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En I'Arxiu Parroquia l de Berga i en I'apar
tat de la seva Comunilat de Preveres, es con
serva un document (1) escrit sob re paper 
que és pan d 'un capbreu de les possessions 
que lenia el monestir d e Sanl Pere de la 
Porte \l a a mitj an segle XIV, espec ialment a 
la parroquia de Santa Maria d 'Olvan, pero 

també algunes de Sant Martí de L1 avaneres, 
Santa Euláli a de Giro ne\l a, Sanl Martí de 
Biure i Sanl Pau i Santa Maria de l'A ntigui 

tat de Casse rres. 
Aquest capbreu está escrit en uns fu\l s de 

paper gru ixut, en al gun deI s q uals es pOl 
veure una filigrana fo rmada per un arc i una 
Oetxa, com les que Serra i Vilaró reprodueix 
en la página 23 d elllibre primer de les Ba
roni es de Pinós i Malaplana . Aquesls fu\l s, 
que origi náriament devien fe r 22x30 cm, 
es va n doblegar per la meilat i es cosiren 
pel \1 0m per a formar una espec ie de \li bre
ta de la qual s'han lrobal 18 full s (d 'un no
més n'hi ha la meilal i d 'un allre en fall a un 
l rosse t) lacats d 'humilat i de ce ra , una mica 

gastats en cantoneres i vores i estripats en 
el centre, pero perfec tame nt \l egib les en 
general, ja que I'esc riptura ocupa només la 

pan més centrica de cada página. 
No consta enlloc el nota ri o monjo que 

va esc riure aquest d ocumenl pero cal reco
neixer que era un excel·lent esc rivá, capa(,: 
de dibuixar unes boniques majúscul es , es
pecialment la B i la D, unes minúscul es cia
res, seguides i ho mogenies, i unes ab revia
tures entenedo res i sempre iguals , el que fa 
que aq uest document sigui de bo n lIegir. 
Com que aquest capb reu devia se rvir molls 
anys , en algunes págines s'afegiren, amb \l e
tra i tin ta diferents, noms de persones o de 
cases que al \la rg deIs anys devien canviar 
d e propietari . 

Sortosament en un \l oc trobem anotal 
I'any en que es va realitza r aquesl capbreu, 
el 1348, i en els dife rents apartals de cada 
propielat el di a i mes que s'hav ia fel la cap
brevació, la qual cosa ens pe rmet saber que 
aq uest treball es portá a terme els primers 
mesos d 'aque\l any, lI evat d e la propielal de 
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la Coma de Sant Pa.u de Casserres, la cap
brevació de la qual es féu el 29 d'octubre , 

possiblement de l'any anterior, per la raó 

que veurem tot seguit. 
EIs capbreus es feien per recordar als vas

salls les obligacions que tenien vers el seu 
senyo r i aquest devia manar que es fes el 
que llavo rs volia I'abat de la Po rtell a , Gui
Il em de sa Rovira 0338-48), que morí 
aquell mateix any a conseqüencia, segura
ment, de la gran pesta que assola tota Europa 
i que fou especialment vi rul enta en el me
sos de juny i juliol; per aixó deia en el punt 
anterio r que ja devien have r-Io comenc;:at a 
la tardor de 1347. Segons Jordi de Bolós, 
aquell any no 5015 va m orir I'abat , sinó tam

bé gran pan deIs monjos de la comunitat, 
fet que ocasio na l'abandó temporal de la 
Ponella(2) 

Com ja he dit, aquest document no és pas 
sence r i per tant no ens permet coneixer 
totes les possessions del monestir de la Por
tell a i deIs seus m onj os, peró resulta molt 
útil per a inventariar, sinó tots , gran part 
deIs masos de la parróquia d'Olvan i del seu 
voltant i com contribujen al manteniment 
d 'aquell a comunitat monastica. 

Desp rés de detallar I'aspecte exterior i les 

ci rcumstancies de la rea litzac ió d 'aquest 
capbreu, intenta ré descabde llar la informa

ció que contenen les seves pagi nes. 

