitjòs, per una compra de llana a Bagà a 9 ll el quintar ens fa

pensar en la possible existència d’un treball casolà, per exemple de filatura, en les llargues

vetllades d’hivern amb aquest matèria primera distribuïda per aquest comprador i recollida

                                                
205 La constitució, així com la rodalia, del mercat de Bagà havia estat establerta per Galceran de Pinós en 1257, i

comprenia els territoris de la seva baronia. La seva posició era adequada per trobar-se sobre les rutes de l’alta

vall del Llobregat, que el relacionaven amb Berga, i en el camí de la Cerdanya pels colls de Jou i de Pendís.

L’altre mercat de la zona era el de La Pobla de Lillet que abastava terres de la baronia de Mataplana.
206 En 1646 Tor ven dos quintars i mig de llana per deu doblas, clara mostra de la importància del bestiar oví.

Les ruïnes de la important masia de Rocadecans es troben sobre un
enlairat collet situat a la part est de la serra de Gisclareny
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posteriorment i revenuda per ell als obradors de la vall207. Per altra part la tradició medieval

dels molins drapers a la vora dels rius Bastareny i Llobregat i la seva exportació de teixits fins

i tot a Barcelona, encara viva al segle XVIII208, així com l’existència de fàbriques

d’estamenya a La Pobla de Lillet en 1763209, pot fer pensar que la major part de les teles

usades en el nostre poble tingués aquesta procedència, atesa l’absència de corrents d’aigua

permanents en el Gisclareny històric. Així en els registres de la bolla, impost sobre els teixits

que calia satisfer a Bagà, apareixen mencionats diverses compres fetes per habitants de

Gisclareny210. En tot cas l’ofici de paraire, comú entre els vilatans de Bagà, no l’hem trobat

esmentat a Gisclareny. Altre tipus de teixits de més qualitat, encara que previsiblement poc

abundants, podrien haver arribat també a través del mercat. Sens dubte les relacions

comercials de Gisclareny amb els pobles de l’entorn és un dels temes que caldrà prioritzar en

futures recerques.

Ben poc sabem de les relacions interpersonals, però respecte als costums entre les

parelles de promesos sembla que, malgrat els esforços de les autoritats eclesiàstiques, no eren

gaire conformes a la moral de l’Església. Així un document de 1671 del bisbe de Solsona

comminava a abstenir-se a aquells que “fetas las sposalies per verba de futuro no reparen

acostarse i cohabitar ab tota llibertat ab sos sposes” i els amenaçava amb “pena de deu

lliures per quiscuna vegada serà provat”211. Però no sembla que l’avís tingués gaire èxit ja

que en 1752 el visitador parroquial tornava a indicar que “per la frequencia de entrar los

promesos a las casas de las promesas, y de habitar moltas ocasions baix mateix cubert, se

cometian moltas y graves ofensas ...” 212. Sembla que aquest era un “problema” generalitzat a

l’Espanya del segle XVIII213. La protecció de la moral xocava amb el desig de diversió de la

gent, com mostra una circular arribada a la parròquia de Gisclareny en 1780 on es prohibeix la

presència de danses, gegants i capgrossos a les processons.

Coneixem que en el segle XVII aquestes contrades no es varen lliurar de la generalitzada

“caça de bruixes”, i que en 1620, constatant que “en la present vila i baronia i aurian moltes

                                                
207 ACA, Notarials Bagà, lligall 3.
208 Serra i Vilaró, volum 2, pag 399 a 401.
209 Vilar, 1966, pag 108.
210 Per exemple Bartomeu Baraut que en 1658 declara quatre canes de cordellats blancs, o Francisca Guitarda

que declara set capes de burell negre. ACA, Parroquials Bagà, vol 129.
211 ADS, Saldes, lligall 10.
212 Conservat a l’AMG.
213 Domínguez, 1981.
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bruixes que causan notable dany ...”es reuniren els cònsols de Bagà, Brocà i Gisclareny i

acordaren entre altres coses que “en lo acte de turtura i deposició dels testimonis asistescan

los consols i consellés de la present vila de Bagà i un cònsol de cada lloc de Brocà i

Gisclareny ..” 214.

3.9 Les relacions amb els pobles del voltant

La discontinuïtat dels registres documentals impedeixen analitzar en cada època de forma

sistemàtica tot el conjunt de relacions que Gisclareny tenia amb els pobles del seu entorn. Tot

i això existeixen informacions fragmentades que ens permeten entreveure en quin grau i de

quina manera tenien lloc aquestes relacions.

Un primer tipus de relació cal buscar-la a través de les notícies d’enllaços matrimonials

entre els habitants d’aquests pobles veïns i els de Gisclareny. Els llibres sacramentals

conservats tant a Bagà com a Gisclareny i Saldes, datats de forma discontínua entre el segle

XVII i el segle XIX, són força concloents malgrat la seva migradesa i mostren clares

tendències en referència a les preferències que guiaven aquests enllaços matrimonials. A

partir dels casaments celebrats a Bagà durant aquest període queda palesa una escassa relació

matrimonial del Gisclareny històric amb la capital de les baronies que contrasta amb la més

intensa que hi havia entre aquesta i les masies del terme del Puig. Així per exemple durant la

primera meitat dels segle XVIII, i malgrat que la població de Gisclareny més que triplicava la

del Puig en aquesta època, el nombre de casaments celebrats a Bagà entre gent d’aquesta vila i

habitants de Gisclareny era gairebé la meitat que amb habitants del Puig: set enfront de dotze

al llarg de mig segle215. Aquesta tendència es mantindria almenys fins a finals del segle XIX.

En canvi les relacions matrimonials del Gisclareny històric amb Saldes i Massanés i, en

menor grau Vallcebre, eren força intenses ja des del segle XVII, afavorides per un cert flux

migratori des d’aquests pobles, i els registres mostren el seu manteniment fins més enllà de

finals del segle XIX. També la intervenció d’habitants de Gisclareny durant el segle XVII

com a padrins en els bateigs a Saldes és nombrosa, amb menció dels cognoms més arrelats a

Gisclareny en aquell moment: Tor, Aymerich, Campà, Guitart, Noguera, Corominas i

Caminas.

                                                
214 Serra i Vilaró, vol 3, pag 333.
215 ACA, Parroquials Bagà, vol 18.
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El perquè d’aquest comportament sembla que es pot buscar en les afinitats entre els

pobles situats als dos costats del riu Saldes, essencialment rurals, contrastant amb la tradició

més artesana, comercial i administrativa de Bagà, així com en les relacions familiars i

econòmiques que els propis enllaços anaven creant amb els pobles de l’altra costat del riu216.

També les unions matrimonials amb individus de masies ben aposentades d’altres pobles

veïns (Cerdanyola, La Nou, etc,) eren habituals al segle XVIII i més corrents que amb

habitants de Bagà, probablement per les mateixes raons.

Per altra part la vall del Bastareny, ja des de l’època medieval molt relacionada amb

Bagà, veia com l’intercanvi de població amb la vila i una activitat econòmica coincident217

facilitava aquests enllaços matrimonials que es mantindrien fins al segle XX.

El moviment poblacional entre els pobles resulta més complicat de seguir. Ens són

conegudes la migració des de Gisclareny cap a Bagà i altres terres més productives des del

                                                
216 Per exemple les relacions familiars dels Tor a Saldes feien que als inicis del segle XVII el rector Josep Tor

substituís sovint al rector de Saldes quan aquest no podia atendre als seus feligresos. ADS, Saldes, lligall 8.
217 Els molins fariners i drapers, les molines serradores, el trànsit comercial pel coll de Pendís, el dret d’emprivar

i treure llenya dels vilatans de Bagà, etc. estrenyien els llaços entre tots els habitants de la vall del Bastareny des

de Bagà fins a la Muga incloent-hi les valls secundàries de l’Escriu i de Grèixer, que perllongaven les relacions

existents a l’època medieval.

Des del coll de Jovell es pot contemplar el poble de Saldes, molt relacionat tot al llarg dels
temps amb Gisclareny.
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temps de la pesta negra fins la fi de l’Edat Mitjana; migració composta inicialment de tot tipus

de pagesia i més tard de pagesos enriquits com els Coll i els Calla. Al segle XVII s’inicià un

moviment immigratori que en gran part, com indiquen els cognoms dels nouvinguts i registra

la documentació de l’època, prové de l’altre costat del riu Saldes, i que sembla acabar a finals

del segle XVIII. I al llarg del segle XIX es troben documentats trasllats de pagesos enriquits

de Gisclareny cap a Bagà, com és el cas dels Barral. Posteriorment una part, proporcionalment

petita, de l’emigració general de la segona meitat del segle XIX té com a destí Bagà i altres

pobles del fons de la vall com Brocà i Guardiola.

Les relacions econòmiques en general eren nombroses amb els pobles de les rodalies.

Apart de la importància que el mercat de Bagà tenia pels habitants de Gisclareny pel seu

aprovisionament218 i com a sortida d’alguns possibles productes excedents, eren les

transaccions comercials referents a bestiar i terres les més documentades amb tots els pobles

del voltant, inclòs Bagà219. Altres vegades els crèdits entre pagesos sobre tot en forma de

quarteres de gra permetien superar un any difícil220. En general els pagesos més rics de

Gisclareny, com ara els Vinyas o els Tor, posseïen terres en altres termes, mentre dins del

terme de Gisclareny abundaven els propietaris d’altres pobles, sobretot de Bagà i, en menor

mesura, de Saldes. Entre aquests propietaris forans, molt sovint baganesos que instal·laven

masovers per explotar les terres221, mereix especial menció la Comunitat de Preveres de Bagà

que, fruit de censals impagats222 i vendes a carta de gràcia, van ser en diverses èpoques

propietaris de masies importants com Cal Jovell, Cal Baraut, Cal Ros, el Querforadat,

                                                
218 Un document d’arrendament de 1693 de la taverna de Saldes descriu com una de les rutes d’aprovisionament

de vi anava des de Bagà a Saldes passant per Gisclareny. Sens dubte era vi negociat al mercat de Bagà. En tot

cas mostra la importància d’aquest mercat també per a Gisclareny. ADS, Saldes, lligall 22.
219 Com el tracte fet entre Jaume Tor, alies Jovell, i Pedrals de Bagà. Tor té tres vaques d’en Pedrals que fa servir

per llaurar i porta a les seves pastures. Al cap de cinc anys es partiran les vaques i els vedells que en resultin.
220 En 1702 cinc pagesos de Gisclareny reconeixen un deute de 48 quarteres de blat mestall amb un pagès

benestant de Saldes. ADS, Saldes, lligall 22. Aquesta funció de subministrar gra a crèdit també la feien alguns

rectors.
221 Propietaris que, cal no oblidar-ho, gaudien del domini útil de les terres però poques vegades del domini

directe que corresponia als senyors (monestir de Sant Llorenç, ducs d’Alba i Medinaceli i senyors de Còdol

principalment).
222 Per exemple Can Baraut passa en 1768 a mans d’un matrimoni de Bagà, ella filla dels Baraut, després d’un

acord amb la Comunitat de preveres per a la quitació d’un censal. RHB,1768.
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l’Espunya, Cal Corominas o Cal Casanova223. Tot i això, no eren tan sols els eclesiàstics el

qui mantenien fortes relacions financeres amb els habitants de Gisclareny: també alguns

particulars de gran pes econòmic ho feien, com és el cas dels Pedrals de Bagà als quals els és

reconegut en 1725 un important debitori per part d’un nombrós grup de veïns de Gisclareny i

del Puig224. Eren aquestes relacions financeres, així com les relacions administratives

derivades de la presència a Bagà de la Cúria Baronial, de l’Oficialat del bisbat de Solsona i de

la Notaria, les que lligaven més Gisclareny amb Bagà.

Les relacions de la gent de Gisclareny anaven però molt més lluny que els pobles de la

rodalia. Berga i Solsona, com a seus administrativa i eclesiàstica també tenien influència en la

                                                
223 Can Casanova es venut pels Calderer a una causa pia de la Comunitat de Preveres de Bagà en 1759 per 939 ll

per pagar els deutes. Llavors la Comunitat el té arrendat fins 1796 quan és comprat per Josep Tor  per  1044 ll,

quantitat que el situa com a un dels masos rics del moment. ACA, Parroquials Bagà, vol 39 i 126.
224 L’origen d’aquest deute ens és desconegut però podria tenir el seu origen en els trasbalsos produïts durant la

guerra de Successió. El total del deute s’acosta a les 1000 ll i els deutes individuals són 14 de veïns de

Gisclareny i 2 de veïns del Puig. ACA, Notarials Bagà, vol 9.

Massanés, retallat sobre el vessant boscós del Pedraforca, ha estat sempre molt a prop
de Gisclareny malgrat el profund esvoranc del riu Saldes que separa ambdós pobles.
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vida dels pagesos. Amb la Cerdanya es feien tractes comercials225 i no era estrany algun

casament, i a més era un destí per una emigració anual en temps de sega. I fins a Barcelona

arribaven de vegades els negocis, com el plet que un botiguer de la Ciutat Comtal posà en

1744 a Joan Campà de Rocadecans i que va ser resolt per la Cúria Baronial amb la subhasta

de béns d’aquest executada per un procurador vingut de Berga i en presència d’un nunci de

Bagà i el propi batlle de Gisclareny226.

3.10 Les masies de Gisclareny

Si bé originàriament el nom de mas es referia al conjunt de terres d’una explotació,

anomenant cases o albergs les edificacions on vivien els pagesos, amb el temps aquest nom va

ampliar el seu sentit per incloure també el conjunt d’habitatges i construccions situades en

l’explotació pagesa, arribant fins i tot, en època més acostada, a definir gairebé en exclusiva

aquests habitatges.

 

                                                
225 En 1701, els Pons compren 7 quarteres de blat portat de la Cerdanya per Jaume Tor. Per pagar-lo li creen un

censal de 15 ll. amb la garantia d’un tros de terra dels dits Pons. Es tracta probablement d’una mala anyada.

RHB, 1791.
226 ACA, Protocols, BrV 91.

Can Vitarella és una de les poques masies que ha conservat la seva estructura original
fins a l’actualitat.
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Molts noms de masos ara desapareguts han arribat a nosaltres a través dels documents,

però aquesta desaparició en realitat correspon sovint a un canvi de nom en algun moment de

la seva història. Tot i això, si bé molts dels masos més pobres i construïts d’ença del segle

XVIII, canviaven amb facilitat de nom i resulten de difícil traçabilitat227, en el cas de molts

dels masos més antics i rics o bé han conservat el nom que tenien en el moment de ser citats

per primer cop als documents, com és el cas de Cal Jovell, Rocadecans, Cal Corominas, Can

Baraut, el Puig, Murcarols, Munnell, Cal Pere Vilella o el mas Casanova, o bé els escassos

canvis de nom poden ser seguits amb facilitat a través dels documents, com és el cas de

l’Espunya, després mas Piferrer i mas Castell228; el mas Campà229, després Cal Ros230; o el

mas Llitjós, després mas Vilella i Cal Tonijan.

