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Sant Lloren~ prop Baga:
deIs inicis al 1300
Per

JORDI BOLÓS I MASCLANS

L 'autor d'aquest estudi, fa una detallada explicació de quatre segles d'história del
monestir de Sant Lloren(: prop Baga . Tres pUI1lS principals cOI~figuren el tema: la
constitució d'una comunilal que poc a poc s'ana enf1oblint: la crea ció d'ul1 domini territorial, i la transjormació de la vida espirilual deis habilans de la cono'ada.

Introducció
L'A lt Bergueda és situal dins l'espai
pirinenc. Malgral formar parl deIs anomenats Pre-pirineus, en cerla manera.
el seu relleu f que sigui un ámbit més
tancat que no pas la mateixa Cerdanya ,
comarca amb la qual anligamenl degué
mantenir un lligam estret.
Durant l'epoca antiga, abans de
l'Edat Mitjana, mentre la població rural
de la Catalunya de la cosla i de l'interior
es dedicava , en primer 1I0c, a l'agricultura i vivia, básicamenl. en els vilalges
iberics o bé , mes lardo en les villae romanes. els habitans deIs Pirineus eren
preferentment ramaders i vivien en
coves o en cabanes . EIs qui ho han esludiat ens diuen que la forma de vida
d'aquests darrers no va sofrir grans canvis d'en~a d'abans de la iberilzació.
Si situem en un mapa de Catalunya
els vilalges iberics I coneguts, veurem
que gairebé són inexistents a la zona
pirinenca . Igualment , els topónims actuals formats en época romana hi són
m01l rars . Així. a l'Alt Berguedá, al
nord de Frontanyá, de Comia. d'A via.
Clara i Ter~á , els noms acabats en "-a".
que m01l sovint ref1ecteixen l'existéncia
d'una antiga villa romana, són gairebe
inexistents , fin s i tot mes que no pas a la
Cerdanya (Nerella . .. Albinyá". MontelIa. Oliá , V iá. ele ). :
TOl aixó ens fa pensar ta mbe. que.
acabada l'epoca roma na. les valls tancades i esquerpes de l'Alt Berguedá devien
for mar par! d'un pais o n la romanilzació havia entrat malamenl i on la cristia nització dev ia esser enca ra poc profunda . Hi devien viure, sobretol. grups
de pastors : la impo rta ncia de l'agricultura hi era men o r que en altres coma rques.

Món poc romanitzat
Fins qu a n va dura r aquesta situació~
Sabem que aquesl mó n , que creiem poc
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romanitza!. poc cristianitzat i fonamentalment ramader, havia canviat pregonament vers el segle IX , quan , els documents més vells relacio nats amb aquestes contrades. ens esmenten importants
conreus de cereals i de vinyes. ens localitzen vil·les 1 i nombrosos masos. molins i fo rns : no sabem pas. peró , si les
darreres elapes de la transformació es
va ren produir duranl la poc coneguda
época de domini visigótic o be co m a
consequén cia indirecta de la co nquesta
sarrall1a de Catalun ya . ra n de les migracions qu e hi haguere n al llarg del segle
Vuilé i nove. Tinguem plesenl. malgrat
tOI. que els fe nómens histórics que afeclen l'estructura económica. social. religiosa o linguistica d\lI1a societal solen
esser lenlS i prog ressius.
Deixem a ra de banda els aspectes linguistics o religiosos. de molt mal comprovar . Creiem . tanmalcix. que I'economia o'aquesta co ntr'ada - i de retop la
seva estru clura soc ial- degué sofrir
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grans canvis vers el segle vuité. Després
del set-cents, es varen rompre i conrear
moltes terres, especialment en els vessants de les muntanyes: s'estengué, així
mateix. la vinya ; augmenta, al seu torn o
la població. i s'introduiren , amb els
nou-vinguls. que fugien deIs musulma ns, costums novells 4 .