Els capbrevats (3) 

OLVAN 
DeIs 32 habitants d'O lvan que juren tenir 
terres pel mo nestir d e la Portella, o nze 
diuen que són homes (hi havia 8 homes i 3 
dones) prop is, quiets, solius, naturals i afo
cats , és a dir homes de remenc;:a, i tant ells 
com les terres deIs seus masos pertanyien 

de pIe dret al monestir. Eren: 
Pere de l'Abadia, que ten ia el mas Abadia 

o Bad ia. 
Romia del Bal laró, mestresssa del mas 

Ballaró. 
Berenguer de Cases, amo de les Cases. 
Ramon de Cond emines, que era el pro

pieta ri del mas del m ateix no mo 
Romeu del Soler, que tenia el mas la Costa. 
Pere de Foia, que era propietari del mas 

Foia. 
Bernat de Minoves, que posseja el mas de 

Minoves i el Laveig. 
Guill ema de Puigcugul, mest ressa del 

PuigcuguL 
Be re ngue r de Saquet, I'am o d el m as 

Saquet. 
EIs ge rmans Pere i Romia del Soler, que 

compartien la propietat del Sole r. 
Dotze més eren amos d'altres masos que 
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El monestir de la Portella als anys 
vint, segons una fotografia de l' ).Ibum 
Meravella. ARXIU A.R.B. 

tenien algun tros o trossos de terra del mo
nestir, i eren: Ramon de Blancs , Ramon de 
Bojets (o Boixets?), Berenguer de Bonsfills, 
Hereus de la Codina , Nicolau de Foives, 
Berenguer de Garrofés, Pere de Mujals, 
Ramon de Pursals (ho escrivien Porc;:a ls), 
Bemat Roqueta, Pere de Salvatella, Pere Roig 
de Sant Salvador i Domenec sa Torra . EIs 

nou restants eren gent que vivia a la sagrera 
(les cases que envoltaven I'església) i que 
conreaven terres o algun hon que perta
nyien a la Portella. 

GlRONELLA 
EIs gironellencs que surten en aquest cap
breu devien se r tots vassalls deIs barons de 
la Portella, ja que cap no es confessa home 
propi , soliu i afocat del monestir, peró con
reaven propietats que hi pertanyie n. Eren: 

Francesc de Camadoca, que tenia un tros 
de terra sota Casanova. 

Ramon Casals, que cultivava un tros ano
menat el Corral. 

Guillem de Castelló, que tenia el Pedregal, 
la vinya del Pont i altres terres a Pursals. 

Pere de Castelló, que tenia la coma de Caste
lió, el mallol d'Avellaner i la feixa del Clot. 

Bernat de Figueres, que conreava la pI a-

na i la coma de Figueres i la mallola de la 

Figuera. 

Pere de Gironella, que tenia el mas Cost 

sota domini directe del monest ir. 
Ermessen Juglaressa , que cultivava la vi

nya de Bojets. 
Guillema de Peraforn, que tenia terres a 

les Planes i a la Cost. 
Jaume de Riero ra, que conreava terres al 

mallol de Condemines. 
Guillem sa Sala, que era qui tenia més 

possessions del monestir: un t ros de terra 

ano menat el Co m ell ar, vora el mas de 
Pa loses; un altre tros als Arrevals; la masa
da i el canemar de Cost, i te rra a la Costa de 
Gironella, anomenada Conemina. 

Ramon de Sant Marc Jossa, que conreava 
un t ros de terra a Borredans. 

Finalment, Berenguer de Verdaguer, que 

cultivava un tros de la vinya de Bojets . 

SANT MARTÍ DE LLAVANERES 
Aquesta era una petita parróquia al no rd 
oest de Santa Maria d'Olva n, de la qual en
ca ra queden algunes restes, i almenys sis deIs 
seu s habitants eren , en part, feudata ri s del 
monestir de la Portella: 

Ramon de L1 avaneres tenia terres al coll 
deIs Casals. 

Bernat del Puig en teni a al pla de Mac;:a
nera , al camp de Sant Pere, al Forn, a Ribe
Iles i al Coll ar. 

Elicsendis Ramada, muller de Ramon de 
Puig, tenia te rres a la plana Doch i a la 
Redonell a. 

Bernat sa Sa la , tenia terres al pla de la 
Mac;:anera . 

Pere de Timoneres, teni a tot el mas de 
Timoneres , les cabanes d el co ll de Sant 
Maní, terra a les O lles i a Cod inell es. 



També consta com hab itant a Sant Martí 
de L1ava neres Ramon de Pursals, que, teo
ricament , sembla que hauria de se r d 'Olvan . 
Tenia terres a Mont-ros, la vinya del Pla i la 

feixa Bastó. 

SANT MARTÍ DE BIURE 
Guill em de Palau confessava que era home 
propi, soliu i afocat, i teni a pel monestir de 
la Po rtell a el seu mas de Palau superi or amb 
totes les terres, possessions, els honors i 
drets uni versals . Bern at de Pa lau inferior, 
tot i no confessa r-se'n vassa ll, teni a pel mo

nestir dues feixes anomenades Condemines, 
sota e! mas de Palau supe ri or; tres closos 
sota la masove ri a de Marugs; els ho nors de 
les Rovires, cap al cantó de Puigreig; terres 
anomenades la Codina, Go rc d'O li va, la 

Pa rera, tres bu iguets, els closos del Cell er i 
el closet de la Mo rera. 