El nom d’altres masos, d’origen medieval i sens dubte importants, ha desaparegut i

resulta gairebé impossible de situar-los amb precisió sobre el terreny, malgrat que el seu nom

apareix en els documents fins als inicis del segle XIX. Aquest és el cas del mas Coll, del mas

Carbonell, del mas Over, o del mas Asén que tenen una llarga trajectòria històrica que ocupa

                                                
227 En el llibre “Les tres-centes cases de Gisclareny”, Francesc Caballé va publicar un llarg llistat de noms de

masies de Gisclareny recollits a partir de documentació i també a través de la tradició oral. Molts d’aquest noms

no apareixen en cap documentació datada abans de mitjans del segle XX i, tenint present que el nombre de cases

de Gisclareny arribà al seu màxim a mitjans del segle XIX i des de llavors la documentació que inclou el nom de

les masies és molt abundant, cal concloure que la major part d’aquests noms són variacions sobre els noms de les

masies ja existents.
228 Sabem que entre 1586 i 1663 aquest mas és propietat dels Piferrer de Saldes i rep el nom de mas Piferrer. És

possible que el nom de mas Castell sigui anterior i reaparegui després d’aquest període.
229 Una menció al nom de mas Campà, alias Barbaroja, després Cal Ros, apareix en RHB, 1781.
230 Sembla existir en determinades èpoques una certa confusió respecte al mas Espunya. Així en el document de

compra del mas Castell pels Bover en 1758 es parla del mas Castell, abans mas Espunya i es diu que hi ha terres

del mas Castell que afronten amb les de Cal Ros. RHB, 1781. En canvi en la compra de cal Ros pels Bover en

1771, es parla de mas Ros, abans Quer i Espunya. RHB,1771. També és torna a repetir la menció en 1798, quan

Pere Bover  posa aquest mas com a garantia. RHB, 1798. Tot i que desconeixem la ubicació exacta del mas

Espunya, sembla que es trobava molt a prop del Grau de Sant Pere. En tot cas no creiem que calgui confondre’l

amb Cal Ros tot i la seva proximitat geogràfica. La raó d’aquesta confusió pot ser que els Bover, en ser

propietaris a partir de 1771 dels dos masos els unifiquessin dient-los només Cal Ros.
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un mínim de quatre-cents anys231. Tot i això la seva ubicació aproximada si és possible

determinar-la a partir dels afrontaments indicats en els documents que els esmenten232.

Altres noms apareixen esporàdicament en la documentació més antiga i resulta

impossible saber si els masos van tenir continuïtat amb un canvi de nom o van desaparèixer.

Aquest és el cas del mas Alber, citat en 1503, la casa de la Collada citada en 1710, el mas de

la Serra, citat en 1778, el mas de l’Areny, citat en 1796, o Cal Frare, al coll de la Bena, citat

en 1797.

A partir de les anotacions notarials és possible seguir durant segles de forma

pormenoritzada el canvis de propietari d’alguns masos importants233. En molts altres casos

                                                
231 Els masos Coll i Carbonell són venuts per la família Bover a Joan Vinyas en 1774 per 1260 ll. RHB, 1774.
232 El mas Asén afrontava a solixent amb el camí del Vier segons un document de compra fet per Cristòfol

Corominas en 1769 a la Comunitat de Preveres de Bagà. RHB, 1769. Els masos Coll, Carbonell i Over es troben

molt a prop del coll de la Bena, segons la còpia d’un document datat a finals del segle XV. AMG. També una

venda en 1810 situen els masos Coll i Carbonell molt a prop del coll de la Bena. RHB, 1810.
233 Particularment dos masos: el mas Castell, que entre 1557 i 1758 té nou propietaris, tres que accedeixen per

herència i sis per venda; i el mas Casanova de Vilella, que entre 1632 i 1749 té set propietaris, dos que

accedeixen per herència i quatre per venda. AHVB, Protocols 1749.

Documents dels primers anys del segle XVI. Es mencionen “parròquia de Turbias”, “Quartel de
Gisclareny”, “masada de Alver”, “ Mulnel”, “Guillem Calla”, i “parròquia de Sant Miquel de

Turbians”. El primer document està en català, el segon en llatí.
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s’observa el canvi de titular de forma indirecta en altres documents. En general tant les

transaccions de les propietats sobretot en el Gisclareny històric, com els canvis de masovers,

sobretot en la vall del Bastareny, semblen molt freqüents tot al llarg de les èpoques

documentades, és a dir a partir de finals del segle XVII, de tal manera que són escasses les

masies que ostenten un mateix titular durant un llarg període. Podem dir que no hi ha en el

Gisclareny històric una continuïtat en la propietat de les masies que permeti parlar de

nissagues lligades a un mas, com és freqüent en molts altres indrets del nostre país. L’anàlisi

de les moltes transaccions documentades mostra una gran inestabilitat econòmica, ja que en la

major part dels casos les vendes perpetues de terres i cases van lligades a censals i vendes

prèvies a carta de gràcia. Es pot doncs concloure que les difícils condicions de vida en aquest

territori passaven tard o d’hora factura als seus habitants fent difícil que una situació de

prosperitat d’un mas és pogués prolongar durant massa temps. En els segles XVII i XVIII no

es troben esmentades directament en els documents catàstrofes naturals com serà el cas dels

segles següents, i només apareixen queixes generals a la duresa del clima, però els efectes

d’aquestes condicions sobre la vida de la gent es mostren sens dubte en aquestes crisis

econòmiques que podien ben be causar unes anyades climatològicament dolentes. Reforça

aquesta hipòtesi el fet que les èpoques de menor inestabilitat política com són les dècades

centrals del segle XVIII, no mostren una disminució en aquestes transaccions forçades per la

necessitat respecte de les èpoques de guerres i invasions.
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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.
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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.
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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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Un altre fet característic de l’època i que preocupava molt a la gent comú era el de les

“quintas”. Anualment apareixien al “Boletín Oficial de la Província” la quantitat de mossos

que havien d’incorporar-se al servei militar, resultat de repartir la quota provincial entre els

pobles amb uns barems de població. Sabem que en els anys seixanta la quota assignada al

poble era d’un mosso i fraccions decimals d’un altre (un o dos mossos segons els anys), que

calia assignar per sorteig, i existia la possibilitat de pagar una quantitat de diners per redimir

els mossos afectats de complir el servei militar. Es conserven dos documents on dos grups de

pares es posen d’acord, als anys 1867 i 1879, en aportar una quantitat de diners cada un d’ells

a un fons comú amb el propòsit de redimir aquells dels seus fills que resultessin escollits en el

El camí des del veïnat de Vilella a Vallcebre, conegut com a camí del tabac
o dels contrabandistes passa sobre aquestes estretes gorges.
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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.
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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 anys confeccionada l’any 1883 per la

“Junta local de primera enseñanza del distrito de Gisclareny” ens permet observar que entre

els 14 alumnes esmentats hi havia 10 nens i 4 nenes, i que 12 provenien del veïnat de Berta-

Roser, i els altres 2 de Vilella; sembla doncs que cap nen en aquest marge d’edat vivia al

veïnat del Coll de la Bena. A partir de l’anàlisi del padró de 1888 sembla que aquesta

diferència entre localitzacions respon a la realitat, però no així en el cas de la diferència entre

sexes ja que si bé el nombre de nens existents al poble sembla correspondre aproximadament

als que van a l’escola no passa el mateix amb el nombre de nenes que segons el padró hauria

de ser superior al de nens. D’aquests resultats es pot deduir una tendència a menysprear

l’alfabetització de les nenes que concorda amb els resultats que mostra el cens de 1900 abans

esmentat.

Resulta curiós des d’una visió actual observar quin era el tipus de menjar dels infants del

Gisclareny del tombant de segle. En 1911, amb motiu de la “Festa de l’Arbre” celebrada amb

                                                
138  Annex nº 23. En les primeres dècades del segle XX va millorar poc l’alfabetització: en 1920 només 29 homes

d’un total de 104 majors de 25 anys manifestaven saber llegir i escriure, és a dir un 72,1% d’homes analfabets,

enfront del 82,2% de 1900.

Excursionistes al Coll de la Serra en 1905.
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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.



Annexos



Annex nº 1

Mapa de la comarca del Berguedà



Annex nº2

Orígens d’alguns topònims de l’Alt Berguedà

 A partir dels estudis lingüístics podem conèixer l’etimologia d’alguns dels topònims del

municipi de Gisclareny i de les seves rodalies1. Pel seu origen podem dividir aquests topònims

en cinc grans grups: basc, pre-romà, llatí, germànic i català antic.

1. Provenen de l’antiga llengua basca, a partir de les tribus bascones que van ocupar, en

contacte amb les tribus iberes, la Cerdanya, Andorra i els Pallars, noms com:

• Muga, significant fita, que designa el torrent d’origen del Bastareny més amunt de la

Dou i dóna nom a una antiga masia.

• Eina o Esna, antic nom del riu Saldes, originat a partir dels mots ezne o ezna que

signifiquen llet, segurament amb referència al color lletós de la riera Salada que aboca

les seves aigües en aquest riu.

• Quer, amb significat de roca, nom d’una masia encara existent al terme de Bagà, que

antigament formava part de la parròquia de Sant Miquel de Turbians. Procedeix del

basc karri, i apareix a l’època medieval com a ker.

• Turbians (Turbias, Turbiasse), d’arrel basco-ibèrica, prové de itúrribe, “dessota de la

font”, amb significat de terreny muntanyós amb naixement d’aigües.

2. Provenen del substrat pre-romà  de les llengües iberes o celtes dels antics pobladors abans

de la invasió dels romans, noms com:

• Bagà. Prové del nom de la tribu cèltica dels bagaudes, que en algun moment es van

situar en aquestes terres.

• Coll de la Bena, del cèltic benna, amb significat de cove o cistella, es refereix a una

collada de formes arrodonides.

• Llenes, amb significat de lloses.

3. Provenen del llatí, a partir de la llarga dominació de Roma sobre el territori català, noms

com:

• Coll de Cavall Pan, del llatí pandus, significant corbat, que indica la forma no alineada

d’aquest coll situat a prop del coll de la Bena.



• Jou, Jovell, coll de Jovell, del llatí jugum, part superior d’una collada, referit al coll que

es troba sobre el Clot del Pou i que dóna nom a la masia situada al davant.

• Espunya, del llatí spongia, esponja, rocam d’aspecte rocós, amb referència a la pedra

tosca que apareix prop d’algunes fonts per sedimentació dels minerals calcaris dissolts

en l’aigua. En aquest cas podria referir-se al promontori de pedra tosca format dessota

de la font del Grau.

• Murcurols (Morquerols), procedent del diminutiu del déu llatí Mercurius, amb significat

de fita en el camí (recordant aquell déu representat com a missatger).

• Monnell (Mulnell), del llatí molinu, sens dubte amb referència a algun antic molí que

feia servir l’aigua de les fonts del Bastareny.

• Vallcebre (Balcebre), de l’expressió llatina balteum separem, passant pel català balç,

cingle, amb el sentit de “esglaó que separa”, en referència al cingle que l’envolta.

• Saldes, del llatí salices, salzes , amb referència a aquests arbres que es troben en aquells

entorns.

• Cadí, del llatí catinus, bací o gibrell, amb significat de conca receptora d’aigües.

• Lillet, del llatí lilius, lliri,

• Llúria, probablement del llatí lupus, llop. Per ser aquesta una zona molt emboscada

podria haver estat un bon amagatall per aquests animals.

4. Provenen de les llengües germàniques, a partir de l’ocupació visigòtica després de la

caiguda de l’imperi romà, noms com:

• Gisclareny, que sembla originat des del nom de persona Gisclasind, que a través de les

diverses adaptacions i transformacions apareix documentat al segle IX com a

Gisclaenne, al segle XI com a Gisclahen, al segle XIII com a Gisclasen, al segle XIV

com a Gisclaseyn, Gisclareyn i Gisclareny.

• Bastareny, a partir del nom de persona Berhtisin, que apareix documentat al segle XI

com a Bertasinde i Bestessen.

• Arderiu, cognom d’habitants de Gisclareny a partir del segle XVII que té el seu origen

en la masia d’aquest nom situada  a La Pobla de Lillet, i que prové del nom de persona

Hardarik, llatinitzat com Ardarici (referit a la casa de Hardarik).

                                                                                                                                                          
1 Informació recollida a partir dels treballs de Joan Coromines en “Estudis de toponímia catalana” i “Onomasticon
Cataloniae”



• Escariu, Escriu i Escriga, els dos primers noms referits al torrent, estret i masia situats

sobre els Empedrats, i el darrer referit al coll situat en la serra de Gisclareny, originats a

partir del nom de persona Askaric, llatinitzat Ascarici (referit a la casa de Ascaric).

5. Provenen del català antic:

• Faia (Fagia), amb referència als boscos de faig dels entorns.

• Gresolet (Grevolet, Agrevolet), en referència a aquestes plantes que es troben en aquells

paratges



Annex nº 3

Evolució de la població de Gisclareny abans dels censos moderns

 Gisclareny Sant Martí del Puig

Anys Cases / Veins Font Persones Font Cases Font Persones Font

1481 4 Serra i Vilaró

1497 3 Iglésies       

1515 3 M.Valls Fígols

1553 6 Iglésies       

1595 8 A.Simon i R.Alberch

1680 28 Sentencia Real
Audiencia

      

1708 43 M.Valls Fígols

1719 27 Iglésies 78 Iglésies 7 Iglésies 27 Iglésies

1776 85 AMG       

1787   439 Cens Floridablanca  69 Cens Floridablanca

1819 32 AHDB   11 AHDB   

1822 96 (inclou el Puig) ACA

1830 32 Iglésies 135 Iglésies 11 Iglésies 43 Iglésies

1842 38 Iglésies 145 Iglésies 75 Iglésies 252 Iglésies

1846   80 AHDB   47 AHDB

1849 65 Rector 266 + menors 7 anys Rector 14 Rector 96 + menors 7 anys Rector

1860 84 Rector 368 + menors 7 anys Rector 16 Rector 96 + menors 7 anys Rector



Annex nº 4

Els mals usos

La Sentència Arbitral de Guadalupe cita 25 mals usos, dels quals n’extingeix sis:

Remença. Era la quantitat que percebia el senyor per deixar marxar lliurement al pagès del

mas.

Intèstia. Era el dret pel qual el senyor rebia una tercera part dels béns del pagès que no feia

testament.

Cugúcia. Era el dret que tenia el senyor sobre els béns de la pagesa adúltera.

Eixòrquia. Era el dret pel qual el senyor rebia una tercera part de l’herència del pagès que no

tenia descendència.

Árcia. Era la indemnització que el pagès havia de pagar al senyor en cas d’incendi fortuït de

les seves terres.

Firma d’espoli violenta. Import que percebia el senyor per autoritzar el pagès a hipotecar una

part dels seus béns.



Annex nº 5

Drets senyorials i feudals

En la documentació consultada sobre Gisclareny i en general sobre les baronies de Pinós els

drets senyorials i feudals que apareixen mencionats són:

Carnalatge /

Castellatge
Dret que gravava el bestiar transhumant al passar pels dominis senyorials

Cavalcada A l'edat mitjana, expedició armada de saqueig i de càstig a la qual havien de

concórrer els vassalls menors de seixanta anys per manament del senyor

respectiu. La seva durada era generalment d’un dia.

Dret de ban Dret de fer una crida a malfactors o qualsevol altra disposició d'ordre

judicial que hom feia pública.

Dret de moldre Dret del senyor d’obligar als seus homes a moldre el gra en el seu molí,

pagant la taxa corresponent.

Drets senyorials

jurisdiccionals

Drets derivats de la possessió i domini de les propietats dels senyors feudals

a través dels quals el senyor podia exercir atribucions de caràcter públic en

les seves propietats, com ara dictar ordres i reglaments, fer justícia sobre els

habitants del seu territori i sobre els transeünts i gaudir del dret d'immunitat,

que donava autonomia al seu territori respecte el poder reial

Drets senyorials

territorials
Drets derivats de la possessió i domini de les propietats dels senyors feudals

resultat de l'explotació econòmica de les seves terres, que incloïen

prestacions personals i impostos en espècies.

