
Formes deis pobles i societat al Pallars 
Sobira a I'edat mitjana 
JORDI Bou:)s MASCLANS 

1 . Introducció 

En les properes pagines intentarem explicar com va repercutir una forma de 
sacietat pagesa en les característiques del poblament i sobretot en I'urbanis
me deis pobles. L'existencia d'unes salidaritats entre la població i el fet d'haver-hi 

un sistema económic determinat féu que. en diverses contrades pirinenques. 
els lIocs de poblament tinguessin unes formes i una organi1zació diferents a les que 
trobem en bona part deis pobles de la resta de Catalunya o fins i tot de la resta 
d'Europa. 

Ens agradaria. d'entrada. cridar I'atenció sobre dos fets que. tot i que són prou 

evidents, convé de recordar. D'una banda, que l'organi1zació del territori -per 
exemple d'un poble- no és pas casual, respon a una realitat económica i també 
a una realitat social. Podríem trobar molts exemples en qué uns canvis socials 
suposaren una transformació del paisatge. 

D'altra banda, cal tenir present que aquest paisatge pot ésser estudiat a partir 
de la documentadó escrita de I'epoca, peró també a partir de les restes mate

rials que han arribat fins a I'actualitat. Moltes vegades, el problema es saber-les 
"lIegir", saber entendre-Ies i poder interpretar-les. Cal treballar amb una mena de 
documents que no solen portar una data i que només a base d'establir com
paracions i relacions hom pot datar amb mes o menys predsió. 

a. Una societat molt poc feudalitzada: les "valis" del Pallars 
Sobiró 

D'acord amb els estudis fets aquests darrers anys, el procés de senyoriali1zació i 
de feudali1zacíó d'algunes contrades pirinenques fou molt tardó i molt imper
fecte. Per motius económics o socials no hi trobem molts deis elements 
característics de la socíetat feudal. Cal assenyalar d'entrada, pero, dos aspec
tes: 
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- dins del moteix Pollars Sobiró hi hovio diferencies molt importonts entre zones 

relotivoment properes. Com va estudiar 1. Puig, la situoció deis pogesos que 
depenien del monestir de Gerri, situot a I'extrem meridional del Pollars Sobiró, 
era for<;:o dolento, mentre, com veurem, la situoció deis pogesos que vivien 
pocs quilómtres més cap al nord, a la voll d'Espot podio ésser totolment diferent.' 

- els senyors loics o eclesióstics intentaren duront toto I'edot mitjono fer créixer els 
drets que tenien, en detriment deis drets deis pogesos d'oquestes "volls". 

Per a aproximar-nos una mica a aquesta reolitot particular que trobem en algu
na d'oquestes "va 11 s" (sobretot a les d'Áneu i d'Espot), cal tenir present que els 
senyors no hi tenien goires drets o que els tenien poc o molt limitots: 

- sobre les terres de conreu. El homes de la voll d'Espot encara a I'inici del segle 
XIV, no estoven obligots a fer cap cens (lIevot de cinc sous a I'ony que feien les 
cases "feudols"), ons tenien ses terres, vinyes, prots, orts, cases, orbres fruytés e no 

fruytés froncs, quitis i lIiures. 2 Els homes de la voll d'Áneu, segons un document del 
1313, tombé restoven exempts de pagar cop cens, lIevot de les cases "feudols" 
(domo febdoli quom oliquis inhobitovit), d'ocord omb lIur costum i usotge.3 

- sobre les persones. Els homes no restoven pos sotmesos a cap "usotge.· 

- sobre la justício. Restoven limitots els drets judiciols del senyor. Les comunitots 

odministroven justício, juntoment omb el senyor.5 D'oltro banda, el senyor no 
podio pos pledejar en uns moments determinots. Les forques s'hovien de situar 

ollímit del terme de la voll.6 Es limitovo molt la intervenció del senyor en els casos 

d'olto justício, com 

o I'homicidi.' 1. al: 
porticulars, les uni 

"bons" o penes pe 

- sobre els molins. 
yoriols, els homes 
molins (seguromel 

- sobre fer la gue 
pau omb els veins 
ticipoció deis hon 

- sobre els empril 
questes controde 
drets d'ús de les hE 
pagar). Tenien "rr 
e quities e liberas, 

- sobre les relociol 
'volls". Fins i tot en· 
que fa a la voll d 
~'oll en un indret 
rdret clos.' En re 

:>es del punt de , 
~tia una orgoni1 

l. IGNASI M. PUIG. El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV), I.E.C" Barcelona 1991, pags. 397-456; 
JOSEP M. BRINGUÉ, "Redelme, qüestia i lIibertats camperoles al comtat de Pallars (segles XIV-XV)", Col/egats. 
Anuari del Centre d'Estudis del Pal/ars, 6, 1992-1993, pags. 99-124. 
2. BENIGNE MARQUÉS, "Ordinaeions i privilegis de les val/s d'Aneu i d'Espot en un manuserit del segle XV", 
Urgellia, 4, la Seu d'Urgell 1981, pago 366. Trobem un altre document que diu: "quia iam est de prisco et 
antiqua eonsuetudine et usu vallis quod homines et mulieres existentes in dicta val/e d'Aneu habent 
franqum, quitium et liberum omnia bono sua, queeumque sint". Marques, Op. eit" pago 363. 
3. FERRAN VALLS TABERNER, Privilegis i ordinaeions de les val/s pirenenques. 1/: Val/ d'Aneu: Val/ferrera i val/ de 
Querol, Barcelona 1917, doc, 1, pago 205. 
4. Només s'establí que homines feudales quod firment prou in dicta vallis est fieri eonsuetum (any 1313). 
Valis, Op. eit" pago 207. 
5. Bringué, Op. eit" pago 109. 
6. Les forques s'havien d'aixecar entre Espot i Caregue, de manera que tinguessin un peu a cada 
terme. Marques, Op. eit" pago 355. 
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~ones d'alta justícia, com per exemple el d'adulteri o bé la tra'lció, I'assalt d'una altra vila 
,que o I'homicidi.' 1, al segle XIV, es reconeixia, per exemple, el dret que tenien els 
)bira, partlculars, les universitats o els comuns o altres institucions propies d'imposar 

livien "bans" o penes pecuniaries,e 

!rent. ' 
- sobre els molins, Malgrat que al final del segle XIII s'intenta fer uns molins sen

(erels yorials, els homes de les "valis" aconseguiren poder continuar fent servir lIurs 
molins (segurament uns molins manuals situats a les cases), 

- sobre fer la guerra, Els homes de la val! d'Espot, per exemple, podíen fer laalgu
pau amb els ve'ins, 10 Si el comte estava en guerra, s'establien els límits de la parJe els 
ticipació deis homes de la "vall", 1 

sobre els emprius: les pastures i els boscs, que eren la principal riquesa d'asegle 
questes contrades. Els homes de les "vaUs" podien usar i, fins i tot arrendar elsen les 
drets d'ús de les herbes deis prats i muntanyes (i també els delmes que havien de seno 
pagar). Tenien "montanyes, boscatges, fonts, aygues corrents e silvas franches ntdel 
e quítíes e liberas, sens tot usatge e servítut.'"2Jdals" 

sobre les relacions personals entre el senyor I els homes i dones d'algunes de les 
"vaUs". Fins I tot en aquest aspecte que es mou en el món deis símbols s'establí, pel 
que fa a la val! d'Espot, que el senyor s'havia de trobar amb els homes de la 
val! en un indret comú, "en playa comuna" I no pas dins d'un castell o en un

mitats 
indret CIOS.' 3 En relacló amb la vall d'Aneu s'havla establert el mateix,'4

for no 
! situar Des del punt de vista institucional, aquesta amplia autonomia suposava i per
casos metia una organltzació de la població d'aquests territoris. En el privilegi concedit 

397·456: 7. VAlLS. Op. eit" pago 207 (any 1313), 
":>Ilegats. 8. MARQUÉS, Op. eit" pago 368. 