Topónims a l' AIt Bergueda
Com han remarcal els fil ólegs. els 10pó nims germánics són mol! abun dosos
a I'AI! Berguedá l . Fix em -nos. peró. que
no prove nen pas directame nl d'un mOl
germánic, sinó que deriven d'un a ntropó nim. d'un no m de persona . Si hom
situa aquesl topónims sobre un mapa.
veu que gairebé en cada vall n'hi ha un
o mes d·un . A la va ll de Bagá un lal
" Bertessen " (Basta reny) hi devia tenir
una propietal importa n\: una vall .al
coslat de Greixer devia esser d'un lal
"Ascaric) "Escar iu): davanl d 'on hi ha-
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gue el monestir de Sant LIoren<; prop
Baga, hi havia els dominis d'un tal
Broca (del germanic "Burghard"; mes a
rest trobem la vall d'un "Ardaric" (Arderiu), d'un tal "Malanyec" (del germanic "Maganlaic", ara Malanyeu), d'un
"Adalassen" (castell de rAreny o d'Alareny), i mes al sud-oest hi havia la vil·la
d'un "Fulcman" (Fumanya) i la vil·la
d'un "Auzil" ("Audhild", ara Vilosriu),
etc. Si be no pode m pas rebutjar que
tots aquests personatges haguessin viscut durant re poca visigótica, nosaltres
mes aviat pensem que, en lIur majoria,
varen viure vers els segles immediatament precedents a rany mil i que foren
els caps deIs primers grups de "repobladors", possiblement vinguts del migjom.
Durant aquests anys sembla com si al
costat de la plausible migració de famílíes que veníen del sud -príncípalment
de les terres planes de Catalunya- hi
hagués hagut tambe una mígracíó de
· gent que provenia de Cerdanya. Aixó
· darrer sembla palesat per rexistencia de
topónims com Cerdanyola (documental
ja vers el 830) o be la duplicitat de noms
· de 1I0c, om Eina, Avia/Via, Greixer,
Meranges , etc .. a banda i banda de la
Serra de Cadí.

El paisatge
Com devia esser el paisatge de la vall
de Broca abans de rany 700? Segurament. cOln demostren les analisis
pol·liniques fetes en 1I0cs amb unes caracteristiques semblants, hi havia for<;a
bosc. Basant-nos, encara , en la toponimia d'abans de rany mil. pode m dir que
potser noms com "vil·la Espinosa" ((0pónim perdut que cal situar vers Santa
Cecilia de Riutort> o "Gavarret" (ara
Gavarrós; lIoc amb gavarres o rosers
silvestres) reflecteixen una mica les caracteristiques del país que varen trobar
els nou-vinguts del segle vuite. Tanmateix, amb aquesta immigració deIs 700,
com ja hem dit, hi degueren haver rompudes arreu i degueren construir-se
moltes cases i pobles.
Els pagesos , vers ra'ny mil , devien
viure, sobretot , en habitatges molt petits
anomenats, en els documents , masos o
bé cases o casals: edificis d'una sola
planta, coberts amb enramada o be amb
terra b Alguns cops, aquests edificis eren
agrupats al voltant d'una esglesia o dins
d'unes muralles, peró, mes sovint , en
aquestes contrades, eren isolats. A ixó
no obstant , una pan de la població, especialment els homes que es dedicaven
a la pastura, encara devia habitar en
coves o en balmes, molts cops ano menades esplugues.

L'Estructura poli tic a
Les valls de Broca i de Lillet pertanvien al comtat de Cerdanya: mes al
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sud de rEina o riera de Saldes i mes al
sud del Cat\laras sembla que comen<;ava el comtat de Berga. Aquest comtat
bergueda -inicialment anomenat "pagus" com tots els a1tres comtats- sempre
va restar lIigat. fins i tot quan va tenir
un comte privatiu, als membres de la
casa comtal cerdana, fins que, rany
1117 , morí Bernat Guillem, darrer
comte de la Cerdanya indcpendent. Tinguem present que el comtat de Cerdanya tambe comprenia, a part de la va\l
de Broca-Lillet. la vall de Gósol i la vall
de Ribes i de Toses i, aixi mateix , en
certes epoques, sembla que tambe havia
compres bona part de la vall de Gombren, de Ripoll i de Sant Joan de les
Abadesses.
Al Baix· Bergueda -terra de repoblació com la Plana de Vic- hi havia molts
caste\ls termenats. Quan , en els documents del segle X, se'ns vol situar , en
aquesta zona, una terra, se'ns diu que
era dins el terme d'un castell: del d'OIvan, del de Puig-reig, del de Casserres,
del de Viver, .etc. En aquests castelIs hi
devia viure el veguer, el representant
del comte. A rAIt Bergueda, I'estructura
era diferent. Quan es redactava un document i calia situar una terra o un
alou, en \Ioc d'esmentar-se caste\ls, s'esmentaven valls i termes de vil·les. 1.
aixó no ens ha de fer pensar pas en una
estruclura deficient, ans en un habitat
més vell i ininterromput.
El moneslir de Sanl LIoreney prop
Baga era situat a la vall de Broca, a les
rodalies -dins el districte- de Baga . On
vivia el representant del comte? A
Baga? A Broca? Fa de mal dir. Hem de
pensar , tambe , que ja en la primera
meitat del segle dese hi havia una torre
a I'aiguabarreig del LIobregat amb
rEina (riera de Saldes). Aquesta construcció, que després esdevingué el castell de Guardiola , aleshores era una pe-

tita torre de guaita, que dominava el pas
d'entrada a la vall de Broca.