Fadiga Dret de prelació que té el senyor directe d'adquirir la cosa emfiteutica quan

el senyor útil la traspassa a un altre a títol onerós

Foriscapi Dret que rebia el senyor territorial de l'emfiteuta pel seu consentiment

perquè la finca passés del domini del censatari a un tercer, amb les mateixes

característiques que el lluïsme. En general acostumava a ésser la tercera part

del valor de l'immoble. Si el senyor feia ús del dret de fadiga, no tenia el

foriscapi

Guaites Servei de sentinella



Host Dels segles XII al XV, dret annex al senyor d'una baronia pel qual els

radicats al terme del seu castell havien de prendre part en les accions de

guerra, incorporant-se, armats, a l'exèrcit que aquell organitzava.

Lluïsme Dret del senyor directe a rebre una part del valor de la cosa emfiteutica o

feudal que es transmet a tercera persona, quan el senyor no fa ús del dret de

fadiga.

Mer imperi Facultat del senyor de decidir en els procediments que duien aparellada la

pena de mort, pèrdua o mutilació de membres, bandejament o altres de

gravetat. Jurisdicció criminal.

Mixt  imperi Facultat del senyor de decidir en causes civils, contencioses governatives i

en les criminals que duien aparellades penes lleus. Jurisdicció civil.

Quístia Tribut en diners o en fruits que el senyor feudal cobrava dels seus súbdits,

sia per imposició senyorial, sia per repartiment efectuat per autoritats o

funcionaris subalterns, anomenat també quèstia o questa

Tragins Transport de mercaderies.

Terços Lluïsme que correspon a una quantitat deguda al senyor de la tercera part

del preu de venda de la cosa emfiteutica.



Annex nº 6

Els dominis dels barons de Pinós



Annex nº 7

Castells de les rodalies de Gisclareny



Annex nº 8

Evolució dels veïns en alguns pobles de l’Alt Berguedà
Segles XIV a XVIII

 1357 1497 1515 1553 1595 1708

Bagà 152

Vall de
Bagà

50

91 110 151 200 268

Gisclareny 3 3 6 8 43

Saldes +
Massanès +
L’Espà

58

31 40 43 60 132

Vallcebre 33 10 13 19 30 55

Fonts: Simon i Alberch, 1980 – Valls 2002 -  Iglésies, 1981, 1982 i 1992



Annex nº 9

Cognoms de Gisclareny (sense incloure Sant Martí del Puig)

Fogatges
Sentència R.A. +

Registre
confirmacions

Cadastre
Registre de

confirmacions
Llibret compliment

pasqual
Llistat de

contribuents

1497 - 1553 1690 1776 1822 1849 1897
Aymerich Arderiu Adam Adam Arderiu 3 Arderiu
Callar Argalés Arderiu 4 Armengol Barral Aranu 2
Camp Aritgas Arnau Barniol Bover 2 Bover
Campà Barral 2 Barral 2 Bover Calvés 2 Calvés
Gascho Bernabeu Boatella Campà Campà 9 Campà 3
Quer Bernat Bosoms Casadesús Camprubí Camprubí 2
Sans Bosoms 2 Bover 2 Comellas Casadesús Casadesús

Campà 5 Calvés Companyó Companyó 8 Casanovas
Casas Campà 8 Corominas Corominas 5 Companyó 9
Conill Casadesús Costa Costa Corominas 7
Corominas 2 Casals 2 Dachs Dachs Costa 5
Freixas 2 Coix Esquerrer Guix Guix
Gatueras Companyó 3 Espelt Muntadas Marginedas
Guitart Corominas 4 Ferrer Noguera 3 Muntadas
Molins 2 Costa Fornell Perarnau Noguera 3
Morera Creueta Marginedas Pons 5 Pons 4
Muntadas Dachs 2 Muntadas Ponsà 2 Ponsà
Noguera Freixas 2 Negre Puig Puig
Pobla Guitart 2 Noguera Roca Roca
Puig Guix Pons Sans Tomàs 5
Pujol Molins 2 Pujol Sañà Tor 5
Sistach Morera 2 Ribera Soler 2 Tubau
Soler Muntadas 2 Rosell Subirà Vinyas 3
Tor 2 Noguera 5 Samurri Tomàs 3
Vaquer Pons 5 Sans Tor 4
Vilella Puig Subirana Vinyas 4

Puigbó Tomàs
Pujol Tor
Rafital Vinyas
Rebost 2
Sans
Santmartí
Sanyà
Sardà
Sellas
Soler 2
Subirà
Tomàs 4
Tor 4
Toxen
Vinyas

S’indiquen les vegades que apareix cada cognom quan ho fa més d’una vegada

Cognoms dels fogatges de 1497 i 1553 que apareixen posteriorment a Gisclareny

Saldes Vallcebre Bagà

Arnau Arderiu Companyó
Aymerich Bosoms Margineda
Campà Noguera Puig
Guitart Perarnau Tomàs
Perarnau Pons
Tor Tor
Tomàs



Annex nº 10

Dades sobre alguns cognoms de Gisclareny

Adam Apareix a mitjans segle XVIII. Present als inicis del segle XX

Altarriba Apareix al Puig al segle XVII i a Gisclareny a finals del segle XVIII.
En 1772 està a Oreis. Són masovers de Murcarols.
Desapareix a finals del segle XIX.

Arderiu
Arriba al segle XVII, possiblement de Vallcebre. L’origen és La Pobla de
Lillet.

Present als inicis del segle XX.

Arnau Apareix a mitjans segle XVIII, possiblement de Saldes o Vallcebre. Present als inicis del segle XX.

Aymerich
Apareix al segle XVI i desapareix a finals del segle XVII. Hi ha lligams
amb Saldes, Vallcebre i Gósol.

Balderich
Apareix al Puig a mitjans del segle XVIII i desapareix als inicis del segle
XIX.

Comerciant que s’enriqueix ràpidament fent un hostal al
camí del Pendís (probablement Cal Cerdanyola) i com a
masover del Puig.

Baraut Apareix a mitjans del segle XVIII i desapareix als inicis del segle XIX. Dóna nom a Cal Baraut.
Barniol Apareix a finals del segle XVIII a Gisclareny i al Puig. Desapareix en la segona meitat del segle XIX.

Barral
Apareix al segle XVII procedent de Bagà, fins a finals del segle XIX quan
es trasllada a Bagà.

Al 1727 té el mas Vilella i el mas Parer.

Bosoms
Apareix al segle XVII i es present fins a finals del segle XVIII. Procedeix
probablement de Vallcebre o Saldes.

Pertany a una nissaga de mestres de cases.

Bover
Apareix al Puig i a Gisclareny als inicis del segle XVIII. La branca del Puig
va a Bagà a finals de segle XVIII. Altra branca continua a Gisclareny.

Martí Bover del Puig compra el mas Castell en 1758 i Cal
Ros en 1771.  Aquesta branca s’uneix als Vilella de Brocà
al segle XIX. Als inicis del segle XX hi ha un Bover a Cal
Martinet.

Calvés Apareix al segle XVIII (1714?) provinent del mas Turbians. Present als inicis del segle XX.
Caminas Apareix mencionat en 1671. Dóna nom a Cal Caminas.



Campà
Cognom molt arrelat a Gisclareny que apareix al segle XVI i continua fins
al segle XX. El nom antic de Cal Ros era mas Campà.

En 1665 Antoni Joan Campà paga censos pel mas Llitjós.
Joan Campà és propietari del mas Querforadat en 1678 i
també posseeix Rocadecans en 1684. En 1714 un Josep
Campà està a Cal Rafilat. En 1729 un Joan Campà entà en
Lo Cortal. En 1749 Esteve Campà compra el mas Vilella
(abans mas Llariós o Llitjós) als Còdol. En 1768 un Joan
Campà està a Cal Rabost. En 1776 Joan Campà està a Cal
Ralé.

Camprubí
Apareix a Puig (Murcarols) i a Gisclareny a mitjans del segle XVIII i
continua fins segle XX.

En 1761 Francesc Camprubí té arrendat Murcarols que
pertany a Francesc Solanell

Casadesús Apareix a mitjans del segle XVIII procedent de Cerdanyola/La Nou. Desapareix als inicis del segle XX.
Calla/Coll
Carbonell

Presents al segle XV. Es traslladen a Bagà.
Els Calla són importants propietaris de terres entre el Roser
i Coll de la Bena a finals del segle XV.

Companyó
Apareix als inicis del segle XVIII procedent de Bagà . La casa pairal és a
Brocà

Miquel Companyó en Cal Pere Vilella en 1820. Als inicis
del segle XX és el cognom més corrent a Gisclareny.

Conill Apareix a mitjans del segle XVIII. Desapareix a  mitjans del segle XIX.
Masovers de Munnell. Una branca es troba al molí del Puig
a mitjans del segle XIX.

Coromines Apareix al segle XVII procedent de Gósol i continua fins al segle XX.

En 1633 Esteve Corominas és propietari del històric mas
Asén. Hi ha un Corominas al mas de la Serra en 1778.
Cristòfol Coromines posseeix Cal Corominas en 1780 i és
conegut per  “Creueta” en 1818.

Costa Apareix als inicis del segle XVIII. Prové probablement de Bagà.
Està a la casa de l’Escriga en 1704.Present als inicis del
segle XX.

Dachs
Apareix a mitjans del segle XVIII fins a la segona part del segle XIX.
Procedeix potser de Gósol.

En 1766 Maria Dachs és masovera de l’heretat del castell
de Gisclareny. En 1744 Eudald Dachs té la  casa de
l’Escriga.

Freixas
Apareix al segle XVII i desapareix a finals del segle XVIII. Potser prové de
Vallcebre o Sant Julià de Cerdanyola.

En 1797 es propietari de la casa del Frare, al coll de la
Bena.

Guitart Apareix als inicis del segle XVII, probablement des de Saldes o Vallcebre. Josep Guitart posseeix Cal Tres-cents en 1778.
Guix Apareix als inicis del segle XVIII. Desapareix a finals del segle XIX.
Marginedas
(Marginet)

Apareix a finals del segle XVIII al Puig. Present als inicis del segle XX.

Molins
Apareix al segle XVII fins als inicis del segle XIX. Procedeix potser de
Bagà.

Compra el mas Llitjós als Campà en 1665. Posseeix la
Casanova de Vilella a mitjans del segle XVII.



Morera Apareix al segle XVII fins a finals del segle XVIII.
En Francesc Morera viu a cal Piferrer (casa del Grau) en
1664. En 1748 Miquel Morera posseeix Cal Caminas.

Muntadas Apareix a finals segle XVII fins segle XX. Potser procedeix de Bagà. Present als inicis del segle XX.

Noguera Apareix a finals del segle XVII, potser de Vallcebre o Saldes.

Mariano Noguera arrenda Cal Ros en 1761. Entre 1765 i
1768 la casa de Mariano Noguera és la que paga el delme
més important de Gisclareny.  Present als inicis del segle
XX.

Pons
Apareix a mitjans segle XVIII a Puig i Gisclareny. Potser ve de Vallcebre o
Peguera.

A La Palosa en 1772. Present als inicis del segle XX.

Ponsà Apareix a mitjans segle XIX. Procedeix potser de Bagà. Present als inicis del segle XX.

Puig
Apareix al Puig (Monnell) al segle XVII. Desapareix al segle XVIII. Potser
prové de Bagà.

Pujol
Apareix al Puig (Monnell) a mitjans segle XVIII fins finals segle XIX.
Potser prové de Bagà.

Ribera Apareixen a principis del segle XIX.
Són masovers a Monnell i després a Cal Cerdanyola durant
el segle XIX. Present als inicis del segle XX.

Sans
Apareix a mitjans del segle XVIII fins a finals del segle XIX (però és
mencionat a mitjans segle XVI). Potser ve de Josa.

Sanyà Apareix a mitjans del segle XVIII a Gisclareny i al Puig. Desapareix en la segona meitat del segle XIX.

Soler
Apareix a finals del segle XVII procedent de Gósol. Desapareix a finals del
segle XIX

Francesc Soler es establert a Lo Cortal en 1631

Thomàs
Apareix a mitjans segle XVIII primer al Puig i després a Gisclareny. Potser
procedeix de Bagà o Saldes.

Compra Cal Caló en 1806. Present als inicis del segle XX.

Tor
Un dels cognoms més importants de Gisclareny. Apareix a finals segle XVI
procedent de Massanés i Saldes.

Miquel Esteve Tor posseeix Cal Corominas en  1679.
JaumeTor posseeix Cal Jovell en 1762. Venen Cal Ros als
Bover en 1758.  Present als inicis del segle XX.

Vinyas
Apareix a la segona meitat del segle XVIII procedent de Sant Romà de la
Clusa.

Posseeix la casa del Clot a mitjans segle XIX. S’emparenta
amb els Corominas del mas Asén en 1771. Compra els
masos Coll i Carbonell als Bover en 1774. Josep Vinyas
ven en 1887 la casa del Corral de l’Era, que esdevé l’actual
ajuntament de Gisclareny. Present als inicis del segle XX.
Una branca es troba present als inicis del segle XX.



Annex nº 11

Ritual de possessió del lloc de Gisclareny per part del senyor

El representant del senyor, generalment el procurador de les baronies, es desplaçava al

poble de Gisclareny acompanyat d’un notari, havent convocat prèviament el batlle i regidors de

Gisclareny a la plaça major, tot explicant-los la raó de la convocatòria. Un cop arribat el

procurador, aquest els feia requeriment que “com a bons, fidels i obedients vassalls li lliurin a

favor de l’Exc. Sr el seu principal, la possessió corporal, natural, real, actual o quasi del dit

lloc i el seu terme, del senyoriu de les aigües, de l’alodial i campal domini, de la jurisdicció

civil i criminal, mer i mixt imperi, i altres dominis que toquen i pertanyen al dit Exc Sr el seu

principal, i que li prestin el sagrament i homenatge de naturalitat, fidelitat i vassallatge deguts

i acostumats per drets, Constitucions Generals de Catalunya, Usatges de Barcelona i altres

drets i costums del dit Principat” El batlle i regidors responien que “amb el degut honor

acceptaven per natural i vertader senyor al dit Exc. Sr Marquès d’Aitona i s’oferien diligents a

lliurar-li la dita possessió, prestar-li sagrament i homenatge i acompanyar-lo i assistir-lo en

tots els actes d’aquella possessió” Tot seguit batlle i regidors es descobrien com a senyal

d’acceptació de la possessió del senyor, entrant llavors a l’església del Roser, on el regidor

degà donava l’aigua beneïda al procurador i aquest seia en el primer lloc del banc reservat a

l’ajuntament.

Al cap de poca estona sortien tots a la plaça on hi havia una taula amb tapet, amb una

cadira a la capçalera i un banc. El procurador seia mentre regidors i batlle restaven dempeus i

amb el cap descobert. Tot seguit el procurador comunicava al batlle la mort del seu senyor i li

ordenava de deixar el bastó de batlle sobre la taula. Llavors el procurador, en nom del nou

senyor, aixecava el bastó i confirmava de nou el batlle en el càrrec, tot dient-li que havia

d’exercir la jurisdicció civil i criminal en nom del senyor, administrar justícia sense rancúnia i

amb tot l’amor, i obeir els representants del senyor. El batlle acceptava el càrrec i prestava

sagrament i homenatge i jurava complir el que li fos manat, sent-li llavors lliurat el bastó de

batlle.

Tot seguit els regidors, com a representants dels habitants de Gisclareny prestaven

sagrament i homenatge. Llavors el procurador es posava guants en senyal de la jurisdicció

civil, alodial, campal i de les aigües del senyor i demanava, a compte dels censos i lluïsmes,

tres sous, una mica de blat i una mica d’ordi que el regidor degà posava en uns plats sobre la

taula. Els procurador llavors escampava els grans per la plaça al voltant de la taula.



A continuació, per mostrar la jurisdicció criminal del senyor, es treia l’espasa i la feia

vibrar tres vegades. Tot seguit cridava al pregoner de la cúria de les baronies i el feia aixecar

una forca en la plaça major i penjar en ella un ram com en suplici, i llavors el procurador el feia

caure a terra amb la punta de la seva espasa..