9. "E poden líe/tament sens neguna pena e prejudici del dit senyor e deis seus molre sos blats e aven
gleXV", tes necessarls en sos hostals, en los seus prop//s molins, quiseú per una lar e per I toch." Marqués, Op. crr" 
)rlsca et pag.367. 
habent 10. ' .. , poden ter troctar pau ab ses frontales, exeeptat en temps de guerra (...) la qual pau facen e pus

quen fer segons les sues {usatg)es, cosfúmens," Marqués, Op. cit" pago 366. 0, en relació, amb la val! 
¡valide d'Aneu: "pass/nt tractore et focere pacem eum omnibus suís frontaleris': VaUs, Op. cit.. pago 208 (any 1313). 

11. MARQUÉS, Op. cit., pago 356. 
Iy 1313). 12. IBiD" pago 366. 

13. IBiD" pág. 366. 
14. Diu, que quan el senyor o els seus successors: "faciemus vistam eum populo terreo quod homines dicte 

a 	cada val/ís non teneantur intrare in castro seu casfris nec intra muros vel clausuram locorum domini sed foris 
in platea eomun/." VaUs, Op. e/t., pago 208 (any 1313). 
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I'any 1313, s'establí, pel que fa a la vall d'Áneu, que el senyor i el poble havien de 
constituir conjuntament la cort (curiom dicte terre).15 En d'altres documents es 
parla de "lo conceill general de la vaill d'Aneu".16 

Cal dir, d'altra banda, que tot aixo suposa I'existencia d'uns drets de la col·lec
tlvitat. La comunitat tenia un pes, logicament, en I'ús deis emprius. 17 També tenia, 
pero, fins i tot uns drets col·lectius pel que fa a la possessió de les terres de cada 
família. Aquests drets que tenien els membres de la comunitat del poble o de la 
"vall" restaven reflectlts en normes orientades a repartir les terres d'aquells que no 
tenien hereus legítims entre els habitants dellloc. 18 Aquestes normatives no foren 
modificades fins a la crisi demogrófica de la darreria de I'edat mitjana. 19 

Fins i tot, com a complement d'aquesta realitat, les esglésies d'aquestes valls 
tenien una forta autonomía en relació amb el bisbat. que perduró fins i tot 
durant I'epoca moderna. 20 

Amb tot, la situació no era pas igual a totes les "valls". Mentre trobem encara a 
la darreria de I'edat mitjana la pervivencia d'aquests drets a les valis d'Áneu i 
d'Espot en canvi a Vallferrera, ja I'any 1166, es parlava de tots els castells que hi 
havia (de omnibus cosfellis voffis Ferrorie qui íbídem sunt ve! in onteo erunf'), tin
guts per Guillem de Galllners. La situació de les persones també hi era molt 
diferent ja que I'any 1120 trobem que es podien donar, per exemple a institucions 
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.r -~-;15, VAli5. Op, eit" pag, 206 (any 1313), Veiem també: "que la eort d'Aneu. toto vegado que vingue a 
- .,rlc E ..!..~:leorte opleíf' (any 1352).16'D" pag, 242, 

16, VALLS, Op, eit. doe, VI (1398. segons document del 1337). pag, 235, -: ::;Ji'r- r '!J 

17, De fet com diuen els habitants de la vall d'Espot en un document de I'any 1353, aquests tenien ::C¿"'-:; 20- :::. 

plenam et /iberam potestatem sobre les muntanyes, boscs. pastures. etc" que podíen fins í tot alienar ~ct"::' ::_,'-' 

-amb I'acceptació del castla del castell de Llort batlle comtal a la vall d'Espot, Segons un document ::: :;':r,:r ~ 
de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell (ACU), .::.r::OCX""-JI1 

18, "En la vaill d'Aneu fas eostum que tot hom et tota fembra stant e habitant en la dlta vaíll que morés :C);: .... ~ 

sens ffíls o ffílles de leal matrlmoni que los béns d'oque/ (.. .) tornasen a tolz los amlehs e prohismes deis :::.:. ,,,-,-':::-c 
ditsdefunts' (segonsdocumentfet el 139B), VALLS. Op, elt pag, 246, ;;c :ó; :S' 
19, A la vall d'Áneu era eostum que els béns de tots aquells que morissin sense fills o filies legítíms "tomassen ~': =-C :::c 
a tots los amlehs e prohísmes deis dlts defunts. los quals béns se partíven entre los dlts amiehs en mol -- _';'t.;.r::'c i 

tes de parts ..." MARQL;ÉS. Op, elt" pag, 360, C::;JC~x:r 

20, ENfIle MOUNÉ. "Les relacions de les visites «ad limina apostolorum» deis bisbes d'Urgell. 1597-1 B21 ". ":;'- .: -E:'-:?":'C 

Urge/lia.4, 1981. pags, 420-423: Moliné, "Organitzacions eclesiastiques autónomes al Píríneu durant I'an :):': J"1 

tic regim: les valis d'Áneu. de Boí i d'Aran". Urgellia. 5, 1982. especialment pags, 333-338: Moliné. ..s:J..E ,r -.re 
"Organítzaeions eelesiastiques autónomes al Píríneu durant I'antic regim: les valls d'Áneu, de Boí i d'Aran". ::J_CX; el: 

Urge/lia, 6. 1983, especlalment pags. 428-431. ~ =... "r.r::r 
-: ;:l:; :;E--e-.:21. VALLS, Op, elt" pago 271. 
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eclesiastiques. homes i dones a Araó. Alins i Ainef.22 El 120l, també s'esdevingué1e 
es 	 que el senyor podia requerir. emparar-se o for<;:ar les viles d'Ainet, d'Alins i d'Araó,23 

Elllenguatge és el mateix que trobem en altres contrades plenament feudalit
zades. El 1227. arran de la venda de la Vallferrera. s'esmentaren domenges, 

c- questes. joves. tragins, censos. usatges. eixorquies. intestles. cugucies, bans, 
emprius. pastures. boscs, aigües. molins, menes de ferro i d'argent. etc. 2