Estructura eclech\stica.
Quan es va crear la xarxa de parróquies que trobem vers ran y 839, en
racta de consagració de la seu d'Urgell?
Era una creació d'abans de la invasió
sarraina o bé es va estructurar en
aquest moment? Abans de rany 1700
hi havia d'haver quelcom, tanmateix,
desgraciadament. no se n'ha conservat
ben bé res, ni en els documents, ni, possiblement, en restes materials susceptibIes ' d'esser estudides arqueológicament.
Segons el document suara citat, vers
el 830, ja hi havia forcya parróquies i
esglesies a rAIt Bergueda: se n'esmenten a Li\let. a Broca, a Gavarrós, a
Baga, a Monel\. a Turbians i també
-dins el comtat de Berga- a Va\lcebre , a
Macyaners, a Fígols , a Cerdanyola, a
Malanyeu, a la Nou , etc.
A la va\l de Broca-Li\let (o del Bastareny-AIt LIobregat), sobre aquesta
xarxa de parróquies , vers el 900, se superposa una nova estructura eclesiéistica
autónoma de la parroquial. Els monestirs de Ripoll i de Sant Joan de les
Abadesses, en pocs anys. varen esdevenir un deis grans propietaris d'aquesla
zona , en rebre els dret s que els comtes
tenien sobre grans ex tensions de terra.
Especialment el moneslir de Santa Maria de Ripoll aconseguí de posseir dos
\Iocs c1au : les valls de Greixer i d'Escariu - que controlen el coll del Pendis- i,
aixi mateix, bona pan del sector oriental del terme parroquial de Lillet -coll
de Merolla i rodalies-. La zona de Mogrony i de Castellar de N'hug - pas del
Pla d'Anyella-, en canvi , restava SOla la
influ encia del monestir de Sant Joan . 7
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En aquest paisatge i dins d'aquesta
realitat politica i eclesiastica va apareixer, abans de fin al de segle nove -el
primer document conservat és de I'any
898-, el monestir de Sant Uorenc;: prop
Baga. Cal pensar que, inicialment, el cenobi de Sant L1orenc;: devia ésser format
per un grup de clergues que vivien
agrupats, possiblement, al vollant d'una
esglesiola. En aquesta epoca, els documen! també n'esmenten d'altres de cenobis petits, amb les caracteristiques
d'aquest : per exemple Sant Salvador de
Mata , Sant Sebastia del Sull , Malanyeu,
etc .
Els primers clergues del monestir
cforigen no comtal de Sant L1orenc;:
prop Baga, que és molt possible que no
provinguessin pas de families de la gran
aristocracia, segurament devien viure,
en I'epoca inicial, en les coves-eremitori
que hom encara pot veure a I'espadat
que hi ha dessota I'església de Sant L1 0ren c;: o Aquesta forma de vida trogloditica la podem relacio na r amb un moviment més general d'eremitisme i lambé
amb les condicions de vida de I'epoca '

Primers decennis del monestir
Co m déiem suara , I'an y 898 , és esmentat per primer cop , en la documentació conservada , el monestir de Sant
L1orenc;: . E n aqu esta data, foren ced ides
a la comunitat un es terres prop d'A via,
a l Baix Bergueda. Al lI arg del segle,
dese, el monestir va rebre, per un seL'EROL

guit, mol tes terres, tant de particulars
com també de membres de la casa comtal cerdana, i, fin s i tot, del bisbe d'U rgell.
El 21 de novembre de I'any 983 , es
va produir la consagració i dotació de
I'església del monestir de Sant L1orenc;: .
En aquesta cerimónia hi van participar
el comte de Cerdanya Oliba amb la seva
muller Ermengarda i lIurs fills Bernat,
Guifre i Oliba, el bisbe d'Urgell Sal ·la i
molts altres personatges provinents de
les terres que esta ven sota la influencia
de I'esmentat comte, En el document
que es va redactar s'inclogué una
interessant relació de les propietats que,
en aquella dalta, pertanyien a la casa monastica, L1evat d'algunes ter res donades
ran de I'esmentada dedicació , la majoria
aquestes possessions eren donacions
fetes d'enc;:a de la formació del cenobi, al
final del segle IX . Si compare m els documents de cessió d'abans del 983 , conservats, amb les dades que ens fornei x
aquest instrument fonamental. veurem
que molles propietats són esmentades
en totes dues fonts. 9
Quina era , doncs, la base material de
Sant L1orenc;: prop Baga? El suport material del cenobi era format sobretot per
drets sobre terres , Els beneficis que els
monjos treien d'aquestes propietats segurament eren diferents si les terres,
abans de lIur donació, ha vien estat senyo rials -censos parciaris o no i adhuc
potser rarament serveis de treball- que
si aquestes abans eren terres de petits