Acabat aquest ritual manava fer un pregó que deia:

Primo: es paguin els censos dominicals i el delme en la quota acostumada en pena de 3 lliures.

Ítem: es paguin els lluïsmes, terços i foriscapis sense frau.

Ítem: que cap persona gosi fer rodalies, divisions o unions de possessions o termes, ni plantar,

ni arrencar fites sense llicència i assistència de l’apoderat de l’Exc. Sr. sota pena de 10 lliures

i trenta dies de presó i altres de dret establertes.

Ítem: que ningú gosi dir paraules injurioses ni provocatives contra els Sacerdots, Ministres de

Justícia, i Regidors en pena de 10 lliures i trenta dies de presó, i altres en dret previngudes.

Ítem: i finalment mana que, sota pena de 10 lliures i trenta dies de presó, i altres en dret

establertes, cap persona gosi renegar, blasfemar ni pronunciar paraules contra els divins

preceptes, ni furtar cosa alguna.

I feia difondre aquest pregó i penjar-lo en el lloc acostumat de la plaça major.

Fonts: AAP, rotlle 1066, microfilms 138 a 145; rotlle 1067, microfilms 153 a 159; rotlle 1047, microfilms 576 a

581 i 710 a 715; ADS, Saldes, lligall 8



Annex nº 12

Pagadors de censos als barons, senyors de les baronies, l’any 1755

Hi havia altres senyors que també rebien censos: els Còdol i el monestir de Sant Llorenç prop
Bagà

ValoracióPagador           Fruits
Lliures Sous Diners

Comú i Universitat de

Gisclareny
1 ll 8 s

Heretat de Rocadecans
1 quartera de forment, 1 quartera d’ordi,

1 quartera de civada, 2 capons
5 ll 13 s

Heretat del Coll d’Escriga
1 quartera de forment, 1 quartera d’ordi,

1 quartera de civada, 2 capons
5 ll 13 s

Pere Campà, dit Pere Vilella

6 quartanes de forment, 3 quartanes

d’ordi, 3 quartanes de civada, 2

pollastres

2 ll 1 s 10 d

Josep Campà, dit Rafilat 5 quartanes de forment, 2 pollastres 1 ll 3 s 10 d

La Casa Bertra (il·legible)
3 quartanes de blat, 3 quartanes d’ordi, 3

quartanes de civada, 2 gallines
1 ll 13 s 10 d

Casa del Malaneu
6 quartanes de forment, 6 quartanes

d’ordi, 6 quartanes de civada
2 ll 12 s 9 d

Miquel Tor, per la casa 3 s

Maria Àngela Morera per la

casa
3 s

Joan Tor per la casa 3 s

Francesc Campà, per la casa 3 s

Esteve Tor, per la casa 3 s

Miquel Noguera, per la casa 3 s

Josep Corominas, per la casa 1 s

Esteve Baraut, per la casa 1 s

Total 21 ll 6 s 3 d

Font: AAP, rotlle 1108, microfilm 615 a 617



Annex nº 13

Cadastre de 1776

Cadastre de 1776

 Nom Casa Persones
Cadastre
personal

Cadastre
reial

Total
Cadastre

reial +
Cadastre
personal

Bestiar

1 Miquel Tomas 3 5 3ll 10s 2ll    0s  0d  5ll  10s  0d      3s  4d
2 Casa de Boatella 2  - 1ll    2s  3d  1ll    2s  3d -
3 Francesc Corominas 4 3 2ll   6s 1ll  13s  0d  3ll  19s  0d -
4 Joan Corominas 4 5 3ll 10s 13s  0d  4ll   3s   0d      1s  4d
5 Francesc Tomas 4 7 4ll 14s 2ll    1s  8d  6ll  15s  8d      4s  4d
6 Martí Sanyà 4 3 2ll   6s 1ll  13s  5d  3ll  19s  5d      1s  8d
7 Maria Freixas 4  - 13s  8d      13s  8d -
8 Pera Joan Arnau 3 3 2ll   6s 2ll  11s  7d  4ll  17s  7d 2ll  3s  4d
9 Casa de Pere Bover 1  - 5ll    2s  2d  5ll    2s  2d -

10 Joan Compa�ó  3 2ll   6s 1ll   0s   1d  3ll    6s  1d      3s  8d
11 Rita Thomas 4 3 2ll   6s 1ll   6s   4d  3ll  12s  4d      2s  8d
12 Jaume Tor 4 � 4 6 4ll   2s 4ll   6s   8d  8ll    8s  8d   18s  0d
13 Terras del Marxan   - 8s 10d        8s 10d -
14 Francesc Puigbó 4 3 2ll   6s 18s  5d  3ll    4s  5d      2s  8d
15 Miquel Noguera 4 3 2ll   6s 1ll    7s  2d  3ll  13s  2d      1s  8d
16 Jaume Corominas 4 3 2ll   6s 17s  7d  3ll    3s  7d        2s  0d
17 Agustí Thomas 5 4 2ll   6s 11s  2d  2ll  17s  2d -
18 Josep Molins 4 � 4 5 3ll 10s 4ll    2s  0d  7ll  12s  0d 1ll  3s  4d
19 Joan Tor 1 5 3ll 10s 4ll   6s   4d  7ll  16s  4d 1ll  9s  6d
20 Francesc Campà 4 5 3ll 10s 1ll   1s 10d  4ll 11s 10d            8d
21 Mariano Companyó 5 3 2ll   6s 1ll   1s   8d  3ll    7s  8d      6s  4d
22 Ramon Costa  5 3ll 10s 1ll   8s   7d  4ll  18s  7d      7s  8d
23 Cebrià Compa�ó 4 3 2ll   6s 1ll   6s   9d  3ll  12s  9d            8d
24 Francesca Compa�ó 5  - 7s   0d        7s  0d -
25 Teresa Pujol 5  - 9s   7d        9s  7d -
26 Anton Thor 4 5 3ll 10s 2ll   8s   9d  5ll  18s  9d     12s  4d
27 Casa Nova de la Coma 1  - 9ll   7s   6d  9ll    7s  6d -
28 Joan Dachs  3 2ll   6s 8d  2ll    6s  8d            8d
29 Francesc Campà (pixola) 5 3 2ll   6s 14s 10d  3ll   0s 10d      1s  8d
30 Francesc Molins 4 5 3ll 10s 3ll    2s   1d  6ll  12s  1d 2ll  9s   4d
31 Joan Bososms 5 3 2ll   6s 11s   7d  2ll  17s  7d            8d
32 Rafael Compa�ó 5 3 2ll   6s 13s   9d  2ll  19s  9d -
33 Joan Pons 4 3 2ll   6s 14s 10d  3ll  0s  10d            8d
34 Cristòfol Muntadas 4 3 2ll   6s 1ll   14s   3d  4ll   0s    3d      5s  4d
35 Josep Soler 4 2 2ll   6s 1ll    6s    8d  3ll  12s  8d      2s  8d
36 Felip Sanmartí 5 3 2ll   6s 1ll    0s    9d  3ll   6s   9d      2s  8d
37 Cal Bisbe 5 3 2ll   6s 17s  10d  3ll   3s 10d            8d
38 Miquel Rebost 4 3 2ll   6s 1ll   0s    2d   3ll   6s   2d      1s  4d



Cadastre de 1776

 Nom Casa Persones
Cadastre
personal

Cadastre
reial

Total
Cadastre

reial +
Cadastre
personal

Bestiar

39 Joan Rebost 4 5 3ll 10s 1ll   1s  10d  4ll 11s 10d -
40 Esqueriga 3  -  2ll    3s   5d  2ll    3s  5d -
41 Joan Lluch Soler  5 3ll 10s 14s  2d  4ll    4s  2d      1s  8d
42 Vicens Puig i Casas  3 2ll   6s 15s  3d  3ll    1s  3d -
43 Jaume Freixas 4 6 2ll   6s 4ll   1s   6d  6ll    7s  6d     13s  1d
44 Comuns Rectoria   - 10s  6d       10s  6d -
45 Josep Guitart 4 3 2ll   6s 16s  3ll    2s  0d -
46 Francesc Vinyas 1 3 2ll   6s 8ll   8s 11d 10ll 14s 11d -
47 Anton Noguera  3 2ll   6s 10s   4d  2ll  16s  4d      5s  4d
48 Cal Serda 2 – 2  - 6ll    18s  6ll  18s  0d -
49 Cebrià Pons 3 3 2ll   6s  2ll          8s  4ll  14s  0d      2s  8d

50 Miquel Morera 2 – 2 5 3ll 10s  2ll   3s 11d 5ll  13s 11d      4s  4d
51 Francisco de Còdol (delmes)   - 10ll        10s 10ll 10s  0d -
52 Christofol Corominas 3 5 3ll 10s 5ll   2s   5d  8ll  12s  5d 2ll  2s  8d
53 Joan Dachs 5 7 4ll 14s 13s 10d  5ll   7s 10d -
54 Esteve Corominas 3 3 2ll   6s 3ll           3d  5ll   6s   3d 1ll  4s  8d
55 Josep Tor 3 3 2ll   6s 17s   2d  3ll   3s   2d -
56 La Gendirone ?   -      14s      14s   0d -
57 Francesc Guix 5 3 2ll   6s  2ll   4s  11d  4ll 10s 11d            8d
58 Casa Guitart   -   2ll   5s    6d  2ll   5s   6d -
59 Lo Castell 1  -   4ll 11s    6d  4ll 11s   6d -
60 Casa Ros 1  -  7ll           3d  7ll   0s   3d -
61 Mariano Noguera 4 6 4ll   2s 4ll  12s   2d  8ll 14s   2d  2ll 15s  0d
62 Josep Casals 5 3 2ll   6s 18s 11d  3ll   4s 11d -
63 Josep Adam 2 3 2ll   6s 2ll  14s   8d  5ll   0s   8d      3s  8d
64 Domingo Campà 2 – 2 3 2ll   6s 2ll    5s   2d  4ll 11s   2d      3s  8d
65 Lo Cortal 2 – 2 3 2ll   6s 2ll  18s   5d  5ll   4s   5d      3s  8d
66 Joan Campà (ralé)  2 1ll   4s 6s   3d  1ll 10s   3d -
67 Jaume Muntadas 5 5 3ll 10s 1ll  11s   9d  5ll   1s   9d   4s  0d
68 Pere Campà 2 – 3 – 4 6 4ll   2s 7ll    3s   2d 11ll   5s   2d 1ll   8s  8d
69 Josep Casadesus 2 4 2ll 18s 4ll  19s   9d  7ll 17s   9d     15s  2d
70 Joan Campà 4 3 2ll   6s 1ll    2s   5d  3ll   8s   5d -
71 Joan Casals 5 3 2ll   6s 13s   4d  2ll 19s   4d -
72 Domingo Ardariu 5 3 2ll   6s 19s   5d  3ll   5s   5d -
73 Jaume Calves 5 6 4ll   2s 1ll    8s   2d  5ll 10s   2d -
74 Tomas Toxen 2 3 2ll   6s  2ll  12s   5d  4ll 18s   5d      4s  8d
75 Joan Ardariu 5 3 2ll   6s 8s   1d  2ll 14s   1d -
76 Pera Pons 5 3 2ll   6s 12s   4d  2ll 18s   4d -
77 Mateu Ardariu  3 2ll   6s 1ll    4s   3d  3ll 10s   3d -
78 Josep Barral (major) 3 3 2ll   6s 2ll  19s   1d  5ll   5s   1d 2ll  6s  0d
79 Josep Barral (menor) 4 3 2ll   6s         14s  3ll   0s   0d -
80 Josep Sans 5 7 4ll 14s 1ll    5s   8d  5ll 19s   8d -
81 Esteve Campà 1 5 3ll 10s 5ll    1s   7d  8ll 11s   7d 1ll  7s  0d



Cadastre de 1776

 Nom Casa Persones
Cadastre
personal

Cadastre
reial

Total
Cadastre

reial +
Cadastre
personal

Bestiar

82 Casalayla ? 3  -      17s   3d      17s   3d
83 Pau Sellas 5 3 2ll   6s 1ll    4s   4d  3ll 10s   4d      3s  8d
84 Marti Bover  1 1ll   4s 10s   5d  1ll 14s   5d -
85 Francesc Subirà 5 3 2ll   6s 10s   4d  2ll 16s   4d -
86 Joan Morera  1 1ll   4s 1ll    8s   0d  2ll 12s   0d -
87 Miquel Ardariu 5 3 2ll   6s 2ll  16s   9d  5ll   2s   9d      9s  4d
88 Miquel Campà de la nou 4 3 2ll   6s 4ll    0s   1d  6ll   6s   1d 1ll  1s  1d
89 Joan Noguera 5 3 2ll   6s 1ll  15s   8d  4ll   1s   8d      9s  8d
90 Miquel Rafital 5  -        9s  10d        9s  10d -
91 Josep del Coix  1 1ll   4s 19s    1d  2ll   3s   1d -
92 Francesc Pons  1 1ll   4s 8s    2d  1ll 12s   2d -
93 Mateu Pons  3 2ll   6s 11s    2d  2ll 17s   2d -
94 Miquel Creueta 5 3 2ll   6s 5s    5d  2ll 11s   5d -
95 Miquel Noguera i Corominas 4  -        8s    4d        8s   4d -

Totals 85 cases

278
persones

més grans
de 14 anys

 
 
 
 

Font: Original conservat a l’AMG



Annex nº 14

Cens de Floridablanca - 1787

Solters Casats Vidus 
 

Edats
Total
homes

Total
dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Gisclareny <7 40 42 40 42 - - - -
 7 a 16 31 32 31 32 - - - -
 16 a 25 27 32 19 23 6 6 2 3
 25 a 40 44 47 20 21 20 20 4 6
 40 a 50 34 39 20 24 8 8 6 7
 >50 35 36 19 18 12 12 4 6
 Totals 211 228 149 160 46 46 16 22
Total població 439         

          

Sant Martí del Puig <7 4 5 4 5 - - - -
 7 a 16 7 8 7 8 - - - -
 16 a 25 6 4 6 4 - - - -
 25 a 40 4 5 4 5 - - - -
 40 a 50 10 11 5 6 5 5 - -
 >50 2 3 2 3 - - - -
 Totals 33 36 28 31 5 5 0 0
Total població 69         

          

Saldes <7 13 14 13 14 - - - -
 7 a 16 4 7 4 7 - - - -
 16 a 25 6 13 3 9 2 2 1 2
 25 a 40 24 27 1 2 21 21 2 4
 40 a 50 17 19 1 1 15 15 1 3
 >50 25 30 - 3 23 23 2 4
 Totals 89 110 22 36 61 61 6 13
Total població 199         

          

Vallcebre <7 10 10 10 10 - - - -
 7 a 16 6 8 6 8 - - - -
 16 a 25 5 9 5 9 - - - -
 25 a 40 29 31 4 6 25 25 - -
 40 a 50 7 10 3 6 - - 4 4
 >50 9 4 9 4 - - - -
 Totals 66 72 37 43 25 25 4 4
Total població 138         

          

Bagà <7 174 169 174 169 - - - -
 7 a 16 70 72 70 72 - - - -
 16 a 25 84 108 64 70 20 38 - -
 25 a 40 88 104 11 24 68 66 9 14
 40 a 50 62 61 8 12 48 41 6 8
 >50 104 99 19 22 69 61 16 16
 Totals 582 613 346 369 205 206 31 38
Total població 1195         



Font: INE, Censo de 1787: Floridablanca, vol 5, Comunidades Autónomas Pirenaicas.