' També,a. 
es fela esment deis cavallers que hi havia en aquesta vall (mí/itibus omnibus jo 
dicte val/is).25 Malgrat tot, es va mantenir una organització própia deis seusla 
homes.26 

en 
La situació deis homes de Cardós potser no era ben igual. potser no era tan 
dolenta. Almenys trobem que, cap a I'any 1121, els homes de Cardós pacta
ren amb el bisbe enderrocar el castell de TIrvia, anomenat de TrencaviesY AlJlIs 
mateix temps, juraren d'ajudar el bisbe en relació amb els drets que aquestrot 
tenia a Vallferrera.28 

JO 	 b. Les ''Volls'' 
~u i 

Així dones, sembla que I'existencia de les "valls" fou fonamental per a com~ hi 
prendre alguns aspectes de les característiques de la societat d'aquestestin
contrades. Així mateix. la importancia de la "vall" en I'organització del territori a lolt 
I'edat mitjana és prou coneguda i evident. Aquestes "vaUs" amplíes, que no)ns 
necessariament coincidien amb una vall geografica, eren un element fona-

Jea 	 22. En un testament fet el 1120. Tetbald de Vallferrera ja donava al monestir de Gern "unum hominem 
in villa de Arao ad proprlum alaudlum nomine Galln Iherem/as, elalium in Elíns. nomine Ama/lus Ogeri, 
et al/um in Asneto. nomine la fem/na Mar/a (.. .) cum omn/bus íIIorum pertinentiís ab integro, excepto 

1ien opera et cavalcata. Et unum hominem ad ipsum Ospilalem de Iherusa/em in Arao, nomine louan 

~nar Renard cum suo campmasso (...)". VALLS. Op. cit.. pags. 273-274. 
1ent 23. Ramon de Galliner es planteja la possibilltat que "requ/rom vel emparabo seu fort/abo In hls que In 

propia domlnacatura hobetls In v/lla de Asnet vel de Ellns s/ve de Arauo vel eorum fin/bus (...l," VALLS, Op. 

orés c/t., pogs. 273·274. 
deis 24. VALL$, Op. c/t.. pag. 277. L'any 1076, ja surten esmentades ipsos dom/nocoturas situades a la Vallferrera. 

IBiD.. pag. 287. 
25. IBid, Op. cit., pog. 278. 
26. L'exercici de la ;urisdicció era del batlle i corts de la vall. Cam diu I'Spill Manifest: "La dlta vol! elegeix 
lo d/a de Sanct Matia quatre persones de dita val/ en corts e aquestes són nomenats corts e tenen 

,21". tot lo exercici de tata jurlsdicc/ó civil e criminal." IsiD.. Op. ell" pag. 283. 
'an 27. El document diu: "esderroearemus ipsum eastrum de Tlrbla quod vocant Treneavlas, de capite 

iné. usque In fundo, et che nos umquam non Ibl el faciemus (. ..) et si nullus hamo vult ibl el facere castrum 
an", (. ..) quod Ibí faetum non slt." ISiD, Op. eít.. nota de les pogs. 288-289. 

28. Diu: "Iuramus nos homínes de Cardos (...) quod de ista ora ín antea adlutores erimus ad fenere et avere 
et ad defendere Ipsum honorem de Valle Ferrarla." IBiD., Op, eíf" pog. 289. 
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_eSmental a les comarques pirinenques. Aquesta importancia de la "vall" es devia 
derivar de tres factors. 

:;,. :xu 
i'::Jr"e:i- En primer lIoc. del fet que coinciden amb uns territoris que tenien unes rels 

molt antigues, que tenien un origen en un passat remoto A mes, pero, cal tenir pre ::LeS'I3!I 

~sent que I'organització de la "vall" tambe va encaixar amb la primitiva 
organització de I'estat i. fins i tot. amb la primitiva organització eclesiastica. fet 

..c ',_ :Jque fa que segurament no hauñem trobat una organització tan diferent a aques
ta en altres contrades molt allunyades de les terres pirinenques (encara que ::c:cJElS' 

-err !ilogicament no haurien rebut el nom de "vall", ans el nom de "pau" o pagus o 
-O~-.:be de territori).29 
::"-.rct 

- A mes, derivavo del lIigam que unia tota la gent que habitava en aquest ~ 

espai. Aquest lIigom es basava, a part d'una hipotética relació amb un antlc :.:::!":JO 

;;a:r::: Eclan originada en el passat mes remot. en I'existéncia d'unes Instltuclons de 
:x;v-egovern col·lectiu. 

_:::::s:::a - Així mateix. la base fonamental de la for<;:a de la 'Vall" era. segurament. I'ús 
:E- C 11comú de certs recursos fonamentals per a la comunitat (pastures. boscos). Com 
Er9'1hem dit. aquest ús comú, per exemple de les pastures. continua almenys durant 
:::coe1I'edat mitjana. 
='..rCI 
:;eges.Tot aixo afavorí la pervivéncia de la institucló de les "valls" I de lIur organització 
-O- :jadministrativa, civil i eclesiastica. 

- =-::aCal tenir present tambe I'altra cara de la moneda: el poc interés que tenien les 
~. -c:DIautoritats o els senyors en enfrontar-se amb els hobitants d'aquestes "va lis" per a 
crs1iobtenir mes rendes. Aquest fet podla derivar-se de la for<;:a que tenien aquestes 

comunitats (que a Andorra sembla que. fins i tof. lIuitaren contra els senyors). :r~ 

tambe podia provenir del poc pes que hi tenia I'agricultura -font de bona part 
- =-:x:iIde les rendes senyorials- I tambe podla esser causat per la situació estratégica 


d'alguna d'aquestes contrades. Com veurem. molts deis castells de la vall d'Á :E C! 


neu tenien com a finalitat principal. mes la defensa d'una via de comunicació 

important que no pas el control de la població. 


3::;;"'...d 
.x:. 

29. J. BOL6s, "El territorl i els seus ITmits. El poble, la parrOquia I el castell a I'edat mitjana", Territori i Societat c-es::t 
a I'edat mitjana, vol. 1. Llelda 1997, pags. 41-82. ~-::::LCI 
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:lvia C. L'estudi de la morfogenesi deis pobles 

En aquests darrers anys. hi ha hagut grans avan<;:os en el conelxement de les 

, rels formes deis po bies i sobretot el que es mes important. en saber el perqué d'a

pre questes formes. en relació amb les construccions (o institucions) que en varen 

tiva motivar el naixement i el desenvolupament. 

l. fet 
lues Ja fa anys que es feien treballs sobre les formes deis po bies alemanys o deis 

que pobles anglesos. Darrerament els estudis sistematics fets sobre els lloes de pObla

lUSO ment situats a I'altra banda deis Pirineus. suposen, per a nosaltres, una aportació 
molt notable, a causa de la proximitat amb el nostre país. Podem esmentar, 
d'una forma especial, el conjunt de treballs publicats al volum Morphogenese du 

¡uest village médiéval (lXe - Xlle síecles).30 Mes concretament pel que fa a les terres 