CASSERRES 
Pere de Solanllonch j u rava q ue era home 
p rop i, soliu i afocat del monestir de la Porte
ll a, pel qual tenia el mas de Solanllonch , amb 
terres, honors i possessions. Un veí d 'aquest, 
de! qual no sabem el nom ja que devia ser en 
un de Is fulls que fa lten , tenia la terra de les 
Fa rre res. Berenguer sa Coma i Berenguera, 
la seva fill a, hereva i propietari a del mas de 
la Cóma de Sant Pa u de Casse rres, conrea

ven d ues peces de terra anomenades les Cos

tes per aquell monestir. 

Tasques ¡censos 

Tradu'ida delllatí, la fó rmula que feien ser
vir repetilivament en aq uest document és 
«Inom de la personal ha di t sota jurament 
que té per aquest monestir segons dret i causa 
una terra anomenada [nom de la te rra amb 

indicació deIs seus límitsl de la qual dóna i 
está obligat a donar bé i f idelmenttasca de tots 
e/s fruits eixi ts d'aquella terra i paga de cens al 
dit monestir ... » (s'especifiq uen els censos que 
paga cadasc ú , i segueix la data en q ue es va 
fer el capbreu i e! s testimoni s). Pe r tant , to
les les persones relacionades en el punt an
terio r confessaven sota jurament que tenien 
pel monesti r de la Po rtella els masos o ter
res que declarave n , deIs quals practi cament 
tots estave n ob ligats a paga r-ne tasca (4); 
només teni en condicions especials Guillem 
de Palau , que pagaya el quart i «braccatiwm» 
(5), menys de tres ba rq ueres, q ue no paga
ve n res, i Be rengue r sa Co ma, pagaya el 
quinl. En algun cas, s'especifica que es paga 
tasca de tots els esp lets menys de llegums i 
canem . Enca ra alguns altres, q ue co nrea
ve n terres perta nye nts a algun mas, paga
ve n dues tasques , una al mas i l'altra al mo
nestir. 

A diferencia de la tasca , que era igual per 
a quasi tothom , en e!s censos hi havia mol
ta diversitat i aquest impost podia ser en 
diner iJo en especie. Els pagaments en efec
tiu anaven des d 'un obol (equivalent a mig 

diner de tern barcelon es) per un t ros de ter

ra no gaire gran, fins a 23 sous i un diner 
(= 277 diners) que pagaya Bernat de Mino
ves pel seu mas i el mas Labeig, tot i que en 
recupe rava una gran p art per terres que te
nia rell ogades. 

Passant als censos en espec ie, hem de 
comen c;:a r parlant de les gallines i els po

lIastres (generalment anaven per parells) que 
es pagave n per Nadal o altres festes com 
Pasqua , Sant Joan , Santa Maria d 'agost o 
Sant Miquel. Molts m asos havien de paga r 
un o més pernils , també per Nadal, que 

Dlbulx de la filigrana del paper.ARXIU 

l'abat podi a fer canviar pe! seu valor en erec

tiu (3 sous i 8 diners). També era rreqüent 
que, en el temps de les collites, es pagues
sin mitges quartes de civada o d 'o rd i, q ue 
podi en ser de pes corrent o ben rases, i, en 
el temps de la verem a , alguns havien de 
pagar certa quanti tat de vi. Encara queda
ven les fogasses o «placentula» de! millor 
forment, que eren de farina pastada per fer
ne pa o coques i que estaven valorades en 
un diner cada una. Com a casos especials , 
en trobem alguns que p aga ven lIegums, ous, 
rormatges, una ovella cada tres anys, o el 
mas Minoves, que pagaya vint sous quan es 
casava I'hereu. Tots aquests censos solien 
estar des tinats al monestir, pero alguns eren 
exclusivament pe r a I'abat o altres m onjos, 
com I'infermer o el sagri sta , o també per als 
amos d 'alguns masos, que en cob raven de 
les lerres que ten ien Il ogades. 