 Solters Casats Vidus
 

Edats
Total
homes

Total
dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Gòsol <7 18 23 18 23 - - - -
 7 a 16 25 28 25 28 - - - -
 16 a 25 15 19 9 12 5 5 1 2
 25 a 40 26 30 12 15 12 12 2 3
 40 a 50 24 24 10 10 11 11 3 3
 >50 37 39 15 17 22 22 - -
 Totals 145 163 89 105 50 50 6 8
Total població 308         

         

Guardiola <7 8 10 8 10 - - - -
 7 a 16 3 7 2 5 1 2 - -
 16 a 25 6 16 3 6 3 8 - 2
 25 a 40 15 16 4 3 9 10 2 3
 40 a 50 11 4 4 2 6 1 1 1
 >50 6 3 2 1 3 1 1 1
 Totals 49 56 23 27 22 22 4 7
Total població 105         

         

La Pobla de Lillet <7 152 189 152 189 - - - -
 7 a 16 164 181 164 176 - 5 - -
 16 a 25 61 91 9 19 46 58 6 14
 25 a 40 94 105 7 15 79 75 8 15
 40 a 50 64 81 6 17 49 50 9 14
 >50 72 72 2 9 64 50 6 13
 Totals 607 719 340 425 238 238 29 56
Total població 1326         

         

Castellar de n'Hug <7 41 45 41 45 - - - -
 7 a 16 24 23 24 23 - - - -
 16 a 25 26 74 26 74 - - - -
 25 a 40 103 97 15 3 85 90 3 4
 40 a 50 49 59 1 - 46 46 2 13
 >50 22 21 - - 15 15 7 6
 Totals 265 319 107 145 146 151 12 23
Total població 584         

         

Brocà <7 9 7 9 7 - - - -
 7 a 16 5 6 5 6 - - - -
 16 a 25 6 9 6 7 - 2 - -
 25 a 40 9 8 3 3 6 5 - -
 40 a 50 4 11 - - 4 11 - -
 >50 24 13 - 1 18 10 6 2
 Totals 57 54 23 24 28 28 6 2
Total població 111         



Annex nº 15

Relacions per edats i per estat civil en diversos pobles de l'Alt Berguedà - Cens de Floridablanca

 Gisclareny
Sant Martí

del Puig
Saldes Vallcebre Gòsol Guardiola Brocà

Castellar de
n'Hug

Bagà
La Pobla de

Lillet

Menors de 25 anys 204 34 57 48 128 50 42 233 677 838

De 25 a 50 anys 164 30 87 77 104 46 32 308 315 344

Relació entre <25 i 25 a
50

124% 113% 66% 62% 123% 109% 131% 76% 215% 244%

Solters més grans de 25
anys

122 25 8 32 79 16 7 19 96 56

Casats + vidus més grans
de 25 anys

113 5 134 58 101 39 64 332 421 432

Relació entre solters i
casats + vidus

108% 500% 6% 55% 78% 41% 11% 6% 23% 13%

Solters de més de 40
anys

81 16 5 22 52 9 1 1 61 34

Proporció de solters  de
més de 40 anys respecte
població total

18,5% 23,2% 2,5% 15,9% 16,9% 8,6% 0,9% 0,2% 5,1% 2,6%

Persones de més de 50
anys

71 5 55 13 76 9 37 43 203 144

Proporció de persones de
més de 50 anys respecte
d ela població total

16,2% 7,2% 27,6% 9,4% 24,7% 8,6% 33,3% 7,4% 17,0% 10,9%

Població total 439 69 199 138 308 105 111 584 1195 1326



Annex nº 16

Evolució de la població en alguns pobles de l’Alt Berguedà –Segles XVIII a XX

 1719 1787 1822 1830 1842 1857 1860 1877 1887 1900 1910 1920

Bagà 600 1195 997 1002 966 1051 923 793 800 894 886

Brocà 150 238 241 253 483 458 345 247 197 208 280

Castellar de n’Hug 176 584 523 599 1013 1005 883 611 573 632 698

Gisclareny + S. Martí del
Puig

105 508 ≈500 178 (?) 397 (?) 511 486 364 243 225 176 169

Gósol 383 308 569 833 1153 1173 845 853 718 745 643

La Pobla de Lillet 644 1326 1475 1287 2146 2315 1490 1206 1340 1768 2424

S. Julià de Cerdanyola 121 135 213 329 612 640 451 419 392 494 761

Saldes 435
199 (?)
(≅600)

479 462 1247 1062 660 386 369 410 382

Vallcebre 199 138 285 275 974 1003 921 432 459 457 656

Font: Iglésies, 1982.



Annex nº 17

Rectors de Gisclareny que apareixen en la documentació

Nom del rector Període documentat

P de Peguera 1255

G. Benet 1316 - 1324

Jaume Martí 1324 - 1326

Pere d’Escariu 1326 - 1329

Berenguer Plaxens 1337

Pere d’Escariu 1339 - 1344

Berenguer Massanés 1349

Berenguer dez Castells 1350 - 1363

Bernat Clarà 1435

Felip Badia 1571

Francesc Cosp 1581

Joan Casas 1627 - 1652

Miquel Cuquet 1663 - 1664

Francesc Tor 1677

Francesc Pujol 1679 - 1689

Josep Tor 1689 – 1710

Francesc Bassa 171 - 1717

Julià Bover 1717 – 1730

Martí Bover 1745 – 1780

Miquel Cabanes 1782 - 1802

Francesc Currius 1806 - 1810

Pere Codony 1810 - 1813

Josep Vilaró 1815 – 1819

Josep Sala 1821 - 1823

Josep Segret 1837

Josep Badia 1847

Jaume Clotet 1849 – 1863

Joan Marlans 1865 - 1866

Miquel Rotllan 1866 - 1896

Jaume Torné 1896 – 1898

Lluís Quer 1899 - 1904
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Batlles i regidors documentats dels segles XVIII i XIX

Any Batlle Regidors Síndic Personer
1722 Jaume Tor Jaume Soler
1739 Joan Tor Pere Joan Campà – Josep Barral
1740 Joan Tor Jaume Soler – Esteve Corominas
1741 Jaume Soler - Esteve Tor
1745 Josep Barral - Jaume Frexas
1749 Joan Tor
1752 Cristòfol Corominas Anton Sanyà - Mariano Noguera
1756 Cristòfol Corominas Felip Santmartí - Miquel Tomàs
1761 Joan Corominas - Josep Guitart
1761 Eudald Thomàs - Miquel Noguera
1763 Cristòfol Corominas Josep Barral - Miquel Tor Francesc Molins
1766 Miquel Noguera - Miquel Tomàs Mariano Noguera
1775 Miquel Tomàs - Antoni Noguera
1776 Joan Camprubí - Felip Santmartí
1780? Josep Molins Joan Camprubí - Martí Sanyà
1789 Cristòfol Muntadas Ciprià Tor - Miquel Arderiu Cristòfol Corominas
1795 Joan Corominas
1807 Josep Santmartí Miquel Companyó
1813 Josep Tor - Miquel Barral
1819 Joan Campà - Joan Companyó
1843 Pere Tor
1846-47 Joan Tor Esteve Tomàs  - Josep Costa Joan Corominas
1849 Miquel Vinyas
1855 Pere Tor
1860-1 Josep Corominas
1863-4 Pere Tor Miquel Corominas
1867 Josep Corominas
1873 Miquel Vinyas
1877-78 Miquel Vinyas Cristòfol Corominas
1879-80 Felip Tor
1881-82-83 Pere Pons Josep Tomàs
1883-84-85 Josep Marginedas Josep Tomàs
1886 - 1888 Pere Companyó Josep Tor Ramon Noguera
1889 Joan Tor Josep Companyó - Esteve Ribera
1889-90 Pere Companyó
1890 Miguel Campà Bonaventura Tomàs
1890-1 Esteve Camprubí

1891 – 1892 Miquel Campà
Joan Vinyas – Josep Corominas
Martí Ribera – Joan Companyó

Pere Tomàs

1893 Bonaventura Tomàs
1895-6 Esteve Camprubí
1898 Miquel Campà Joan Vinyas
1899 Felip Tor
1899 Miquel Campà Martí Ribera Joan Vinyas
1899 Pere Tomàs
1899-1900-01-02-03 Pere Companyó Josep Costa Joan Tor
1904-5 Josep Corominas
1906-7 Miquel Campà
1910-1 Martí Costa
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Noms propis de Gisclareny segons els registres de l’època

Homes 1680 Vegades 1863 Vegades
Joseph 16 Joseph 58
Joan 8 Joan 41
Miquel 8 Pere 24
Francesc 6 Ramon 15
Esteve 5 Miquel 11
Miquel Esteve 5 Bonaventura 10
Llorenç 3 Esteve 9
Jaume 3 Martí 7
Antoni Jan 2 Anton 7
Cebrià 2 Francisco 6
Pere 2 Isidro 5
Silvestre 2 Mariano 5
Mateu 2 Climent 5
Bartomeu 1 Jaume 4
Climent 1 Felip 3
Felip 1
Magí 1
Salvador 1
Cristòfol 1
Pere Joan 1

Dones 1680 Vegades 1863 Vegades
Maria 19 Maria 55
Margarida 8 Antònia 32
Marianna 5 Josepa 25
Teresa 5 Rosa 25
Magdalena 5 Francisca 15
Mª Angela 5 Margarida 15
Isabel 3 Teresa 8
Anna 1 Anna 7
Andreua 1 Ramona 6
Caterina 1 Dolores 5
Eulàlia 1 Rita 4
Francesca 1 Climensa 3
Paula 1
Estefania 1
Climència 1
Elisabet 1

Nota: La grafia dels noms és la utilitzada en els registres parroquials

Fonts:
1680 – Registre de confirmacions
1863 – Llibret de compliment pasqual
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Masies documentades abans del segle XIX

Primera menció Nom del mas Ubicació

Segle IX Mulnell – Monnell Vall del Bastareny
Segle X Puig Vall del Bastareny
Segle X Faia Vall del Bastareny
Segle XI Mas Espunya, després mas Piferrer i mas Castell Prop del Grau de Sant Pere
Segle XI Murcurols Vall del Bastareny
Segle XIII Mas Over Prop del Coll de la Bena
Segle XIV Mas Muga Vall del Bastareny
Segle XV Mas Asén / Azen / Assen Prop del Roser
Segle XV Mas Coll Prop del Coll de la Bena
Segle XV Mas Carbonell Prop del Coll de la Bena
Segle XVI Mas Alber ?        2

1631 Mas Cortal Veïnat de Berta?
1632 Mas Casanova Vilella
1650 Mas Parer, després Cal Vaqué Vilella
1652 Mas Llitjós, després mas Vilella, després Cal Tonijan Vilella
1661 Cal Ros, abans mas Campà Sota Sant Miquel de Turbians
1674 Rocadecans Sobre Vilella
1678 El Querforadat ?
1679 Cal Corominas El Roser
1683 Casa de l’Escriga Coll de l’Escriga
1692 Cal Tor Veïnat de Berta
1709 Cal Jovell Clot del Pou
1710 Casa de la Collada Prop del Coll de la Bena
1714 Cal Rafilat Vilella
1748 Cal Caminas Veïnat de Berta
1749 Cal Pere Vilella Sobre Vilella
1756 Cal Xamberch Coll de la Bena
175_ El Clot El Roser
1759 Mas Casanova Coll de la Bena
1768 Cal Tres-cents El Roser
1768 Cal Baraut Clot del Pou
1768 Cal Rabost Vilella
1776 Cal Ralé Sobre Vilella
1776 Casa de Boatella, després Cal Caló Coll de la Bena
1768 Mas de la Serra ?
1784 Cal Toixen Vilella
1789 Cal Perejan Veïnat de Berta
1789 Casa del Frare Coll de la Bena
1792 Cal Creueta Veïnat de Berta
1796 Mas de l’Areny ?

                                                
2 Podria ser que aquest mas Alber fos realment el mas Over (o Aover) d’origen medieval.
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Masies existents a Gisclareny en 1863

 

 
Nom de la

masia
Cap de família

Més
grans
de 7
anys

Contribució
rural

Contribució
urbana

Contribució
pel bestiar

Contribució
total

Berta - Roser       

 Agustí Josep Tomàs 5     

 Baraut Francesc Marginedas 5 140  80 220

 Batllet Josep Pons 7 439 48  487

 Berta Miquel Corominas 4 240 48 145 433

 Bisbe Pere Bover 2 23 15  38

 Cal Ros Domingo Camprubí 6 1356 72  1428

 Caminas Josepa Corominas 4 61 48  109

 Casadó Josep Guix 6 337 48  385

 Clot Miquel Viñas 11 2478 72 560 3110

 Corominas Josep Corominas 6 979 72 485 1536

 Creueta Rafael Corominas 8 440 51 25 516

 Curt Josep Compañó 6 119 18 25 162

 Escriga Bonaventura Puig 2 464  25 489

 Estañs Pere Noguera 2 192 72 25 289

 Felipet Felip Tor 3 312 51 25 388

 Feliph Felip Tor 2 791 72  863

 Joanó Pere Tomàs 2     

 Jovell Pere Tor 8 619 72  691

 Martinet Pere Bover 5 207 30 148 385

 Mateu Miquel Pons 7 110 30 65 205

 Paixena Simon Dachs 2 231 30 25 286

 Pedrals Joan Tor 8 677 72  749

 Pere Jan Joan Viñas 2     

 Piñera Agustí Soler 3 133 24 48 205

 Sastre Josep Campà 4 69 36  105

 Tòfol Ramon Tomàs 3 131 24  155

 Tor Pere Tor 6 458 72  530

 Tosa Joan Campà 5 186 24 104 314

 Vià Jaume Muntadas 4 205 39  244

Sant Martí del Puig      

 Murcurols Josep Camprubí 15 5129 96  5225

 Puig Francesc Rusell 12 6960 162 875 7997

 Cal Quim Francesc Brascó 4  12   

 Can Manuel Joan Pujol 4     

 Hostalet Llorenç Barniol 8  60   

 Molí Rosa Cunill 4  30   

 Monnell Mariano Ribera 15 10160 88 1871 12119

 Muga Joan Subirana 9  48   

 Oreis Manuel Esparver 4  45   

 Pelosa Josep Pujol 5  22   

 Sardañola Esteve Ribera 5     

 Sta Magdalena Esteve Casals 8 5999 93 600 6692

 Trulls Teresa Pujols 3  22   



 
Nom de la

masia
Cap de família

Més
grans
de 7
anys

Contribució
rural

Contribució
urbana

Bestiar Contribució
total

Coll de la Bena      

 Andal Joan Tomàs 5 289 51  340

 Antonet Climent Costa 2 261 48 80 389

 Cabré Francesc Arnau 5     

 Cal Jan Bonaventura Compañó 4     

 Caló Pere Tomàs 7 925 72 380 1377

 Calsó Francesca Tor 3 117 15  132

 Casanova Joan Compañó 3     

 Cargol Joan Compañó 6 159 18  177

 Escloper Manuel Compañó 3 103 15  118

 Garrofó Josep Subirà 3     

 Gascó Martí Costa 5 304 36  340

 Gavaix Anton Tor 2 37 15  52

 Jep Esteve Joan Tor 3 135 60 80 275

 Misèria Joan Ponsà 3 150 15 25 190

 Moso Manuel Compañó 5 131 18  149

 Pallaró Pere Viñas 3 85 15  100

 Ponsà Pere Ponsà 6 74 18  92

 Rita Josep Costa 6 383 36 385 804

 Sabrià Isidre Compañó 4 375 36 24 435

 Sañà Joan Sañà 2 170 24  194

 Tasconet Joan Corominas 6 228 30 72 330

 Teresó Ramon Tomàs 4 178 15  193

 Vitarella Josep Compañó 4     

 Xamberch Joan Corominas 4 294 48  342

 Xesch Maria Corominas 3 154 21  175

Vilella - Sant Miquel de Turbians      

 Baqué Victor Perarnau 8 517 72 260 849

 Barraca Josep Noguera 7 263 24 145 432

 Camp del Cep Josep Campà 5 389 48 60 497

 Campané Francesc Roca 6 219 33  252

 Casanova Josep Arderiu 2 69 39 25 133

 Estevanó Anton Pons 7 284 72 60 416

 Jaumet Jaume Calvés 7 177   177

 Mariano Josep Sans 6 393 72  465

 Mateu Josep Arderiu 4     

 Mingató Joan Arderiu 4 168 48  216

 Miqueló Josep Compañó 5 464 72 80 616

 Misèria Esteve Viñas 3 127 24 120 271

 Molí Ramon Casadesús 5 131 72  203

 Noguera Joan Noguera 7 355 48 78 481

 Pasavant Maria Prat 2 178   178

 Pere Vilella Julià Altarriba 5     

 Parleta Josep Pons 6 210 36  246

 Peró Pere Calvés 4 311 24  335

 Ponet Bonaventura Compañó 2 119 24  143

 Puigventós Miquel Campà 3 58 15  73

 Quisquil Joan Noguera 2     

 Rabost Joan Solé 2 134 48  182

 Rafilat Joan Compañó 3 186 39  225

 Ralé Joan Vilella 6   120 120



 
Nom de la

masia
Cap de família

Més
grans
de 7
anys

Contribució
rural

Contribució
urbana

Bestiar Contribució
total

 Relaio Joan Campà 5     

 Rocadecans Martí Calvés 3 446 48  494

 Sargantana Anton Arderiu 2 47   47

 Toixen Ramon Guix 2 70 24  94

 Toni Jan Josep Tomàs 2 492 72 90 654

 Xacó Josep Campà 2 96 15  111

Total contribució Gisclareny:   28436 rals Quota mitjana de Gisclareny:  395 rals

Total contribució Sant Martí:  32033 rals Quota mitjana de Sant Martí: 8008 rals

Unitats de Gisclareny amb quota superior al doble de la mitjana: 7  

Unitats de Gisclareny amb quota inferior a la meitat de la mitjana: 26   

Notes:      

La contribució es dóna en rals d'ardit  

Algunes de els cases presents al llistat del capellà no apareixen en l'amillarament. Això pot ser degut a ocultació de dades o a que
apareixen amb nom diferent.