Jntic catalanes, cal fer esment d'una forma especial, deis treballs d'Aymat Catafau 

IS de sobre el Rosselló I deis estudis de Dominique Baudreu sobre la Fenolleda i sobre 
algunes altres comarques occitanes del Llenguadoc.31 

,t, I'ús L'aspecte mes Interessant d'aquests estudis es la valoració que hom fa no tant 

Com de la forma del poble, sinó sobretot de la construcció que va fer possible el nai

urant xement o la transformació de I'establiment huma i que va generar que aquest 
poble tingues una forma determinada. Tambe es te present en aquests estudis, 
d'una manera especial, la importancia deis canvis que hi va haver durant els 

lQció segles, en variar les circumstóncies socials, económiques o pafftiques. Bósicament. 
hom distingelx dos tipus de pObles: 

en les - Pobles "eclesials", nascuts al voltant d'una esglesia. A Catalunya, cal relacionar 

pera el naixement d'aquesta mena de pobles sobretot amb el proces de difusió de 

Jestes la institució de la sagrera (anomenada sovint cel/era a les comarques nord

IYorS), orientals). 

J part 
§gica - Pobles "castrals", nascuts al voltant d'un castell. Arran del proces de feudalització 

IlId'Á de la societat en molts lloes. s'esdevlngue un encastellament (incastellamento), 

cacló 

30. Publicot I'ony 1196. En reolitot són les octes d'una toula rodana celebrada a Montpeller el febrer del 
1993. 
31. Vegeu, d'uno forma especial. els esfudis publicats per oquests dos estudiosos a I'obra Catalunya 

>ocietat 
Romanica, volums XIV (Barcelona 1(93). VII (1995) i XXV (1996). Aquesf moteix ony, ha de sortir publicada 
la tesi d'A. Catafou. Les cel/eres et la naissance du vil/age en Roussillon (Xe - XVe síeclefi P.U.P-Uibres del 
Trabucaire. Perpinya 1997. 
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que suposa lo concentrodó de lo poblodó 01 costot d'un costell, o causo de I'in
terés que hi tenia el senyor del lIoc. 

A part o Cotalunyo podem trobar altres formes de pobles, tal com hem inten
tot plantejar a les terceres jornodes sobre "Sodetat I Organització del Territori o 
I'edat mitjana", celebrodes a Uelda el desembre de I'ony 1996.'2 De vegodes, 
olguns pobles semblo que nosqueren independentment d'uno esglésio o d'un 
costelt arran de la constitució d'uno vilonova (tot I que moltes vegades no fos 
de fet d'uno formo tan independent), en relació omb un comí o amb uno crui
lIa de vies o bé en ellloc on se celebrovo un mercot (01 voltant d'uno pla<;a). Alla 
on, pero, veiem més bé uns pobies que foren creats independentment d'una 
esgléslo o d'un costell és sobretot a les terres pirinenques, on semblo que olguns 
lIocs de poblament nosqueren d'uno forma poc o molt espontanlo. Aquest 
ospecte sera sobretot el que troctarem en aquesto comunicoció. 

En les properes pagines intentorem acostar-nos uno mica o I'orgonitzoció deis 
pobles 01 Pollors Sobira. Certoment moltes de les coses restaran poc o molt en 
el pla de les hipotesis de trebol!. Desgrododament o lo Catalunyo Sud no dis
posem deis cadastres de l'lnlci del segle XIX que tenen o I'estot francés. 
L'aproximadó o I'origen deis pobles col fer-Io, per tant, a partir del que resta 
octualment (mapes recents i vlsló sobre el terreny), complementot amb allo 
que diuen els documents de I'époco. 

Cal dlr que, en bona part, oquest estudl és fruit del treboll de camp fet omb 
Joan J. Busqueto I'ony 1992 i, sobretot, I'estiu de I'ony 1994, en relació omb el 
programa "El Potrimoni Etnologlc en lo Perspectiva d'uno Cooperació 
Interdiscipinaria", del Deportament de Culturo de la Generalitot de Cotalunya. 

2, VolIs, costells i pobles 

o, VoUs i lIoes eentrols 

En algun moment, seguroment for<;a remot dins I'edot mitjano, lo comunitat 
que vivio en qualsevol de les voUs o, més probablement, el representant de I'es
tot hi edifica un costell-refugi (oppidum), destinot o lo protecció de tots els 

32. J. BolOS, "Pobles i masos de la Catalunya medieval", Socielal i organització del territori, vol. 2 Llelda 
(en curs de publlcacló). 
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habitants de la vall i. potser, a tenir-hi un lIoc central amb una finaJitat adminis
trativa i fiscal. Dins la mateixa val/. de vegades molt a prop d'aquest castell, en 
esdevenir-se la cristianització, hom construí una de les primeres esglésies parro
quials. Tot aixó segurament es degué produir abans de I'epoca carolíngia. 

Així van néixer almenys dos lIocs centrals en cadascuna d'aquestes val/s, en 
relació amb el poder civil i amb I'eclesióstic. Encara, peró, en sabem molt poc 
sobre el paper d'aquestes fortíficacions, anomenades oppida o castel/a. A I'ho
ra de parlar d'aquesta mena de fortíficacions no ens podem estar d'esmentar el 
cas andorró, on el castell de Sant Vicen<;; d'Ene/ar devia fer possiblement la fun
ció d'oppidum. Els materials cerómics que s'hi trobaren durant les excavacions 
demostren la pervivencia de I'ocupació d'aquest indret durant tota I'edat mit
¡ana. 

Al Pallars Sobiró hi ha diverses valls: Áneu. Cardós, Val/ferrera, etc. Fixem-nos en 
la "vall" (o en les val/s) d'Áneu. El centre defensiu segurament era sltuat on hi ha 
el castell de Valencia I el centre religiós prlmerenc potser era a Santa Maria d'Á
neu (església abans dedicada a Santa Deodata).3' No sabem pas quin paper hí 
pogué tenir alguna altra fortificació, potser també antiga, com Castellrenau."" Per 
contra, segurament -és una hlpótesi-, el fet que, potser en algun moment ante
rior a I'any 1000, hi hagués un e/os o tancat a EsterrL sota l'oppidum de Valencia 
d'Áneu, no és pas cap casualítaP 

A la petita vall d'Espot (una de les "val/s" d'Áneu) el centre defensiu era a Uort, a 
I'entrada de la vall. L'esglésla de Santa Maria, situada al mlg de la vall, a I'est 
del poble d'Espot potser fou edificada, per primera vegada, en un moment 
primerenc. 