aloers , pagesos lIiures -la tasca o onze
de les collites-. Amb el temps, segurament, aquesta diversitat va tendir a desapareixer.
Aixi dones, sabem que hi havia basicament dues procedencies de les terres
que forma ven el domini del monestir:
podien provenir d'una donació senyorial -en primer 1I0c deis comtes- o
bé d'una donació deis pagesos aloers. Els
comtes de Cerdanya foren uns bons
protectors del monestir de Sant L1orenc;:
prop Baga, I'únic situat dins el comtat
estricte de Cerdanya (Cuixa era al Conflent i Serrateix era al comtat de Berga).
Segurament provenien de donacions
comtals moltes de les grans propietats
del cenobi o Aixi veiem que els comtes,
el 950, donen terres a Via (Cerdanya); el
96 1, la comtessa, en el seu testament,
deixa moltes terres al nord-est del Bergueda; el 962 , també un comte lIiura al
monestir uns alous' a Llenes' -segurament amb Guardiola- i a Malanyeu; el
965 , membres de la casa comta! cedeixen terres a Via i MosolI; el 966 i 975, a
Salo; el 980, a Vilosiu ; al 981. a Bolquera ; etc .
Tanmateix , també els grans propietaris col,laboren en la form ació del domini territorial monastic . Malgrat que
sigui dificil d'assegurar, sembla que podem situar dins la categoria deis
prohoms un tal Adroer que, el 948 ,
lliura una propietat important a Via
(Cerdanya); Áquila i la seva muller que,
I'any 945, donaren un ampli alou a la
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vall de Roset; el clergue Geirós que, el
959, féu lliurament d'una extensa propietal situada a Talló i a Ge~~etc.
També els pagesos, petits propietaris,
amb el desig de salvar llurs animes, lliurayen al monestir algunes de les terres
.que tenien , sovint poc abans de morir.
Tot i que sempre és difícil de saber si el
donador tenia més terres, vegem alguns
exemples de problables petits propietaris: l'any 950 , Úndila dóna una pe<;a de
vinya prop de Talló; Badomir. l'any
958, una terra a Pardinella; la dona
Argucssen, el 963, dues peces de .terra
per al salvament de l'anima del seu mi
Astar; David, el 966, una vinya i una
terra situades vers Sant Marti de. Broca;
etc.

Fets diversos
Només amb els esments d'aquests
exemples ja podem descobrir clarament
diversos fets :
a) la majoria de les donaciQns foren
fe tes després de l'any 950,
b) aquestes donacions eren formades
per grans propietats (una vall, una
vil ·la, una explotació amb boscs i pastures) o bé per petites propietats (un mas
o, encara més, una pe<;a de terra o de
vinya),
c) el domini monastic s'estenia, sobretot. per la vall de Broca, per la
Cerdanya i per la resta del Bergueda.
També podem dir , tot i que en els
documents no es pugui veure gaire bé,
que sembla que el nucli del domini monastic havia d'ésser la zona per on s'estenien els drels de l'església parroquial
de Sant Miquel (consagrada l'any 984),
els límits de la qual eren aproximadament : al nord, el Bastareny; a l'est, el
Uobregat; al sud, la riera de Saldes i, a
l'oes!, els termes de Turbians i de Baga.
Aixi mateix , també romanien molt lligades a aquest domini central les terres
de la futura parroquia de Sant Climent
de Vallcebre.
Tots els béns i drets del monestir permetien , el 983 , l'existencia d'una comunitat d'uns 15 monjos . Aquesta comunitat no era pero gaire nombrosa si tenim
en compte que set deis seus membres
eren preveres, que cal pensar que es devien haver d'encarregar de regir les
nombroses parroquies o esglésies que
depenien del monestir: Sant Miquel de
Sant Uoren<; , Sant Esteve de Guardiola
(l'església del castell), Sant Climent de
Vallcebre, Sant M:::teu de Fumanya,
Sant Genis de Miralles , Santa Maria de
Vilosiu, Sant Vicen<; de Rus , etc.