El titular de la contribució no sempre coincideix amb el cap de casa indicat pel rector, ja que aquest indicava els residents.

Bestiar registrat en (Gisclareny - Sant Martí): Bous (42 - 23), Cabres i ovelles (413 - 496), Ases i mules (16 - 3)

La grafia del nom de les cases és la feta servir pel rector 

Fonts: Llibret de compliment pasqual de 1863 - Amillarament de 1863 (ACA – Hisenda)
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Masies existents abans i després de primer gran flux emigratori

1863 1900 1863 1900 1863 1900 1863 1900

Roser - Berta Sant Miquel - Vilella Coll de la Bena Sant Martí del Puig

Agustí Baqué Baqué Andal Andal Murcurols Murcurols

Baraut Baraut Barraca Antonet Puig Puig

Batllet Batllet
Camp del
Cep

Camp del
Cep

Cabré Cabré Cal Quim

Berta Berta Campané Campané Cal Jan Janet Cal Manuel

Bisbe Casanova Caló Caló Hostalet Hostalet

Cal Ros Cal Ros Estevanó
Estevanó
(Roura) Calsó Molí Molí

Caminas Jaumet Casanova Casanova Monnell Monnell

Casadó Casadó Mariano Cargol Cargol Muga

Clot Mateu Cal Pep Escloper Oreis

Corominas Corominas Mingató Mingató Estabanes Pelosa

Creueta Creueta
Miqueló de
Baix

Garrofó

Curt Curt
Miqueló de
Dalt

Gascó Gascó Cerdanyola Cerdanyola

Escriga Misèria Misèria Gavaix Gavaix
Torra (Sta)
Magdalena

Torra (Sta)
Magdalena

Estanys Estanys Molí Molí Jep Esteve Trulls

Felip Noguera Noguera Misèria Misèria

Felipet Felipet Pasavant Moso Moso

Joanó Pere Vilella Pere Vilella Pallaró Pallaró

Jovell Jovell Parleta Ponsà

Martinet Martinet Peró Peró Rita Rita

Mateu Mateu Ponet Ponet Sabrià Sabrià

Paixena Paixena Puigventós Sanyà

Pedrals Pedrals Quisquil Tasconet Tasconet

Pere Jan Rabost Teresó

Pinyera Rafilat Vitarella Vitarella

Prim Ralé Ralé Xamberch

Sastre Sastre Relaio Pagenta Xesch Xesch

Tòfol Rocadecans Rocadecans
Coll de
Bauma

Tor Tor Sargantana

Tosa Tosa Toixen Toixen

Vià Vià Tonijan Tonijan

Xacó
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Censos moderns del segle XIX - Gisclareny

Estat civil Edats Alfabetització

Dades globals
S C V <1 1 a 7 8 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 >80

Saben
llegir i

escriure

Saben
llegir

No saben
llegir ni
escriure

1857 Homes 265 154 93 18 18 48 38 12 5 29 45 32 13 16 8 1

Dones 246 134 95 17 9 52 41 13 18 28 39 14 21 8 3 0

Població total:   511                

 
 
 
 

 

1877 Homes 197 117 71 9 3 19 33 16 13 28 30 17 18 15 2 3 5 36 156

Dones 167 82 69 16 5 22 19 20 20 20 22 14 18 7 0 0 0 1 166

Població total:  364                   

1887 Homes 124 50 61 13             4 27 93

Dones 119 54 60 5             2 3 114

Població total:  243                   

1900 Homes 119 64 50 5             0 35 84

Dones 106 53 49 4             1 4 101

Població total:  225                   
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Defuncions a Saldes i Bagà Saldes 1788 - 1824

Bagà 1805 - 1817

A
nys

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823
1824

Total 16 12 18 16 20 21 13 16 20 13 10 24 29 21 29 37 18 20 16 21 16 54 27 24 56 25 27 23 17 39 32 33 24 28 38 27 26

Albats 7 2 9 8 8 10 17 6 8 1 6 6 20 12 7 18 13 18 6 4 4 29 13 13 12 11 7 5 5 19 6 15 7 11 12 12 15

Adults 9 10 9 8 12 11 13 10 12 12 4 18 9 9 22 19 5 2 12 17 12 25 14 11 44 14 20 18 12 21 26 18 17 17 26 15 11

A
nys

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

Total 17 29 24 17 52 23 31 46 23 24 28 20 28

D efuncions a S aldes 1788 - 1824
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40

50

60

1788 1790 1792 1794 1796 1798 1800 1802 1804 1806 1808 1810 1812 1814 1816 1818 1820 1822 1824

A nys

Defuncions a Bagà

0

10

20
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40

50

60

1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817

A nysFonts: Llibres de defuncions de Saldes, ADS.
Llibres de defuncions de Bagà, APB.
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Distribució per edats de la població de Gisclareny - Cens de 1860

  

Anys
 

71 a 80 2 2

61 a 70 10 10

51 a 60 11 11

41 a 50 24 24

31 a 40 44 44

21 a 30 17 34

11 a 20 24 52

0 a 10 81 78

  
Homes Dones
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Taxa de mortalitat adulta a Gisclareny en les dècades finals del segle XIX

Defuncions a Saldes entre
1840 i 1852

Defuncions a Gisclareny
entre 1871 i 1900

Taxa anual de mortalitat adulta

Any Total Albats Adults Any Total Albats Adults Gisclareny

1840 40 16 24 1871 13 6 7 Mitjana anual 1871 – 1880 = 6,7

1841 28 15 13 1872 17 8 9 Taxa de mortalitat (aprox.): 6,7 / 364 = 1,8 %

1842 29 16 13 1873 12 6 6 Mitjana anual 1881 – 1890 = 5,2

1843 31 14 17 Destrucció dels llibres del jutjat Taxa de mortalitat (aprox.): 5,2 / 243 = 2,1 %

1844 29 14 15 1878 16 8 8 Mitjana anual 1891 – 1900 = 5,2

1845 19 9 10 1879 12 6 6 Taxa de mortalitat (aprox.): 5,2 / 225 = 2,3 %

1846 30 18 12 1880 9 5 4
1847 20 8 12 1881 10 6 4

 (364, 243 i 225 són els habitants aproximats
en cada dècada) 

1848 23 14 9 1882 17 9 8
1849 37 15 22 1883 9 4 5
1850 24 13 11 1884 13 6 7
1851 33 16 17 1885 6 3 3
1852 26 18 8 1886 9 3 6
Totals 369 186 183 1887 12 6 6     

1888 9 6 3
1889 10 5 5
1890 8 3 5
1891 14 5 9
1892 11 6 5
1893 9 1 8
1894 9 2 7
1895 3 2 1
1896 4 1 3
1897 4 1 3
1898 7 0 7
1899 9 3 6
1900 12 4 8
Totals 264 115 149

Fonts: Llibres de defuncions de Saldes (ADS).
Llibres de defuncions de Gisclareny (AMG).
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Taxes de mortalitat infantil a Gisclareny i Saldes en la segona meitat del segle XIX

Bateigs a Gisclareny i Saldes entre 1852 i 1891

 G S  G S  G S  G S

1852 20 50 1864 14 39 1875 27 39 1886 20 48
1853 28 49 1865 18 37 1876 17 39 1887 12 27
1854 12 43 1866 16 41 1877 16 41 1888 20 35
1855 21 44 1867 18 40 1878 22 51 1889 11 34
1856 28 34 1868 12 37 1879 16 37 1890 12 37
1857 19 34 1869 19 29 1880 18 30 1891 13 39
1858 28 37 1870 6 38 1881 13 38 1892 10
1859 20 40 1871 16 42 1882 18 41 1893 12
1860 20 40 1872 17 26 1883 22 34 1894 5
1861 22 42 1873 13 31 1884 19 35 1895 11
1862 20 30 1874 12 45 1885 11 36 1896 6
1863 15 40

Totals 253 473 Totals 161 405 Totals 199 421 Totals 132 220

Taxa de natalitat - Gisclareny

Anys
Mitjana estimada

de població
Any de

referència
Bateigs anuals Taxa

Taxa corregida
tenint en compte

la mortalitat
infantil

1852 - 1863 511 1857 21,1 4,1 % 2,5 %

1864 - 1874 273,5 (1857+1877)/2 14,6 5,3 % 3,4 %

1875 - 1885 364 1877 18,1 5,0 % 3,3 %

1886 - 1896 243 1887 12 5,0 % 3,5 %

Taxa de mortalitat infantil - Gisclareny / Saldes

Gisclareny

Mitjana anual de bateigs entre 1871 i  1880 =
17,4

Mitjana anual d'albats morts entre 1871 i 1880 =
39/6 = 6,5

Taxa de mortalitat infantil (aprox) =
6,5/17,4 = 37 %

Mitjana anual de bateigs entre 1881 i 1890 =
15, 8

Mitjana anual d'albats morts entre 1881 i 1890 =
51/10 = 5,1

Taxa de mortalitat infantil (aprox) =
5,1/15,8 = 32 %

Mitjana anual de bateigs entre 1891 i 1896 =
9,5

Mitjana anual d'albats morts entre 1891 i 1896 =
17/6 = 2,8

Taxa de mortalitat infantil (aprox) =
2,8/9,5 = 29 %

Saldes

Mitjana anual de bateigs entre 1852 i 1863 =
473/12 = 39,4

Mitjana anual d'albats morts entre 1840 i 1852 =
186/13 = 14,3

Taxa de mortalitat infantil (aprox) =
14,3 / 39,4 = 36,2 %

Fonts: Llibres de defuncions de Saldes (ADS).
Llibres de defuncions de Gisclareny (AMG).
Llibre de baptismes de Gisclareny (APB)
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GISCLARENY

Estat civil de la població segons els censos de la segona meitat del segle XIX

Homes Dones
Anys

Solters Casats Vidus Solteres Casades Vídues
Total solters Total casats Total vidus

Proporció
solters / casats

Població total

1857 154 93 18 134 95 17 288 188 35 1,53 511

1860 132 91 10 144 93 16 276 184 26 1,50 486

1877 117 71 9 82 69 16 199 140 25 1,42 364

1887 50 61 13 54 60 5 104 121 18 0,86 243
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Piràmides d'edats - Padrons de 1888 i 1898

 1888  1898
 Homes Dones  Homes Dones
  0 - 10 25 23   0 - 10 22 25
11 - 20 10 18 11 - 20 11 17
21 - 30 17 18 21 - 30 25 18
31 - 40 21 16 31 - 40 14 19
41 - 50 20 23 41 - 50 20 13
51 - 60 11 9 51 - 60 13 12
61 - 70 13 7 61 - 70 8 2
71 - 80 9 2 71 - 80 5 0

>80 1 0 >80 2 1

Fonts: Padrons municipals, AMG.
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Població emigrada de Gisclareny en diversos pobles

 1844 1880 1890 1900 1910

Bagà 37

La Pobla de Lillet 10 10 10 3

Brocà 2 4 23 22

Grèixer 4 5

Sant Julià de Cerdanyola 3

Berga 13 3 3 12 10

Gironella 1 3

Puigreig 1 5 18

Saldes 0 1

Fonts: Padrons municipals dels pobles
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Nupcialitat a Gisclareny en la segona meitat del segle XIX
(No inclou Grèixer)

Casaments totals: 154

Casaments amb un cònjuge vidu: 33
Proporció: 33/154 = 21,4%

Casaments totals amb un cònjuge forà: 55
Proporció: 55/154 = 35,7%

Casaments amb un cònjuge de Saldes-Massanés
- Vallcebre: 24
Proporció: 24/154 = 15,6%

Casaments amb un cònjuge de Bagà: 6
Proporció: 6/154 = 3,9%

Anys Casaments Anys Casaments

1852 5 1876 1
1853 6 1877 3
1854 1 1878 4
1855 7 1879 1
1856 2 1880 0
1857 6 1881 4
1858 4 1882 5
1859 4 1883 3
1860 3 1884 1
1861 1 1885 4
1862 4 1886 4
1863 1 1887 1
1864 0 1888 3
1865 1 1889 1
1866 3 1890 5
1867 6 1891 1
1868 5 1892 2
1869 4 1893 2
1870 3 1894 1
1871 6 1895 2
1872 4 1896 2
1873 7 1897 5
1874 3 1898 6
1875 5 1899 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1852 1855 1858 1861 1864 1( 67 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 1891 1894 1897

Font: Llibre de casaments de Gisclareny. ADS
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Unitats

Unitats monetàries que apareixen a la documentació de l’època

1 lliura = 20 sous = 240 diners

1 duro = 2 escuts = 5 pessetes = 20 rals d’ardit

3 unces d’or = 240 ptes

1 florí = 12 sous

1 dobló = 2 lliures 8 sous = 6,4 ptes

1 lliura = 2,66 ptes

1 sou = 0,133 ptes

Algunes unitats de mesura que apareixen a la documentació de l’època

Quartera
Mesura de superfície equivalent al Berguedà a unes 30 àrees
(3000 m2). També mesura de capacitat equivalent a uns 80 litres

Quartana (Cortana)
Mesura de superfície equivalent al Berguedà a unes 2,5 àrees
(250 m2). També mesura de capacitat equivalent a uns 6, 7 litres
(1 quartera = 12 quartanes)

Jornal
Mesura de superfície que variava segons les comarques. A
Berga equivalia a unes 49 àrees (4900 m2)

Lliura Mesura de pes equivalent a 400 grams

Lliura carnicera Mesura de pes equivalent a 1200 grams

Unça Mesura de pes equivalent a 33,3 grams (1 lliura = 12 unces)

Quintar Mesura de pes equivalent a 41,6 kg

Arrova Mesura de pes equivalent a 10,4 kg (1 quintar = 4 arroves)