33. Abadal jo considerava que Santa Maria d'Áneu. Santa Maria de Ribera de Cardós I Santa ConcOrdia 

eren tres centres Importants a Áneu. Cardós I al territorl de Sort, RAMO~ D'AsADAl, Catalunya Carolingio, 

Vol, 111: Els Comtats de Pallars / Ribagorr;a, Barcelona 1955, 

34, Aquestes fortlftcaclons són esmentades a I'estudl d'A GÓMEZ - M, MlQuEl J.l. PADILI..A" "Costelis I for

lificacions medievals a l'Alt Pallars: la dinómlca deis slstemes castrals a les Valls d'Áneu". X Col,/oqUí 

internacional d'Arqueología de Pulgcerdá: Cultures I medí de lo Prehistoria o I'Edat Mitjona, PuIgcerdó 

1995. pógs, 631-640, Hem de lamentar en aquesta interessant aportacló. feto per una gent que coneix 

bé el país. que s'lgnorin, tot i fer-ne ús, alguns deis treballs fets anteriorment com poden ésser els edi

tats en una obra fonamental com la Catalunya Romón/ca. 

35, Esterri ha estot interpretat com esto-erri. el IIoc del clos (amb una finalitat ro madera o militar), 

Curiosament. al mig de la vall de Cardós. hi ha un altre lIoc anomenat també alxi. Aíxí mateix. en un Iloc 

central de les valls de la Noguera Ribagor<;ana (a prop de Pont de Suert) ¡del riu Isavena (a prop de 

Roda), hi havia sengles lIocs que rebien aquest mateix nom, COROM'NES. Onomasticon Catalon/ae, IV, 

Barcelona 1995. pags, 158-159, 


131 



Jordi Bol6s Masclans 
-_.... 

A la vall de Cardós, el centre defensiu de la vall sembla que era al Pul (o Castra .!. c.<: 
Libera). D'altra banda, potser el centre eclesióstic inicial era a Santa Maria (de -::::r-€!'1 

Ribera) 1, més tardanament, a Sant Martí del Pui (almenys d'acord amb la dota =e::JJ 
lia de I'any 1146). :::ES:):l 

~ 
Encara podem esmentar alguns altres exemples. A les valls de TIrvia i Vallferrera -::s::x::n 
potser el centre era TIrvia; I'església d'aquest lIoc és dedicada a Sant Félix. A la 
vall d'Ássua el centre de poder era on hl havia el castell de Torena. Al Pla de Corts -1 -.:: ( 

el centre era orlginóriament a Cortscastell. Cal adonar-se, peró, que el Pla de :cor:: 
Corts ja era més una demarcació territorial que no pas una vall (almenys no .2::::( !1-

rep aquest nom), A part d'aquestes valls o territoris, al Pallars Sobiró trobem ;ecx:ro 
encara un territori de Gerri, on potser el castell d'Arboló hi tenia un paper impor ~. 

tanto També hi havia la vall de Vilamur i tot un territori de Sort. A part, encara ~ 

hauríem pogut esmentar algunes valls mes petites, com les de Baiasca, Isil, _1...s:sC; r¡ 

Unarre, Tor, etc., que segurament depenien d'altres valls mes importants. -e ::tés 
.;J.Jrze 

b. Poblament semidlspers: vilars i pobles dobles 
:,:xj:; j 

A les terres pirinenques, en época visigótica i en época carolíngia, la població ::x::; 6ef1 
segurament vivia repartida en pobles petits, deis que sabem ben poca cosa ::o:s- o 
sobre com eren, sobretot pel que fa a aquesta primera etapo. Sabem, peró, -er·:xj 
que, en algun moment, potser en época carolíngia, s'esdevingué un augment ::.::roa 
del poblament i un increment de la dispersió de I'hóbitat. Al Pallars Sobiró, no hi -ésrel( 
hague pos un desenvolupoment d'un hóbltat totalment dispers, com el de la 
Catalunya oriental, on la gent passa a viure en masos, peró sí hl hague una dis 5E:qJCX 

persió en vilars I en petltes viles. Aquest proces I'hem analitzat en reladó amb la ::x::ocrn 
Cerdanya i, sobretot, amb Andorra. Poc o molt tambe s'esdevingue al PalIars, ::".r ore 

:;r- or~ 

Díns la gran vall d'Áneu trobem diverses petites valls com la d'IsIL on hi havla ;.resto 

almenys, segurament ja abans de I'any 1000, 7 nuclis de poblament. La distan ':l;re a 

cia entre I'un I I'altre era molt redu'ida, d'l a 2 km, A la va 11 lateral d'Unarre trobem 
4 pobles o poblets, separats entre ells menys d'l km, 

~~:: ::- ..:- : 
:r-::r:::;;~, •'¡AI 

Al voltant de Llessui, situat sota el castell de Torena, hi ha la Torre, Bemui, Saurí, -::c-:;r ::c: 
-:-s;:é5<:MeneurL situats a menys d'l km, en línia recta, I'un de I'altre, ::- ::s~:---

D.~:::X: ::l 

-C~:::~Mes al nord, la distancia entre Ginestarre, Esterri, Arrós, Benante, Lladrós, etc., 
::-~ :: 

tampoc no es gaire gran (a tot estirar 1 km). Hem de parlar, certament, mes -:r(;';''"\58$. 

:r-E ::.:';;d'una semidispersió que no pas d'una concentradó del poblament. 
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Castra A la vall d'Espot hl ha dues parroqules: Espot I Estaís. A I'edat mltjana. pero. segu

ria(de rament hl havla algun altre nucli de poblament, per exemple a Santa Maria. 

I dota- Pel que fa a aquesta valL ara ens interessa, pero, esmentar especlalment el 
desdoblament del poble d'Espof. que suposa I'aparlció d'Espot Solau I Espot 
Obago. Curiosament I'esglésla dellloc fou construida entre ambdós, prop d'una 

terrera esplanada on es reunlen els veins. 

lix.Ala 
e Corts HI ha dos casos més de desdoblament al Pallars Soblra: Berrós I Boldis. Berrós 

Plade Soblra I Berros Jussa (flg. a) estan sltuats a I'est de la vall d'Espot. J7 El primer és a 

nys no 1.260 m d'altitud i el segon a 1.080 m. Aquests \loes de poblament es troben 

robem separats entre ells 1.200 m. Tots dos resten a la ribo dreta del torrent de Berrós. 

'Impor Berrós Jussa és una mica més gran que el Sobira. Tots dos arribaren a tenlr pero, 

:mcara tardanamenf. sengles esglésies parroquials. A 75 m cap al nord-oest de Berrós 

ca.lsiL Jussa hl havla I'esglésla de Sant Jaume (per I'advocació pOdem suposar que 

). ha d'ésser tardona). A uns 100m al sud de Berrós Soblra hl ha I'esglésla de Sant 
Quirze. 

Boldís Jussó I Bcldis Soblra estan sltuats més a prop I'un de I'altre que no pos els 

)blació dos Berrossos. Resten separats per poc més de 300 m. Boldís Jussó (a 1.350 m) és 

:0 cosa bastlt prop de la confluencia de dos cursos d'aigua I de la partida de terra ano

1, pero, menada los Camps; Boldís Sobira (a 1.480 m d'altitud) resta prop d'una gran 

Jgment partida actualment de pastures anomenada la Coltla, en record d'un origen 

Ó,nohl més relaclonat amb I'agricultura. 

el de la 
Jna dls Segurament. en aquesta mateixa comarca hi hagué molts altres casos de des

ambla doblament. Cal pensar, pero, que pat ésser que altres vilatges nascuts com a frult 

Pallars. d'un procés de desdoblamenf. acabessln portant noms dlferents. Així ho podrí
em propasar -només a tall d'hlp6tesl-, per exemple, en relació amb Esterri i amb 

11 havla Ginestarre (flg. b), a la vall de Cardós, separats només400 m, un situat a 1.200 m 

I dlstan I I'altre a 1.350 m d'altltud. Esterrl porta un nom que es pot Interpretar a partir de 

trobem 

Ji. Saurí. 