De l'any 983 fins a "any 1100

La comunitat.
El segle onzé fou répoca de més gran
expansió del nostre monestir de Sant

24

Cripta canstru ida amb valta d'aresta

Uoren<;. L'any 1035, en un document.
se'ns parla de 20 monjos. En la comunitat hi havia, en aquesta epoca, en primer lloc i dirigint-Ia , l'abat: després
hom troba un prior (ja esmentat el
1051); un prebost (esmentat també
d'en<;a del 105 J), que es confon amb el
prior o que s'encarrega d'una part del
domini del monestir; un procurador
(d'en<;a de l'any 1064); un 'cellerer
(J 064); un flequer (J 057); un po rter
(J 064); un escriva (J 064); etc. Veiem
doncs que gairebé la meitat deis membres de la comunitat tenen una funció
especifica.

El domini
Durant aquesta epoca, les donacions
no es varen pas aturar . Hi hagueren donacions de propietats a la vall de Broca
(per exemple: alou a Molnell el 1003 i el
1086, propietat a Vilella el 1018 , alou
comtal a "Espunya" el 1067 , etc.), a la
Cerdanya (alous a Alp el 989, a Olopte
el 1013, alou a Prats el 1050, alou comtal a Venzilles i Sanavastre el 1064. etc.)
i també al comtat de Berga (alous a Torrents, terme de Cosp, els anys 1009,
: 1024 i 1052, alou a Olvan el 10 13. propietat a Vallcebre el 1062 , etc.).
Les donacions esmentades foren les
més importants d'aquesta época . En els
alous cedits hi solia haver cases. camps ,
vinyes i lambé, sovint. boscs , pastures,
molins, etc. Uurs donadors eren pro pietaris importants. Al costal. pero,
d'aquestes gran s do nacions hi hagueren, com en retapa precedent (abans del
983), cessions més modestes de simples
camps de cereals o de peces de vinya
amb lIurs arbres -aquests arbres eren,
possiblement. els ceps o. més aviat. les
parres-.
Aixi com hem vist que dura nt el segle onze la comunitat es va estructurar i
es repartiren les funcion s que havia de
fer cada un deis seus membres , podem
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veure igualment que, al lIarg d'aquest
mateix segle, també es va regular r administració de les terres monastiques.
Vers el 1050, la comunitat va cedir a
un procurador l'administració de les extenses propietats que tenia a Cerda!1ya i
a Conflent. En el segle següent (o potser
abans), aquest sistema es va generalitzar
a gairebé totes les terres del monestir de
Sant L1oren<; prop Baga.
Com molt bé ens explica Pierre
Bonnassie, en el segle onze es va produir un augment de la for<;:a deis senyors feudals; aquest fet fou motivat, en
bona part, per una disminució del poder
comtal l O El creixement incontrolat de
la potencia senyoriaL molt sovin!, fou la
causa de tensions i de baralles. El senyors eclesiastics, que abans , a part de
rebre terres deis comtes rebien , a l'ensems, llur protecció, amb la nova situació restaren molt més desprotegits, havent de cercar, algun cop, la protecció
-sovint pagada- d'algun senyor o havent de pledejar davant les usurpacions
de llurs drets que feien els senyors
velns. Un exemple for<;a ciar de senyoria eclesiastica gairebé destruida per
la pressió deis senyors laics, entre altres
motius, és el mon~stir de Sant Uoren<;
prop Baga. A la baixa Edat Mitjana, els
atacs violents deis Pinós, per exemple,
foren molt greus.
En aquesta epoca, abans de ' l'any
I 100, ja es produlren alguns enfrontaments . El 10 26 , els ¡¡lls d'un home anomenat Ce ntoll envai'ren un alou monastic. El fet no fo u pas gaire greu . tot i
que palesa un canvi de mentalitat. Més
important, en canvi . va ésser r apropiació de drets que el monestir tenia a Vallcebre, que féu , el 1057. un tal Ramon.
probable senyor de Fígols. Ran
d'aquests fets del 105 7, resultaren ferits
. uns pagesos. L rany 1069 , encara hi
hagué un plet amb els homes de Ma<;aners, en relació amb unes terres de Sant
Uoren<;: properes a Sant Sebastia del
L'EROL
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mol! ben jerarquitzada, que li donava
suport i els fonaments material s immobIes d'aquesta estructura.
Cal tenir present, també, que, vers el
final del segle XIII, aquestes contrades
pirinenques sembla que ja comenc;aven
a restar exhaurides, després del segle de
ralta Edat Mitjana, al lIarg deIs quals
hagueren de fer de zona de refugi o Possiblement un cert despoblament i una
possible reducció de la producció foren
encara un motiu de crispació de les tensions socials.