Bot Mesura de capacitat equivalent a 60,16 litres

Quartà (cortà) Mesura de capacitat equivalent a 7,52 litres (1 bot = 8 quartans)

Porró
Mesura de capacitat equivalent a 0,94 litres (1 quartà = 8
porrons)

Maytadella
Mesura de capacitat equivalent a 0,47 litres (1 porró = 2
maytadelles)
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Preus

Nivell orientatiu de preus en el mercat de Bagà en la segona meitat del segle XVIII

Producte Unitat Preu
Equivalent

aproximat en ptes
Blat 1 quartera 3 lliures 0,2 ptes/kg
Ordi 1 quartera 2 lliures 0,14 ptes/kg
Civada 1 quartera 1 lliura 10 sous 0,1 ptes/kg
Blat de moro 1 quartera 2 lliures 4 sous 0,15 ptes/kg
Er 1 quartera 2 lliures 2 sous 0,14 ptes/kg
Arròs 1 arrova 1 lliura 10 sous 0,38 ptes/kg
Trumfos per tosinos 1 quartera 1 lliura 0,06 ptes/kg
Faves 1 quartera 2 lliures 15 sous 0,18 ptes/kg
Arengades 10 unitats 1 sou 0,013 ptes/unitat
Bacallà 1 lliura 2 sous 0,33 ptes/kg
Ous 1 dotzena 2 sous 0,27 ptes/dotzena
Formatge de Murcurols 1 lliura 2 sous 0,27 ptes/kg
Capó 1 unitat 8 sous 1,06 ptes/unitat
Gallina 1 unitat 7 sous 0,93 ptes/unitat
Carn de porc 1 lliura (carnicera) 4,5 sous 0,5 ptes/kg
Carn de xai 1 lliura (carnicera) 6 sous 0,67 ptes/kg
Xocolata 1 lliura 14 sous 4,66 ptes/kg
Tabac 1 lliura 3 lliures 20 ptes/kg
Cera groga 1 lliura 10 sous 3,32 ptes/kg
Candeles de seu 1 lliura 3 sous 1 ptes/kg
Nous 1 quartà 3 sous 0,05 ptes/litre
Vi 1 porró 1 sou 0,14 ptes/litre
Pebre 1 unça 1 sou 4 ptes/kg
Brau 1 unitat 15 lliures 40 ptes/unitat
Oli 1 quartà 1 lliura 0,3 ptes/litre
Sal 1 arrova 12 sous 0,15 ptes/kg
Sucre 1 lliura 7 sous 2,3 ptes/kg
Olives 1 quartà 6,6 sous 0,12 ptes/litre
Vinagre 1 bot 2 lliures 0,1 ptes/litre
Aiguardent 1 lliura 5 sous 1,6 ptes/litre
Argent viu (medecina) 1 unça 6 sous 24 ptes/kg
Pólvora 1 lliura 9 sous 3,2 ptes/kg
Canyella 1 unça 2,5 sous 10 ptes/kg
Barretina 1 peça 5 sous 0,66 ptes
Olla de ferro 1 peça 2 lliures 2 sous 5,6 ptes
Plats de Pisa 1 dotzena 11 sous 1,46 ptes

Alguns jornals de l’època

Mestre fuster 9 sous Jornaler del camp 4 sous
Mestre de cases 8 – 10 sous Dona netejadora de blat 3 sous
Serrador 7 sous Treballador de forn de calç 7 sous
Picador de guix 4 sous Traginer amb cavalcadura 7 sous

Font: Serra i Vilaró, volum 2, 1989



Annex nº 34

Inventari de la casa de l'Hospitalet de Greixa (1730)

Dos taulas, un banch ascon (amb respatller), sinch banchs sens espatller, dos farrades (recipient de fusta) sirculades
de ferro.
Dos parols de aram, un de gran i un de patit, una parola gran, dos capfuguers (peces que sostenen els tions) de ferro
grans, un clamastes (cadena per penjar les olles) ab tres branchs, dos padellas d'aram, dos astos, un de gran y un de
patit.
Quatre porrons, tres de grans i un de patit, quinse plats de pise blanca, sis plats de foch, une olla de coure gran y une
de ferro, sinch cantis de terra.
Dotze tovallons usats, sis tovalles tres de deuades i tres de planes, divuit llençols, so és dotze de bons y sis de
dolents, quatre borrases (manta de cànem), quatre flasades de llana usades, dos vanues, so es una de bona y une de
dolenta.
Quatre caxes ab son pany y clau, una semarra de pells de ovella, dos jous, dos aradas, quatre rejas, dos magais.
Une pastera de fusta de pi, unes dabaneras (aparell per debanar fils), dos ... de pell, un axol (aixol: aixa petita), une
axola de fer esclops, un ..., y unes estanalles, quatre colleras (culleres) de plate petites y quatre ... de llautó també
petites, un armari de fusta, une arca de fusta de pi.
Trenta sis ovellas, so es vint i quatre de fill y onze borregas y un borrech, quarante cabras, sis caps de bestia boví,
so es tres vaques y tres braus, une mula amb son bast i albarda tot bo, sinch tosinos mitjancers, vint gallines i un
gall negra.

Inventari de la casa d’una vídua de sastre de Saldes (1764)

En la sala

Caixa de pi ab son pany y clau, una pala de foch, uns amolls (tenalles) de cuyna, una destral petita, dos escambells
dolents, una escalfeta (braser petit) dolenta, una taula petita de pi, una quarta de fusta, un mig quarta de fusta, un
banch raspatller de pi dolent, un canter de terra mitjancer (de tamany mitjà), un canter (càntir) petit.

En lo escudeller

Dues escudelles de terrissa blava, quatre plats blaus petits, sinch plats blaus mitjancers, quatre escudellas rojas de
terra.
Un plat gran de terra, un plat mitjancer, una olla gran, una olla mitjancera, una olla petita.
Un morter de picar sal ab sa maneta, tres culleres de fusta dolentas.
Una pastera petita ab sa cuberta, unas passadoras (peces que suporten el sedàs), una rasadora (paleta per separar la
pasta de les parets de la pastera) de ferro, un sedas ab la tela de seda.
Un retorcedor dolent (de fil), un capdell de fil grosser a dos fils, unas estisoras petitas dolentas.
Una cistella dolenta, un saquet petit de portar arros.
Un cabas dolent

En lo aposento de la sala

Una caixa de pi ab son pany y clau bona:
Un parol de aram petit, una cassola d’aram petita, una olla de coure ab sas lleras (ganxos per penjar-la dels
clemàstecs) petita, una carabassa vinera petita dolenta.
Un llansol usat petit de estopa
Una camisa de dona molt dolenta

Altra caixa de pi usada ab son pany y clau:
Dos cardas d’emborrar
Dos camisas de dona molt usadas
Unas faldillas de borell (teixit bast de llana) molt usadas
Un devantal de cànem y llana usat
Tres ropillas (peces de vestir curtes amb mànigues) molt usadas
Un tros de drap virat (a ratlles) de 3 palms
Tres sachs usats
Dos capsas de faig usadas
Una cistella petita



Una panera petita ab unas estisoras petitas
Un parell de sabatas de dona molt usadas ab sas clivellas petitas
Dos parells de mitjas de llana blancas
Una capellina negra
Un saquet de un palm y mig
Sinch culleras de llautó
Una escudella de pisa (ceràmica)
Una cullera de fusta
Dos lliuras de sal

Altra caixa de pi ab son pany i clau:
Una ropilla de estamenya (teixit assarjat de llana) negra usada, dintre unas manegas de borell de color de
pansa
Una ropilla de estamenya negra molt usada
Unas faldillas de estamenya negra molt usadas
Unas faldillas de borell usadas
Unas faldillas d’estamenya grisa molt usadas
Una caputxa de estamenya forta negra
Una caputxa de estamenya negra
Una ropilla de estamenya negra ab falda
Un aixugamans petits
Una camisa de dona molt usada
Una caputxa de cotonina (tela grossera de cotó) molt usada
Un drap de fonts
Una capsa de faig rodona:

1 devantal de tafeta negre molt petit
1 tovallo de coto molt petit
1 capsa petita pintada

Un llit de pi ab pilars ab marfega dolenta
Una borrassa (manta de cànem) dolenta
Mitja flassada
Una talla de llansol (sense cosits) dolent
Dos faldillas molt dolentas
Una pastera dolenta
Un porro de maytadella (aprox. mig litre)
Un porro de mitja maytadella
Una tassa petita
Un got petit
Un tovalló de canam
Un llansol petit de bri (teixit de cànem cru)
Una gallina blanca
Una carabassa de vidre

Inventari de Monnell – 1739

En la entrada

Dos mules, una de deu anys, y la altre de sinch
Un burro de vint y quatre anys
Tres bastos ab sos guarniments
Dos albardas ab sos guarniments

En lo tarrat

Vuit bous de treball ab tots los guarniments de llaurar
Bestiar boví vagariu , de mascles deu
Vacas sinch entre grossas y xicas
Duas eugas, una de deu anys y altre de vint
Bestiar de llana gros tres cents y de estas niha sinquanta a Urgell
Anyells setanta
Cabras quaranta



Crastons deu
Cabrits vint y sinch
Tossinos deu
Gallinas deu ab son gall

En la cuyna

Una axada
Quatre magalls Eina per a cavar la terra consistent en una aixada proveïda d'escarpell.
Unas arpias Eina en forma d'aixada que en lloc de pala té tres pues.
Una cadena de ferro ab son clau
Dos farnadas .
Dos perolas y dos perols
Dos paelles
Uns clamalls
Unas orayellas

Tres olles, una de coure y dos de ferro
Dos llevas
Cobertors tres de ferro
Olles de terra sinch
Olletes o topins dos Olla petita d'una sola nansa
Escarsadora una
Una pala de foch y un ast
Plats de foch quatre
Escudellas divuyt
Cistellas quatre
Un bogader de fusta Cubell o cossi per a fer-hi bugada
Cantirs dos
Aixugamans dos
Tovalles dos
Una axola
Unas debaneras
Una cassola de aram
Un sach de una mesura de sivada
Un sach de mitja quartera de farina per los bous
Dos romanas
Una escalfeta y un morter de fusta Braseret portàtil
Una fals

Primera cambra

Una saca, marfegueta ab dos llensols, y una borrassa
Un llit de pilars de colga ab dos llensols y flassada
Una cistella ab la vestidura de las criaturas per portar a las fonts
Una brassola Bresol. Llit d'infant al qual hom pot imprimir un moviment de balanceig,
Una massa de ferro
Un escalfador
Una conca
Un armari
Tres caixas ab pany y clau
Una sarrona
Tovallons divuyt
Camisas de dona divuyt
Tres faldillas, unas de sacolor escot negre y altres de boret de color de canyella
Un gambeto de burell negre Burell: Teixit bast de llana pura, sense aprest, que ja era fabricat al segle XIV.
Un faldelli encarnat de boret (burell)
Unas faldillas de estamenya roja
Dos llensols
Un faldelli encarnat de boret (burell)
Una camisola de cotonina

Estamenya: Teixit assarjat de llana o estam, generalment negre, emprat per a
la confecció d'hàbits d'ordes religiosos

Cotonina: Tela de cotó gruixuda, que forma llistes, produïdes per les
diferents direccions del lligat de sarja a retorn amb què és teixida.

Borrassa: Espècie de manta o de llençol de roba de
cànem o de jute que serveix per a aplegar les olives, les
garrofes, etc, per a portar faves, mongetes, palla, etc.

Debaneras: Eines per anar prenent i enrotllant el fil d'una madeixa, o bé cables,
cordes, tubs flexibles, etc, formant un cabdell, omplint un rodet, etc

Llevas: Ganxos que serveixen per a aguantar les olles per les nanses,
penjant-los o despenjant-los dels clemàstecs.

Ast: Tija de ferro punxeguda per un cap amb la qual és traspassat longitudinalment un
animal o un tros de carn a fi d'anar-lo rostint mentre rep un moviment de rotació

Clemalls. Cadena amb ganxos, penjada a la xemeneia de la llar, que serveix per
a penjar-hi les olles, els perols, etc, que hom ha de posar a escalfar al foc de la
llar.

Ferrada. Recipient cilíndric o troncocònic fet de dogues de fusta voltades de cèrcols
de ferro, per a tenir-hi o transportar-hi aigua, llet o qualsevol altre líquid



Una capsa de codonyat
Sis camisas de criatura
Altres tres camisas de dona
Dos estovallas
Quatre aixugamans
Una borrassa
Quatre esquellas dolentas
Una destral sens manech
Tres pebreras
Tres porrons
Dos cetrills de vidre
Dos vinagres
Tres tascons de ferro
Quatre arrellas

Pastador

Pastera una
Tres sedassos
Dos palas de forn
Una borrassa
Un drap de pasta
Sinch sachs
Dos sachs de mitja quartera de farina cada un
Dos passadoras (garbell)
Un bacia Bací. Gibrella o plat fondo de metall.
Una paleta y escombra
Una rasadora Tros de fusta amb què hom rasa les mesures de gra, etc; arrasador.
Una cistella
Un panir

Altre cambra

Un llit de pilars
Tres tribas Barrina grossa
Una escarpa
Una aixola
Una pell de llana
Dos camisolas de sergil         Sergé. Teixit de llana amb lligat de plana, que produeix efectes de diagonals fines.
Unas calsas de borell
Una jupa de borell negre
Una capa de cordellat blanca
Una flassada
Unas alforjas
Un sach seré
Dos cistellas closas
Fals quatre
Una mitja lluna
Un ribot
Un bot
Un martell, una llima y unas estanallas
Una carabassa de vidre
Dos sachs ab dos quarteras de farina de herp
Set lliuras de fil de canem ab un cova
Tres cistellas
Una imatge de Sant Chrysto
Un llumaner -lo.
Un sombrero
Una caixa de noguer
Camisas de home onze
Dos vanovas de fil

Llumenera. Llum d'oli que consisteix en un receptacle metàl·lic, amb un
o més brocs per als blens, proveït d'un peu a l'extrem inferior i, al
superior, d'una anella per a penjar-lo i transportar

Bot: Recipient de cuir, generalment de boc, que, cosit i empegat, serveix

per a contenir vi i altres líquids.

Cordella: tTeixit groller de llana en què el fil de trama és molt més gruixut que el
d'ordit i forma un teixit de cordonets.



Tres coixineras
Tres llensols
Unas estovallas
Dos tovallons
Altre caixa
Bolsa ab corretja
Una borrassa de trellis
Sis llensols
Una capa negre
Una capsana de criatura (Coixí)
Dos gernas
Altra caixa de noguer
Set colleras de plata
Colleras de lleuto nou
Un manto
Unas faldillas de escot negre
Caputxas de escot tres
Una mantellina
Unas faldillas de estamenya de sacolor
Altras faldillas xicas de sayal Sayal: Tela de burell.
Dos llensols
Dos calsotets
Un gipó de boret negre
Dos camisas de dona
Un faldelli blau de noya
Una panerita
Tres anells de or ab pedras violadas
Dos parells de botons de plata
Alta caixa de noguer
Una capsa ab dos davantals de filadis y una caputxa de escot de seda, un mucador de seda, dos cofets y una caputxa
de escot de seda
Tres gipons
Unas sabatas de Cordova novas de dona
Quatre camisolas
Dos gambetos, un de panyo y altre de estamenya
Dos calsas, unas de boret y altres de burell negre
Una caputxa de escot
Dos faldallins, un blau, altre de vermellot
Un llensol
Una camisa prima
Una arca petita
Trenta tres llensols
Sinch estovallas
Dos flassadas
Tres destrals grossas, dos de xicas y una de mitjansera

Al sostre

Dos llits de colga
Quatre llensols
Dos borrassas
Un porgador
Una mesura
Una cortà

Cambra del sostre

Bacons sinch y esquenas tres y dotze llangonissas
Botifarras blancas quatre y un sach de ossos
Una saca ab sis mesuras de pesols
Un magall de fer coms Com: Pica emprada com a abeuradora o com a menjadora de bestiar.