ós, etc., 
~nt. més 
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36. En un document de I'ony 1353. conseNot a I'ACU, es diu "in platea vocata la Ribo, que esl inter 
ambos villas pred/clas de Oboch et de Sold', En aquesta plm;:a es reunien les dues universitats per a 
tractar problemes comuns, És normal. dones. que en aquest espai comú uns segles abans es bos'ís 
I'església. 
37, És molt !nteressant el comentar! que fa Coromines d'oquest indret i de les lIengües que hom hl par
lava cap ols segles VIII-X: "Le cas de 8errós. vlllage a colé de Barraonse. nom de la toréladjacenle. nous 
montre d'une maniere éloquente comment ces doublets remontent jusqu'ól'état de bilínguisme. décrit 
ci-dessus, 00 les bergers et les bOcherons boscophones v/valent encore ensemble avec les vlllageois dé;ó 
raman/sés." Som cap als segles VIII-X. J, COROMINES. Estudis de taponímia catalana, vol. 1, Barcelona 
1965, pag, 141. 
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I'antlc basc pirlnenc, Glnestarre duu un nom creat en un moment de translcló, 
quan la gent d'aquestes contrades parlava una lIengua bascolde I a la vegada 
una de romanlca.38 

En altres comarques. com a l'Alt Urgell o la Cerdanya, també podríem assen
yalar fenómens semblants de desdoblament. Jo hem esmentat que potser algun 
d'aquests desdoblaments és d'epoca carolíngia. algun peró pot ésser dluna 
data molt més pro pera a I'any 500 (per exemple en el cas de Bar I Barguja, a la 
Cerdanya).39 Lóglcament, en alguns casos, cal pensar en una tendencia més cap 
a I'agrlcultura deis habitants del nucli Jussa i més cap a la ramaderia deis del nucli 
Soblra. 

També, al Pallars Sobira matelx, podem trobar molts casos de desdoblament 
entre un poble I les seves bordes. Així el pobie d'Árreu (flg. n) es troba situat a 1.260 
m d'altitud. Són quatre cases arrenglerades d'est a oest. Al seu extrem oriental hl 
ha Ilesglésla de Sant Semi. Uns 400 m més a ponent I a una altitud de 1.340 m hi 
ha I'indret anomenat les Bordes d'Arreu. A uns 150 m de les bordes hl ha una 
església romanica dedicada a la Mare de Déu de les Neus i un casa anomenada 
lo Castell, on potser hi havla I'antiga fortfficacló. Fócilment aquest nucli Sobira hau
ria pogut esdevenir un altre poble. 

Una mica más cap al nord, en aquesta matelxa van, les bordes d'Airoto, de 
Lapre o de Rlsé, temporalment també degueren ésser habitades, tot I que cal 
tenir present que totes són edificades per damunt deis 1,500 m, fet que dificul
ta molt que hi hagl un habitat permanent,40 Aixó no obstant I'existencla de les 
bordes potser permet comprendre els Inicis del proces de desdoblament d'alguns 
pobles, com hem vist que s'esdevinguá a Berrós I a Boldís, 

C. Parroquies i castells 

Damunt d'una xarxa de valls i de pobies, anterior a I'any 1000, en principi hem de 
pensar que s'afegí una xarxa parroquial i una xarxa castra!. Després jo veurem 
alguns exemples dlalló que comportó aquests canvis, Hem de suposar que la pri

38. J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, IV, Barcelona 1995, pags. 158 i 353. 
39. J. Bo~ós, "ParrOquia i organiJzació del territori. Una aproximació cartogrófica", I Congrés d'História de 
l'Església catalana des deis orígens fins ara, vol. 1, Solsona 1993, pógs. 259-284, 
40. Alguns deis noms de les bordes són preromanics, la maJoria són romónics i poden ésser poc o molt 
mOderns; amb tot per exemple, el toponim Casavedra és antic, i no només pel jet de referir-se a una 
"casa vella". 

~era xarx< 
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mera xarxa, la de les esglésies, fou creada a I'época carolíngla o ja després de 
I'any 1000 I la segona xarxa, els castells, fou organitzada en época jo plena
ment feudal. cap al segle XI i, sobretot als segles XII o XIII. 

Contrórlament al que s'esdevingué a la vall d'Andorra, on només hl hagué sis 
grans parróquies, al Pallars Sobiró gairebé cada poble i cada poblet acabó 
tenlnt al final de I'edat mitjana, la seva esglésla parroquial. Caldria estudiar el 
motiu d'aquesta evolució diferent. Els anys 1314-1315, al Deganat de Cardós 
(que inclo'ia les vaUs de Cardós, VaUferrera i territori de lirvia) hi havia 34 parró
quies: 18 a la vall de Cardós, 7 a la Vallferrera i 5 al territori o coma de lirvia (i 
encara n'hi ha algunes de no localitzades), Cal pensar que s'afirma que tenien 
funcions parroquials poblacions tan properes com Burg, Farrera o la Serra o bé 
Ginestarre, Esterri de Cardós i Arrós o bé Berrós Jussó i Berrós Sobiró o bé Arreu, 
Barén, Sorpe I Isavarre. 

Pel que fa als castells, en primer lIoc hem d'intentar diferenciar els castells de 
tradidó antiga Oa esmentats en bona part més amunt) deis castells creats arran 
de la feudalltzació de la societat i potser, fins i tot, deis casteUs tardans desti
nats a defensor ¡controlar els camins." Saber quins són aquests castells edificats 
després de I'any 1CXXl ens permetró d'entendre I'evolució i les característiques d'al
guns deis pobles . 

A la VaUferrera trobem documentats, per exemple, els castells d'Areu, Alins, 
Araós ITor. A la val! de lirvla hi havia els castells de Burg, Farrera, Glorieta, Alendo 
i de lirvia. A la de Cardós els de Tavascan, Lladarre i Ribera, etc. Al sud del cas
tell antic de Gilareny (prop de UavofSl). les coses canviaven una mica. La densitat 
del nombre de castells hi augmentava molt. A part, per exemple, del vell castell 
de Torena, en molts pobles de la val! d'Assua o de les seves rodalies hi havia un 
castell: a Caregue, Escós, Rodés, Surp, Olp, etc. Més al sud hi havia un castell a 
quasi tots els pobles: a Montcortés, a Peramea, a Peracalc;, a Cartanís, a Bresca, 
a Useu, a Buseu, a Baén, etc. 