La .c omunitat
Durant el segle dotze la població de
monjos, bilsicament, es va mantenir.
Encara el II % s'esmenten, en un document , 18 membres de la comunitat. Segurament fou durant el segle següent
quan degué comenc;ar el procés de reducció que, sobretot, peró, s'intensifica
en J'epoca de la crisi forta deIs segles
XIV i XV.
D'altra banda, el procés d 'especialització deIs monjos sembla que continua.
El 1106, apareix altre cop documentat
un forner; el forner, molt sovint, també
s'encarregava de fer de cuiner (cm;, esmentat d'enc;á del 1130); el 1113, se cita
un monjo traginer; el 1176, un monjo
. que sembla que era responsable del
pou; i, el 1113 i el 1130, un de respon.sable de les obres que es devien estar
fent, en aquells anys, en les dependencies de la casa monilstica.

El domini territorial

Figura pre-ronuinica

Sull. Darrera d'aquests homes segurament hi havia els senyors de Peguera.

Els pagesos
I. els pagesos foren els que hi varen
perdre més amb aquest procés d'augment de forc;a deIs senyors en relació
amb els comtes, que abans representaven el dret. Els pagesos de Sant L1orenc;
havien passat a tenir un cert llígam amb
aquest monestir o bé pel fet que lIurs
antics senyors (per exemple els comtes)
havien donat lIur alou a la comunitat o
bé perqué ells mateixos -Q lIurs
avantpassats- havien donat les terres
que treballaven i possei'en . Generalmene els pagesos cedien. per al gaudi
del domini útil. la tasca -una onzena
part de les collites- en reconeixement
que tenien J'usdefruit.
Durant el segle XI. en principi, segurament en morir la primera generació
de pagesos que depenien del monestir o
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lIurs hereus, els monjos hagueren de
donar les terres a nous pagesos. per tal
que les treballessin i aixi no restessin
ermes. Aquests nous pagesos encara solíen pagar la tasca tradicional , més,
molt sovint, un tant en moneda o alguns productes agricoles fixos. Aixi mateix , havien de llíurar un tant d'entrada .

Segles XII-XIII
Duranl el segle dotze i tretze el procés
que hem vist que co menc;ava vers mitjan segle XI d'augment de la forc;a d'alguns senyors, d'enduriment de les tensions i baralles va continuar. Aixó va
repercutir profundament en l'economia
del monestir. En aquesta epoca, tota la
societat era estructurada a redós d'uns
grans senyors. Seria un treball molt
interessant . per al coneixement del nostre passat. poder estudiar alguna
d'aquestes families senyorials i. especialmen!. tota la gent i les terres que hi
havia al seu dessota: la base humana .

Tot i que no es pot pas dir que durant
aquests segles no hi hagués cap nova
.donació, de fet , podem afirmar que el
domini territorial del monéstir ja és format i que, d'enc;á de J'any 1100, el problema bilsic de la comunita' fou el manteniment d'aquest dominio
D'aquesta epoca es conserven diversos documents de plets que hi va haver
entre els monjos i particulars o senyors
de la contrada que, generalment , s'apropiaven de drets senyorials del monestir.
L'any 1129, els monjos pledejaren amb
Galceran de Pinós; el I 175 , amb Pere
de Berga; el 1234, amb el senyor de
Peguera; el 1294 , amb un altre Pinós;
etc. Tots aquests plets representaren
grans despeses. Fins i toí si la comunitat
. els guanyava, molts cops, havia de recompensar la par! contraria.
Com ja hem avan<;:at abans , el procés
d'estructuració de J'administració del
domini del monestir va continuar. Durant els segles dOlze i tretze lrobem ballIes (especie de procuradors) de Sant
L1oren<;: a tot arreu , fin s i tot encarregant-se de terres situades a les rodalíes
immediates del monestir . Aquests representants, d'una banda evitaren la
perdua deis drets i de retop de les terres
del monestir , de J'a1tra , peró , en fer d'intermediaris , es quedaven una part de les
entrades.