Un altre cens que pagaven alguns page
sos era I'alberga, que consistia en el deure 
d 'acollir a casa durant un dia i alipar l'abat , 

que podia anar a companyat deIs seus ra

miliars i els seus animals. En alguns casos, 
també gaudia d 'aquesl drel el batll e nome
nat per I'abat, que pod ia po rtar un amic o 

ajudant. 
Algu nes persones, en rer el seu testament , 

deixaven els censos que cobraven de ce n es 
terres per tal que cada any se celeb ressin 
misses fun erals en el d ia de I'ani ve rsa ri de l 
seu traspaso També en aquesl capbreu hi ha 
dos d 'aquests casos: el mas Soler eSlava obli 
gal a pagar sis diners i dues ga llines pe r l'ani 

ve rsari de Ramon de Giro nella que cada any 
s'havia de celebrar a l'església de la Pon ell a, 
i la masoveri a de Casadesús pagaya tasca 
de tots els f ruits per l'a nive rsari d 'Arn au 
d 'A rulls. 

Finalment , en dos casos els capbrevals 

confessen que d 'algun tros de terra no pa
gue n tasca ni cap cens, s inó únicament el 
delme i la p rimic ia. 

Altres aspectes 

Com ja s'ha dit , aquesl capbreu e! mana fer 
l'abat de la Po rtella, pe ro, per ve'inatge de 

terres, ens permel coneixe r l'existencia d 'al
tres senyo rs alod ials de la comarca: com és 
logic, e! que hi surt més sovint és el senyo r 
del Castell de Gironell a, e! nom del qual no 
especi fiquen en cap ocasió, pero pe r allres 

documents sabe m q ue era Marquesa de 
Portella i e! seu marit , Pe re de Fo noll et; vora 
el mas de la Sala, hi havia terres del mones
tir de Serrateix; a Sant Maní de L1ava neres 
hi teni en propietats el moneslir de Ri poll , 
Ramon de Cascalls i Be rnat de Ba rtomeu 
(aq uesls dos cree q ue eren de Berga); i el 
mas Pa lau te n ia terres q ue e ren de Sant 
Jaume de Frontanya i del senyo r de la Vall 
(dev ia se r l'amo del prope r mas la Vall , en 
terme de Sagas) 

TESTlMONlS 
Queda clar que el notari capbrevado r devia 
portar com a company, sec reta ri o ajudant 
de la seva tasca un tal Pe re sa Costa, q ue 
actua com a testimoni en 29 decla rac ions 
de les 58 pe rsones capbrevades, i devia de
manar a altres persones que I'acompanyes
sin tot un matí o to ta una tarda pe r fer de 
testimoni , ja que acostumaven de canvia r
se cada quatre o cinc anotacions, esc ri vint 
en molts casos l'ex pressió «Testes predicti et 
die et a nno ut supra», és a d ir: e!s mateixos 
testimonis i el dia i any com més amunt. De 
les vint persones que actuaren com a tesLÍ 
monis en els diferents documents de cap
brevació, la meitat són homes q ue t robe m 
capbrevats en altres ll ocs , el que pressupo
sa un bon coneixement del país i una p ro
ximitat geografica. Els més repetit s só n 
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Fragment del document 
que parla de les 
glronellenques Ermessen 
Juglaressa, filia de 
Ramona Juglaressa, ja 
difunta. ARXIU 
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Berenguer i Tomas de la Val! (a mb 11 i 10 
cops) i Arn au d e Frontenya (l O vegades), 

un gironell enc sovint prese nt en altres do
cuments d 'aquell a ep oca. Amb s is ac tua
cions com a testimoni , hi t robem Beren guer 

de Puigcugul i el p reve re Beren guer de Q uer, 
nom que curiosament coincideix amb el que 

va se r recto r de Gironell a a com enc;:ament 

d'aquella centú ri a. 

COGNOMS 1 OFICIS 
En un temps en que I'agri cultu ra e ra d e 
bon t ros I'ac ti vita t p red ominant , és logic 

que en aquest document la majo ri a de cog

noms co rres pongui n als n oms de les cases 
d e pages o n la gen t vivia. Pe r tant , hi t ro

bem poquíssims o ncis i cogn oms que in 
diquin altres ac tivitats complementaries, 
pero els pocs que surten , val la pena ana
litza r-I os: 

Ben no rmal és e l cas de Berengue r de 
Quer, que e ra p reve re, com ja hem vis t. 

Guill em Capell a feia d e sabate r a la sa

grera d 'O lva n. 
Trobem Francesc d e Camadoca, que en 

un 1I0c és desc rit com a «jaber» o a rtesa, 
pero més endava nt ens d escobreix que era 
realment: «Ferra riu s» , és a d ir ferrer. Tam-
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bé cal fi xa r-nos en el cognom Camadoca, 

que podri a correspond re a un motiu o mal

nom o tenir o rigen en algun defecte fís ic 
d 'aquell bon hom e. 