41. Pel que fa a aquest darrer aspecte. vegeu: GÓMEZ MlQUEL PADILLA. Op. cit" pag, 636, 
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3. El poble¡ I'esglésio i el costell 

a. Pobies i esglésies 

Acostem-nos o uns quants pobles i intentem analitzar tots aquells elements que 
ens poden permetre saber alguno coso sobre quan foren creats I sobre quino fou 
lo seva evolució, Com hem dlt, en moltes comarques catalanes o occltanes. 
hom ha considerat que I'església tingué un poper fono mentol pel que fa o lo for
mació del poble: el vilatge fou creat 01 voltant de I'edifici ecleslastic. coso que 
pot fer suposar un moment de construcció situat poc després de I'any 1000 (1 
alxó no Impedeix que abans no hi hagués un lIoc habitat amb el mateix nom), 

Pel que fa o lo major part deis pobles pallaresos lo situació és for<;a diferent o lo 
que trobem en els vilatges eclesials. El poble d'Escalarre (fig. d) esta format per 
un grup de coses que s'allarguen d'est o oest closes sobre elles mateixes, 
Possiblement tenia originóriament uno planto gairebé rectangular. amb uno 
longitud d'uns 150 m i uno amplada de poc més de 50 m, El seu nomo segons J. 
Coromines. ens fa pensar en un nom romanic (derivat d'escala) pronunciat per 
uno gent que encaro pOdio parlar uno lIengua bascoide. fet que, pel que fa o 
lo datació del topónlm, ens duu cap 01 segle X. segons lo cronologia proposa
do per aquest iI·lustre filóleg (de fet surt documentat per primero vegado els 
anys 981-985), Quan anem o aquest 1I0c. tenim lo sorpresa més gran en veure 
que lo seva església parroquial. dedicado o sant Mam. es troba situado o uns 100 
m cap 01 sud de les coses més meridionals del poble actual. 01 costat d'un comí 
i entre dos camps, Per contra, el mo" estovo situat o I'oest del poble, o lo ribo del 
riuet de Burgo que passa pel costat del vilatge i separo també les coses de I'es
glésia. 

Podñem arribar o pensar, en aquest cas. que s'esdevingué un canvl en ellloc de 
lo població. tal com trobem per exemple en algun poble del Vallespir o 01 
Conflent.43 Podríem pensar en un procés d'encastellament, que hauria suposat 
el trasllat de lo gent que vivía en aquest indret des d'un recer ecleslóstlc flns o soto 
d'un hipotétic castel!. Certament els documents ens parlen d'un castell, I'any 
1228. Peró d'una formo prou sorprenent aquest castell sembla que fou fet per lo 
matelxa gent del poble i per tant no serlo pos galre estrany que en realitat 
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42, J, Coromínes, Onomosticon Coto/anioe, IV. Barcelona 1995, pág, 91, 
43, Vegeu la nota 31, .:.! e A A:: ~_" 'S:lI 
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correspongués a la mateixa vila, closa sobre ella mateixa, tal com encara intu'lm 
actualment en obseNar la morfologia pobletana. A més, cal adonar-nos que la 
mateixa advocació de Sant Martí (sant franc) que té I'església sembla reflectir 
un moment relativament tardó de creació d'aquest edifici eclesióstic; la matei
xa fóbrica de I'església sembla que és de cap al segle XI!.M Tot aixo fa que homsque 
pugui assegurar que, primerament. es construí i s'organitzó el poble i després, \afou 
en un moment posterior, alió on es va poder, es va construir I'església. I aquest anes, 
exemple no és pas un cas únic ni excepcional. la for

Jque 
En molts altres pobles de la comarca, en gairebé tots, I'església resta fora, allun000 (i 
yada del centre de poblament. 1, fins i tot en alguns pobles on actualment té unnom). 
1I0c més central, segurament en época medieval no devia ésser pas alxí. Vegem
ne algun altre exemple. lta la 

atper 
A Ribera de Cardos, el poble, situat a uns 900 m d'altltud, resta separat uns 150:eixes. 
m de I'església de Santa Maria, situada molt més a prop del riu, A la part alta del b una 
poble, al segle XIII, es construí un castell, del qual actualment no en resta res. El~onsJ. 
poble de Ribera és molt a prop (a només uns 250 m) del poble de SUrrí, situat més iat per 
cap al nord-oest. Jefa a 

)posa
Isavarre (fig. f) es troba situat pocs metres per damunt de la riba esquerra deIda els 
la Noguera, al costat del torrent de Boixerrl. Actualment el poble s'estén amb les) veure 
cases poc o molt separades entre elles i ocupa un espai arrodonit amb un dióJns 100 
metre d'uns 100m. L'església, dedicada a Sant Lloren<;(, estó situada al nord-est. ncamí 
uns 50 m més amunt de la casa més alta. Aquest toponim, Isavarre, també caliba del 
interpretar-lo a partir del basc i segurament fou creat abans de I'any 1000.de I'es-

Al proper vilatge de Sorpe (fig. e), constru'it a 1.270 m, a mig vessant, veiem cla
rament un poble-carrer. El poble actual s'estén, de nord a sud, alllarg d'uns 2501I0cde 
m i té una amplada d'uns 50 m; és possible que el poble original només tlngués pir o al 
una longitud d'uns 125 m. A uns 50 m de I'extrem nord del poble, on devia haver;uposat 
hi un deis portals, vers I'est, hi ha I'església romónica de Sant Pere. ISa sota 

~II, I'any 
A Espot (fig. c) I'església de Santa Llogaia resta situada a la solana, a la riba 3t per la 
esquerra del rlu, pero entremig deis dos pobles: Espot SOlau, situat també a la riba realitat 
esquerra de l'Escrita, i Espot Obogo, edificat a la riba dreta, a uns 200 m de I'al-

M. J A ADELl, "Sant Mar1í d'Escalarre". Catalunya RomÓnica. xv. Barcelona 1993, pags. 240-241. 
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tre nucli de pobladó. En aquest cas, I'advocació fa pensar en una església cre ::·:oe 
ada en un moment forGa antic. Probablement pero, quan es va bastir ja existien :>= e ":)C 

aquests dos pobles. Jo hem parlat de la plaGa -ttoc de reunió- que hi devia :o. "'e- ( 
haver a la ribo del riu Escrita, al costat de I'església (bé que segurament inde : ~eI 
pendentment d'aquesta). ':::T:: ::: Se 

: $"6"'"'1< 

Un altre exemple molt conegut. L'església de Sant Joan d'lsil (fig. g) es troba =15 '2 
situada a uns 300 m al sud del poble que s'estén a banda i banda de la Noguera ::cc-e a 
Pallaresa.46 En aquest cas, I'església que hi ha entre els dos nuclis fou bastida en 3egJ~ 

época modema; en aquest espai central potser a la baixa edat mitjana només .'rgA L 

hi havia un morro Sembla que dos ponts permetien comunicar els dos nuclis situats =-:r:JI...es. 
a ambdues ribes. 