25

r----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------~

HISTORIA
Els pagesos
Com ja hem vis!. encara que normalment els pagesos havien de deixar el
domini útil de les terres a Hurs hereus,
en algun cas, pel fet de no haver-hi hereus , per haver-se estabiert aixi, o per
ésser massa dolentes les terres, aquestes
s'abandonaven i calia que es produis un
nou establiment. Gnicies a les actes
d'establiment , signades per tota la comunitat , podem ve ure una mica com
' eren les relacio ns en tre la comunitat i
els pagesós en aquesta epoca. Hom pot
endevinar que, al lIarg d'aquesls segles, hi hag ué, encara més, una certa
tendencia a abandonar els pagaments
parciaris i a augmenlar els censos fixos,
formats per diversos productes: monedes, fogasses de pa, gallines, ous, pernils, una quantitat de cereals i de vi, etc.
Si també ens fixem en capbreus i lIevadors de censos d'aquesta epoca, veurem
que aquests pagaments més variats i
fixos -que ja comen¡;:aven a apareixer
vers rany 1000- ara sembla que són
predominants.
Aixi mateix , especialment d'en¡;:a del
1200, els pagesos hagueren de sofrir un
fort empitjorament de Hur situació socio-económica. Els censos i els usos,
que ja s'havien generalitzat, eren una
carrega feixuga --o almenys vexatórica-, de la qual els camperols intentaven de redimir-se, encara que només
fos tempo ralment , pagant una quantitat
al monestir. La comunita!. especialment
cap a final d'aquest segle, necessitava
diners; sembla que la situació económica era tan dolenta per als pagesos
com per als mateixos senyors ecJesiastics o laics . El monestir de Sant Uoren¡;:
prop Baga, ve rs el 1290 , estava molt
endeutat. Aixi mateix , tenim coneixement que , el 1281 , Agnes de Guardiola,
senyora del castell de Guardiola, hagué
.de retornar al monestir els drets que
tenia en aquest castell i al seu terme, a
causa de la intolerable fam , set i nuesa
que havia de patir.

Epíleg
Com a concJusió , podem dir que durant els quatre segles d'historia del monestir de Sant Uoren¡;: prop Baga, que
hem intentat de resumir:
1) es va constituir una comunitat
amb uns 15-20 monjos. Inicialm ent ,
aquests monjos segurament viv ien
d'una manera pobra, en coves, amb el
temps -tal com s'esdevingue en molts
monestirs- s'anaren ennoblint ; el fet
que el futur monjo o els seus pares fesin
una donació, en entrar aquesta a la comunita!. devia limitar el nivell economic i social deis membres del monestir.
2) es va crear un domini territorial.
format basicament gracies a les donacions, que inclo'ia, d' una manera molt
aproximada
-segurament
qu edem
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curts-, un centenar de masos o explotacions familiars i que s'estenia per diversos comtats. 11 Aixo vol dir que , possiblement, almenys prop de mig miler
de persones depenien d'una forma o altra de la comunitat i, com a minim , el
domini havia d'esser format per unes
500-1000 ha de terres de conreu; deixant de banda les incomptables hectarees de pastures i de boscs , que servien
per a alimentar el bestiar i per a la calefacció de la gen t i la construcció deis
edificis.
3) es va tran sformar la vida espi ritual
deis habitats de la con trada. La influ en cia que hi va tenir la comunitat de Sant
L1o ren¡;: és, pero, molt difícil d'aval uar;
en certa manera, lúnic reflex material
que n 'ha restat es l'ex istencia del propi
monestir. el qual va sobrevi ure i créixer
-a lmenys en la primera epoca-, me rces
a la devoció deIs comptes, deIs pro homs
i deIs pagesos qu e vivien en el país que
l"en voltava.

NOTES
l . TOl i que. en relació amb les epoques amigues. s' hagi imposal. dese ncertadamcnl , el mol
" poblal", nosallres preferim -{:o m ja hem juslifical
en alguna pubJicaci ó- d'em prar la paraula vilalge ,
mo ll semblanl a les usades en les a1lres lIengües
cuhcs euro pees per a ex pressar el maleix conceple.
2. Vegeu especialmenl: 1. Coromines , Es/udis
de toponim ia ca/o /al/a. Barcelo na 1965 .
J. Cal no confo ndre les vil/a e romanes a mb les
vil ·les de r alla Edal Miljana o am b les vil ·les modernes: encara que de fel es lracli de la m aleixa
paraula, els co nceples que s'expressen só n moh
di fere nlS. En les vil ·les deis segles nove. dese o
omé hi vivien diverses families. agrupades en un
indrel o be . encara mes sovint. escampades en
masos isolals: el IJiga m entre aq uesles families.
a1guns cops una herencia del passal. era fruil
d'una comunllal de dreLs Isob re els emprius) i de
deures (de lip us fi sca l o senyorial).
4. Aquesl procés es clara menl visible - segons
els resulla!.s oblinguls en les ana li sis de pol ·lens
hislórics- a rall Ripo lles i a Ce rdanya . Vegeu :
Jordi Bo/ós. A1Iolisi poll/1Iico i "is/ória medieval
Aportado al CUI/ÓXC/1/e1l/ de/ paisa/ge pirin el/ c dural/l rEda / Mi/j a1la . "Quaderns d'esludis medie -