Gambeto: Capot llarg fins a mitja cama, sense valona i amb
mànigues reals o simulades, que duien els homes a l'hivern els
dies de festa i que encara és usat en certs balls i certes cerimònies
oficials arcaiques

Panera petita. Recipient rectangular o ovalat fet de joncs, vímets, canya, etc,
per a tenir-hi roba, taps, etc

Gipó: Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la
cintura, cenyida i ajustada al cos, amb mànigues.

Filadís. Dit de la fibra de bon filar.
Escot. Adorn de puntes, etc, en l'escotat d'una camisa, vestit, etc.
Cofar. Cobrir el cap (d'algú) amb un capell, un casc, etc



Un martell de picar pedra
Un purgador Garbell.
Una saca ab mitja quartera de llentias
Una olla de terra gran
Dos parells de sabatas vellas
Una caixa ab dos fanecas de sal Faneca: Mesura de capacitat per a àrids, dividida en 8 o 12 almuds
Dos cabassas de palla
Una baca
Una pala de ventar
Dos cistellas y dos covas
Vint quarteras de forment
Dos quarteras de xexa
Dos sachs ab sis mesuras de xexa
Tres bacallans
Una caixa de sis seguins

Altre cambra

Un matalas y una marfega
Dos porgadors y un aré Aré: Garbell.
Un cortà y mig de llevor de canem
Un pinta
Un sach ab tres mesuras de ordi
Dos quarteras de ordi
Un sach ab mitja quartera de blat gros
Dos borrassas
Una serra de ma y una serreta
Quaranta quarteras de forment i mestall Mescla de diferents espècies de cereals, sobretot de blat i sègol
o bé de blat i ordi. 
Un torn
Plats de pisa dotze Pisa. Ceràmica de pasta porosa recoberta d'un vernís vitrificat transparent o
opac.
Plats blaus dotze y dos platas
Sis plats de foch
Dos sachs
Fil de canem vuit lliuras

Pleta de Urgell

Un perol y cabra
Dos cubertas
Una samarra

Pleta de casa

Una samarra
Dos cubertas
Tres buchs y dos buchs a mitjas

En els tres inventaris s’ha conservat la grafia original.
Quan s’ha pogut conèixer s’adjunta una explicació dels estris mencionats.



Annex nº 35

Glossari

Acapte Recollida d’almoines.

Albats Criatura morta abans de tenir ús de raó.

Alou / Alodial Domini ple, absolut i lliure, franc de serveis i de tota prestació real

o personal, sobre béns immobles.

Anyell Fill de l’ovella fins a un any d’edat.

Àpoca Carta de pagament, rebut o qualsevol altre document en el qual el

creditor declara que el deutor ha pagat la quantitat deguda

Artiga Tros de terra, anteriorment cobert de bosc, que hom ha preparat per

al conreu, traient-ne els arbres i cremant-ne la brolla o la llenya en

munts que després s'escampen perquè les cendres serveixin d'adob.

Avarias Conjunt d’objectes, robes, vestits, etc  que formen par del dot.

Ban Edicte d’una autoritat. També multa imposada per aquesta

autoritat.

Batlle Administrador al servei d’un senyor territorial, el comte, o

qualsevol senyor laic o eclesiàstic, en nom del qual exercia una

jurisdicció, percebia els censos i cobrava bans.

Batolla Eina de batre formada per dos bastons lligats per una corda o una

corretja

Bausia A l'edat mitjana, delicte de traïció, mancament a la promesa de

fidelitat. 

Benefici (eclesiàstic) Càrrec eclesiàstic erigit a perpetuïtat, amb els deures i els serveis

corresponents, al qual va annexa una renda.

Béns comunals O simplement comunals. Béns pertanyents al comú, és a dir, a tota

la població d'un municipi.  N'hi havia de dues classes diferents: els

propis i els comuns. Els propis eren béns del municipi com a

entitat; els beneficis que hom n'obtenia (arrendament, explotació

directa) eren destinats a cobrir despeses dels serveis públics. Els

comuns eren terres, deveses, prats o boscs que pertanyien a la

col·lectivitat i es feien servir en utilització conjunta o bé repartits

periòdicament entre la població.



Boïe - Formiguer Pilot de llenya seca i brossa cobert de terra que hom crema, o

deixar podrir, i escampa posteriorment com a adob.

Boïga Tros de terra artigada cremant boïes i conreada de nou després

d'alguns anys de tenir-la inculta.

Borrec Animal de llana d’un any a dos anys

Burell Teixit bast de llana pura, sense aprest, que ja era fabricat al segle

XIV.

Camins de bast Camins aptes tan sols per la circulació d’animals de càrrega.

L’amplada típica és de 3 o 4 peus (al voltant d’un metre).

Capbreu Escriptura pública on consta el reconeixement que fa l'emfiteuta

dels drets del seu senyor directe sobre els immobles que el primer

té en domini útil, com a resultat d'un procés judicial anomenat

causa de capbrevació.

Capítol matrimonial Document on es troben el conjunt de pactes que fixaven les

condicions dels intercanvis de béns o diners amb motiu de la

celebració d’un matrimoni. Aquest nom apareix als inicis de l’Edat

Moderna, abans es deien fermalles.

Capmassat Pagès propietari d'un dels masos que, radicats en el terme d'un

poble, són beneficiaris primers dels drets comunals.

Carta de franquesa Concessió efectuada pel sobirà o senyor jurisdiccional, als

habitants d'alguna vila o lloc, d'un determinat estatut jurídic que

reconeixia, bé unes garanties de llibertat civil i política,

especialment davant l'autoritat senyorial i els seus agents, bé

l'exempció de càrregues i tribut

Castell termenat Castell que inclou un territori al seu voltant sobre el que té

jurisdicció el senyor del castell i del que pot reclamar serveis i

tributs.

Castlania Jurisdicció d’un castell. Conjunt de terres, béns, rendes i drets

pertanyents a un castell i al seu senyor. L’encarregat de guardar-la i

defensar-la era el castlà.

Cavalló Pila de deu a setze garbes que hom forma després de segar i deixa

en el rostoll per poder-les recollir després més fàcilment.

Cens Impost directe de prestació periòdica, generalment anual, tant en

diner com en espècie, intrínsecament lligat a l’establiment



emfiteutic, que pagaven els pagesos al senyor feudal

Censal Dret de cobrar una pensió o cànon anual com a contrapartida d'un

capital donat.

Cerut Substància cerosa amb que les abelles unten el rusc abans de fer-hi

la bresca (Estructura de cera del rusc construïda per les abelles i

altres himenòpters, composta de cel·les prismàtiques hexagonals i

destinada a l'emmagatzematge de mel i de pol·len i a la cria de les

larves)

Clavari El clavari era el funcionari baronial encarregat dels afers

econòmics.

Concili de Trento Celebrat a partir de l’any 1545, va definir els sagraments, la fixar la

creença en el Purgatori, i va enfortir la disciplina eclesiàstica.

Còngrua Renda annexa a un benefici eclesiàstic.

Cònsol A l'edat mitjana, magistrat municipal que exercia el poder executiu,

polític i judicial, financer i militar, que compartia amb els altres

membre del col·legi consular.

Consueta Llibre de consuetuds i costums, de pràctiques i cerimònies, d'una

església o d'una corporació parroquial.

Convinença Pacte amb els quals les parts es posaven d’acord entre elles sense

intervenció de cap jurisdicció; garantien el compliment per mitjà

d’un jurament solemne.

Crestó Boc castrat.

Curador Persona designada en testament o judicialment que ha d'intervenir

en certs actes que no poden realitzar per si mateixos els menors

emancipats, orfes de pare i mare, ni els menors que han obtingut el

benefici de majoritat.

Cúria baronial Conjunt d'advocats, d'escrivans, de procuradors, etc, en

l'administració de justícia de les baronies.

Delme A l'Antic Règim, impost que hom pagava a l'Església. Inicialment,

corresponia al 10% de la collita (en el cas dels camperols) o de les

rendes i beneficis. Era un impost destinat a assegurar el

manteniment del clergat i dels edificis religiosos

Democràcia

censitària

Sistema polític on la participació en les eleccions queda limitada a

aquella part dels ciutadans que paguen un determinat nivell



d’impostos

Domini directe o

eminent

Domini que es reserva qui ha cedit un tros de terra o immoble a

cens perpetu o emfiteusi o altre títol semblant, de manera que la

propietat no pot ésser venuda sense el seu permís.

Domini útil Conjunt de facultats d'ús gaudiment i altres drets que té el qui rep

una propietat en emfiteusi o per un títol semblant.

Dot Dit també aixovar. Aportació que feia la muller al marit destinada a

sostenir les càrregues del matrimoni i que feia a la vegada

d’assegurança de viduïtat. Es generalitza a Catalunya a partir del

segle XII; abans d’aquesta data l’aportació la feia el marit en forma

de dècima marital.

Dret d’estola Diners lliurats als sacerdots per la prestació de serveis religiosos.

Dret de bolla Impost que es pagava sobre els teixits.

Dret de fadiga Dret preferencial de compra del senyor quan l’emfiteuta posa en

venda un ben immoble sobre el qual el senyor té domini directe.

Emfitèusi Contracte pel qual un senyor dóna a una altra persona (emfiteuta)

el domini útil d'una cosa immoble, tot retenint-ne el domini directe,

a canvi de rebre un cànon  o cens de l'emfiteuta o senyor útil.

Empriu Dret d'aprofitament comunal de  certs béns rústics, en general

pastures, boscs i aigües, per part dels veïns d'un poble o comunitat

rural.

Erb Planta herbàcia anual de la família de les papilionàcies. Els

camperols en sembraven per alimentar els ramats, les cavalleries i

l'aviram. L'erb era l'aliment ideal per nodrir i engreixar els xais i els

cabrits després de deslletar-los

Escreix Donació per causa de matrimoni, de caràcter voluntari que el marit,

o futur marit feia a la muller, que compensava en part el dot aportat

per ella. Durant l’Edat Moderna era costum que la dona fes ella una

donació a l’espòs de la meitat de la donació d’aquell.

Església sufragània Església situada dins del terme d’una parròquia que depèn de

l’església parroquial.

Espelta Varietat de blat de gra dur, conreat en terrenys pobres.

Esposalles Matrimoni per paraula de present. Cerimònia solemne per la qual

una parella es comprometia a casar-se.



Estamenya Teixit assarjat de llana o estam, generalment negre, emprat per a la

confecció d'hàbits d'ordes religiosos.

Fadristern En l'organització tradicional de la família, fill no constituït hereu

que rep el seu dret hereditari en una quantitat de diners en

contreure matrimoni o en morir els seus pares.

Feixa Peça de terra de conreu en forma de terrassa.

Fermalles Nom donat a l’Edat Mitjana al document on es troben el conjunt de

pactes que fixaven les condicions dels intercanvis de béns o diners

amb motiu de la celebració d’un matrimoni.

Fermança Garantia, penyora.

Foc Casa o habitatge sotmès a fogatge.

Fogassa Pa  bast de forma plana.

Fogatge Impost reial directe establert, a mitjan segle XIV, que gravava

cadascun dels focs o habitatges d’un territori.

Forment Tipus de blat apropiat pel conreu en zones de muntanya.

Garba Feix d’espigues tallades.

Gipó Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la

cintura, cenyida i ajustada al cos, amb mànigues.

Guerres remences Aixecaments dels pagesos de remença, lligats a la terra, contra els

senyors feudals durant el segle XV. Van acabar amb la Sentència

Arbitral de Guadalupe.

Guaret Sistema de conreu que consisteix a deixar reposar any sí any no un

terreny empobrit per tal que torni a adquirir fertilitat

Incòngrua Es diu de la parròquia que no disposa de prou rendes pel seu

manteniment.

Infeudar Acte pel qual el rei o el senyor cedia, en forma de feu, un

determinat bé (un castell, terres, un càrrec, una senyoria) a un

vassall que el rebia com a pagament dels serveis a que s’obligava

per la prestació d’homenatge o fidelitat que feia a aquest rei o

senyor.

Ius maletractandi Dret que s’atorgava el senyor de maltractar els pagesos de remença

sense que calgués cap motiu, de manera que aquests darrers no

podien fer arribar les seves queixes al rei ni als seus funcionaris.



Llibres sagramentals Llibres parroquials on els rectors inscriuen els feligresos en el

moment de participar d’un sagrament. Són cinc: baptismes,

confirmacions, casaments, defuncions i compliment pasqual

(confessió i comunió obligatòries un cop a l’any, preferentment per

pasqua).

Masover Persona que explota un mas propietat d'altri i hi acostuma a residir.

Moltó Mascle d’ovella castrat.

Nodrissó Animal petit que encara mama.

Nova Planta Decret promulgat el 1716, que va definir el sistema de govern

aplicat a Catalunya després de la guerra de Successió, i que va

representar el final de l’ordenament polític i institucional històric

del Principat.

Parròquia incòngrua Es diu quan les rendes de la parròquia són insuficients per cobrir

les seves despeses.

Perna Pernil.

Primal Animal oví, boví o caprí entre l’any i els tres anys de vida.

Primícia Dret a rebre els primers fruits per part de l’Església.

Quiti Enterament alliberat d’una obligació.

Rastell Eina semblant al rampí, però amb doble fila de pues, que serveix

per a replegar espigues, herba, etc.

Remença Redempció. Dret que el senyor podia exigir al pagès subjecte a

adscripció a la terra quan l’abandonava. És un dels mals usos.

Rotació de conreus Sistema de conreu consistent a alternar els conreus anuals sobre la

mateixa terra. Generalment se sembra només una part de la terra

deixant l'altra en guaret per sembrar-hi l'any següent (rotació

biennal) o al cap de dos anys (rotació triennal.

Sagrera Terreny sagrat, posat sota la protecció i immunitat eclesiàstiques,

que envoltava les esglésies consagrades.

Síndic Individu que s’encarregava per delegació dels interessos i gestions

administratives d’una comunitat o corporació.

Societat  estamental Societat dividida en estaments. Es tracta d'una societat de tipus

aristocràtic, on una minoria, la noblesa i l'alt clergat (estaments

privilegiats), domina la gran majoria de la població (l'Estat pla), bé

com a governants, magistrats, grans propietaris o bé monopolitzant



els alts càrrecs militars, eclesiàstics o polítics.

Cada estament tenia una condició jurídica diferent, cosa que

comportava una gran desigualtat social i legal entre els individus.

Solixent Direcció cap a on surt el sol – Est.

Sub-vegueria Subdivisió de la vegueria, antiga divisió territorial substituïda en el

segle XVIII pels corregiments.

Tasca Imposició senyorial que equivalia a una onzena part de la collita.

Usdefruit Dret real de gaudiment sobre cosa d'altri, que atorga a

l'usufructuari les facultats de posseir la cosa, usar-la i percebre'n

tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la

forma i la substància.

Usatges de

Barcelona

Recopilació de normes jurídiques que recollia, per escrit, el dret

consuetudinari català antic, sobretot de caràcter feudal.

Veguer Autoritat delegada pel comte o vescomte en un districte. A partir

del segle XIII s’anomenen veguers els funcionaris reials que tenen

poder judicial i representació reial sobre un territori anomenat

vegueria.

Violari Contracte aleatori peculiar del dret civil català, que atorga la

facultat de percebre periòdicament una pensió en diners durant la

vida d'una o dues persones, en canvi del lliurament d'un capital.

Voluntaris reialistes Milícies voluntàries creades per defensar el règim absolutista

enfront dels partidaris d’un règim constitucional.
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