En u n altre 1I0c t robem Eli csend is «Saba

tera»; tot i sent el de sabater un ofici hab i
tual, ja no ho és tant si s'aplica a una d ona a 

mi tjan segle XIV 

De totes maneres, hi ha u n nom entre 

els habitants de Gironella que surt de tot 

el que és rao nable: Ermessen Jugla ressa, 

fili a d e Ram ona J ugla ressa. Toth om sa p 
que , a l'ed at mitj ana, els joglars e ren les 
pe rso nes que es d edicaven a rec ita r i ca n

ta r , sovint aco mpan yats d ' in strume nts 

m usicals, les peces literaries escrites pels 
trobadors, que n omés així p od ien a rriba r 
al públic, ja que en gran pa rt era analfa
bet. Si aquest o fi ci era pe r si mateix pro u 
minorita ri en tre els h omes, co m s'exp li ca 
la prese ncia de d ues do nes joglaresses a 
Giro nella) O hem de pensar q ue e ra jogla r 

el marit i pare i els q ueda a elles el cog
no m) Tot i que semb la que estaven be n 
aposentades a Gironell a, ja que tenien ter
res pel monesti r de la Po rtell a, de moment 
no n' he t robat cap rastre en altres d oc u

ments d 'aquell tem ps. 

LES DONES. 
En una epoca en la qualles dones eren més 

av iat poc conside rades, sembla estrany q ue 

en el docu ment que estud iem hi ti nguin una 

prese ncia tan im pon ant. A pa n de la Saba

lera i les d ues J oglaresses de les q ue acabo 

de parlar, Guill ema era la mestressa del mas 

Pe raforn de Giro nell a . 

En pa rl ar de l mas de la Coma, els decla

ra nt s só n Bere n g u e r i la seva fili a , 
Berenguera, he reva i prop ieta ri a del mas de 

la Coma .. 
En tre els parroqui ans de Sant Ma n í de 

Llavaneres t robem Eli csend is Ramada, mu

lI er de Ra mon del Pui g, q ue és propietaria 

de quatre peces de terra anomenades Plana 

Doch , Rodone ll a, Fe ixes de les Q uerotes i 

Coma Rovell a. 

A la parroq u ia d 'Olva n , Ro mia de l Sole r 

jura q ue és dona p ropia i soli ua de lmones

ti r, i seguid ament el se u marit Anton i tam

bé j ura que ho és; pero p rim er la do na. 

Romia de Ba ll a ró j u ra que és do na pro
p ia, soliua i arocada i que possee ix el mas 
Ball aró, se nse pa rl ar enll oc de marit o fills. 
TOl seguil és Guillema de Puigc ugul que d iu 
el mateix de l mas d 'aquell nom , el q ualté 

amb tots els drets, honors i possessions. Més 

endava nt , Be rengue r de Bonsfill s i la seva 

mulle r Eli csend is ju ren q ue estan ob ligats a 

paga r u n sexte r de civada; pe r q ue to ts dos) 

No n'hi havia pro u am b la pa raula del ma
ri t) 1, finalment , Ma ri a de Pursals inferio r 

jura que és ell a (no pa rl a d el mari t) q ui té 

obligació de paga r un parell d e gallines cada 

any per la festa de Pasqua . Com deia en 

comenc;:a r aquest apa rtat , semb la que des
taca molt la p rese ncia femenina en aquest 

doc u ment de m itj an segle XIV 

Notes 

l . Aquest docu ment rou descobert per la senyora 
Oolors Santandreu Soler, que me I'ha cedi t gen
tilment per pode r-lo es tud iar. 

2. Catalunya Románica, XII. El Berguedá , p. 4 10. 
3. Mn . Joan Samamaria, en el seu lIibre ff Memó,ies 

del MoncsU r de San( Pere de la Panel/a ... .. pp. 77-
80, ja pa rl a d e les possessions del monestir en 
aques ta coma rca. pe ro no devia coneixer aquest 
document que conté molta més inrormac ió. 

4 . La tasca e ra una imposició senyorial implantada 
a Ca talunya des d 'abans del segle X i que esdevin
gué la contri bució territo rial més estesa; consis
tia en un onzé de la coll ita . 

5 . El ffbraccalicul11» sembla que deu correspondre al 
«bra,atge», i e ra la prestaci d 'una pan de la co
lIita que el pagés pagaya pe r la te rra que li hav ia 
esta t es tab lerta i que podia signifi car una onzena 
o vi mena part o 

Josep Busquets i CasteIla 