val s". num 10 (en curs de publicació).
5. Vege u robra ja eSll1 cmada del professor Corom ines.
6. Algun s cops lrobem en la documenl2ció
d'aq uesla epoca - lambe en la de Sanl Lloren,
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10. Vegeu: Pierre BOllnassie, CalG lully a mil
allys enr era (segles X-XI), edició catalana : Barce-

prop Baga- esments de '" terrades··. cases cobenes
a mb terra o . potser. amb un terra!.
7. Vegeu: Jordi Bol6s, Viclor HUflado, Alias
Hislóric de Ca/a luny a (en c urs de publicació).
8, Vegeu: Manu el Riu , E/s primers eremiloris
mossarabs de Calaluny a,
'" Fo na ments '", 1
(Barcelona 1978), 111 - 11 7: M Ofllserral Pares, L a

lona 1979 -8 1
11 .' Si 'comparem aquestes dades amb les ob!ingudes en altres indrets d 'E uropa, podrem vcure
unes cen es coinci déncies: '" L'any 877. a Saint-Bertin o 16 homes, e n lIu r majo ria caps de familia,
prodUls6en prou per a alim entar un sol mo njo . A
Autun . si fa o no fa a la m ~ '('ixa época, 100 granges a mb prou feines podie n mante nir 15 canonges
amb alguns servidors'" hradUlt de: B.H. Slic/¡er

/arre circular i els eremi lOris rupeslres de Benviure, a Safll Boi de L/obregal, '" Acta Histo rica et

Arc haeologica Med iaevalia'", 1 (Barcelona 1980).
175 - 195 . L'o rigcn eremitic de mo lts monestirs cataJans se mbla eviden!. En el document de donació .
de I'a ny 974. del comte Gausfred de Rosselló , al
mo nestir empo rda nenc de Sant Pe re de Rodes. es
parl a de ipsas ecclesias eremilallas que hi havia en
els termes del do mini d 'aquest mo nes!ir (P. de
Marca , Marca Hispallica , doc CXV I. col 90 3).
Igualment . en la pan baixa de la penya, en la qual
es construi el monestir de la Vedella , encara ho m
pot veure -q ua n la resclosa de la Baells és una
mica buida- unes coves que . segu rament. re necteixe n antigues fo rmes de vida troglo ditica.
9. Vegeu : Jor di Bolús , E/moll es /ir de Salll L/v r ell f pr op Bagó , Barce lo na 1983 (a mb I'est udi artistic del mon ument ue M OlIIserra/ Pages): Jordi

va ll Ba//¡, L e climal el les r ecvlles ell HaUl M ovell
Áge. '" X 111 Settimane di studio del Centro Itali~no

di Studi sull'alto Medioevo'" (Spo leto 1966), 421).

Les dates situades després del nom
corresponen al primer i al darrer any,
en els quals s'esmenta rabat en un document.
Senald (898)
Sunifred (949-987)
Po n~ (1035-1046)
Bernat Berenguer (vers 1051)

Bol6s, L 'evvlu ció del domilli del mOl/ eslir de Salll
L/or el/ í' prvp Bagó d uralll els segles I X-XII , '"Acta

Historica et Archaeolog ica Medi aevalia'" , 1 (BarceIQna 1 980~ 55- 75.

Joan (1057-1064)
Pon~ (1069)
GuilIem (J OOO-abaTÍs del 1129)
Guillem L10p (abans del 1129-1159)
Joan (1 171-1 182)
Arnau (J 19 J)
Ramon (1200-1206)
Guillem (1206-1222)
Ramon (J 236 )
Berenguer (1243)
Ramon (1252-1257)
Guerau (J 258-1260)
Ramon Bernat (1268)
Bertran (1270)
Berenguer (J274-12 86)
Berenguer (J 288)
Joan(1290)
Pon~ (1292)
Berenguer (1294-12 98)
Jordi Bolós i Masclans,
L1icenciat en Historia Medieval,
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Mapa del dom lni lerrltorial del monestir de San! Llore n~ prop BaKa al
BerKuedé. S'lnclouen loles les proplelals documenlades. Els slKnes correspon , en bona parl, als emprals en l' Alias Hlslorle de Calalunya.
1. eSKlésla.- 2. parrÓQula .- 3. ca sa .- 4. mas.- S. alou .- 6. I~rra .7. pe~a de vlnya .- 8 . zona en la qual el monestlr hilé possesslons Imporlanls.
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