.! 5e5C< 
Podríem trobar molts altres exemples, a les valls altes del Pallars Scbira i també a 'J_ ei al 

les terres més properes a Sort i a Gerri. AixL per exemple a Escas i a Saurí I'esglé :x: e 81 
sia esta situada a la part més alta del nucli habitat o bé a Caregue o a Bernui -crO...RJ. 

I'edifici eclesiastic es va construir a baix de tot del poble. :: • ...:s',t ot 
-::;-;;es 

En conjunt podem concloure, dones, que al Pallars Sobira les esglésies s'afegi ::Xl..es 
ren a un poble que jo existia. Ens hem de plantejar, dones, quin fou el nucli inicial :X::SSC J 

deis pobles. Analitzarem a continuació el paper deis castells en reladó amb els :::r::>:::;e 
pobles pallaresos. 

.! es \lCI 

b. Pobles i castells :x:oem 
:-:r'~ en 

El castell en época medieval fou una de les construccions que generaren més -':JQ'..é e 
pobles en moltes contrades de l'Europa occidental. Aixo fou així, generalment -: ""'0 -e~ 

d'una manera sovint farGada pel mateix senyor de la fortificació. És I'anome -~~- O~ 

nat procés d'encastellament (o íncasteJ/amento en italia), que ja hem esmentat ::c'1ar p 
mésamunt. ::::Jr""'€('y 

edfi<:o1 
A continuació, podem veure quina reladó hi ha entre diferents castells del Pallars 
Sobira (Peramea, Bresca, Tar, Areu, Lladorre i PuigllorenG) i el poble més proper .! A[ew ~ 

a la fortificació. Hi veurem dos casos de possible encastellament dos casos més .~ger"" 

d'encastellament parcial idos exemples més en qué sembla que no hi hagué pos 5i9CaOO 

un procés d'encastellament. - ..;."oi¡Q 

"'::;rr.:J!IeS.:--_ ...__....__... 

45. No sabem pas. pero. si aquesta església. a part de fer d'església parroquial. tingué originariament Iceo'! 
el paper de lIoc central religiós d'aquesta petita vall d'lsil. :::r"'""C __ ~4 
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9- El poble de Peromeo (fig. 1), sltuot o I'oest de Gerrl de lo Sol. fou bostit 01 costot 
de lo roca on s'ol<;o un costell. En oquest cos no ens trobem omb un costel! feu
dal. fet després de I'ony 1000, sinó omb un costel! fronterer (si no ero un oppidum'io 
o costell-refugí); jo surt documentot I'ony 908. L'esgléslo dedicado o Sont Joon e
(aro o Sont Crístófor) es trobo soto lo penyo del costel!, o I'est. El poble primerenc 
s'estenio cap 01 sud, omb uno planto goirebé rectangular, omb uno longitud 

)0 d'uns 120 m i uno omplodo d'uns 60 m. A I'extrem sud, o uns 100 m dellímit del 

~ro poble original hi hovio uno torre de guaita, aro onomenodo del Colomer. 

en Seguroment I'origen del poble col cercar-lo en el costell, fortificoció que esde

lés vlngué un costell feudal. tal com encaro recordo I'existencio d'un serrot de les 

ots Forques, situot o 850 m 01 sud-est del costelL 01 costot del comí de Gerri. 

A Bresca, poble situot o I'est de Gerri, hom tombé té lo impressió que el costell 

90 fou el que va crear el poble. El costel! fou bos1ít 01 cim d'uno roca o penyo situa
do o 817 m d'oltitud. Al copdomunt de lo roca encaro hi ha restes de murs iJlé

nui morques fetes o lo pedro que ens delimiten un petit costel! feudal, seguroment 
bostit ols segles XI o XII. A lo bando sud-oest de lo penyo hi ha uns quonts hobi
totges. Aquest pOble, com molts oltres d'oquestes controdes meridionols 

;}Qi d'oquesto comarco, resto més ollunyot del riu; o uns 300 m del Riumojor que 

ciol posso uns 200 m més ovol/. Podríem trobar oltres exemples de pobles omb unes 

) els carocterístiques semblonts, com Useu, Burg, Glorieta, etc. 

A les volls oltes del Pol!ors Sobiro les coses són, peró, for<;o diferents. Amb tot, 
podem trobar per exemple un cos d'un cert encostelloment. Tor resto o mig 
comí entre lo Vollferrero i Andorra. El costell ero 01 cim del turó, Seguroment hi 

més hogué dos nuclis de pobloment. Un 01 costot de I'esglésio de Sont Pere -on oro 

,ent, hi ha les coses-, temple que semblo ésser preromonic. L'oltre nuclí de poblo

me ment degué ésser bostit 01 peu del roc on es construí el costell. Hom pOdrio 

ntot parlar possiblement d'un nuclí original situot 01 costot de lo Noguera de T or 
(olmenys del segle X) I d'un segon nucll de pObloment ubicot 01 vessont del Roc 
I edificot quon es construí el costell i quon s'edifico I'esglésio de Sont Piri (segle XI). 

)lIors 
)per A Áreu (flg. h) trobem un model forc;o semblont bé que més ben conservot. 

més Vegem que en diu I'Spíll monífestde Pere Tragó: "En lo 1I0ch de Areu és lo fo((;a 

,pos 	 separado de lo vilo, Lo dítta farsa o fortalesa és 01 peu de lo costo e les coses ton 
muralla closa, e dins lo tortalesa és lo sglésía parroquial. En lo summítat de lo 
tortalesa havia uno torre fort quadrada (.. ,J, Lo vilo és en lo pla baíx sens mura
l/o e a,y alfre eclésfa ( .. .j". Podem controposor uno vilo seguroment primerenco Iment 
omb uno vilo fruit de I'encastelloment, orredossodo 01 costot de lo fortificodó i 
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~ ,.():>$ 1anomenada Forya. És un exemple molt interessant. La vilo "castral" estova for
mada pel castell, al seu costat per I'església de Sant Feliu -que esdevingué 5....CX:I!!a r 
parroquial- i per una serie de cases que s'adossen a la banda est. La vilo primI .00 mal 
tiva es troba situada uns 400 m més cap al sud. En epoca medieval hi havia :é ce Tí 

una església dedicada a Sant Joan (que potser correspon a I'església actual "9fer. 

de Sant Climent), Convé assenyalar -és un aspecte molt important- que en 
aquest cas el procés d'encastellament no provocó I'abandonament de I'antic 4.Pot 
hóbitaf, ans la creació d'un poble doble, Cal pensar, peró, que el pOble Jussó 
segurament no té pas I'origen en I'església (tot i que actualment resti situada al ::. e<S POt 
mig del poble) ans, potser, més aviat. en la via que devia seguir el fons de la :: ..."'0 e~ 

van, De casos molt semblants als d'Áreu n'haunem trobat també a d'altres poblo 'eS"!'a oe 
cions, sobretot de la Vallferrera, com Araós o Alins; jo en parlarem més endavant, :01' S'Of! 

Xf'Or-lo 
El castel! de Uadorre (ftg. m) segurament jo fou constru'it en un moment tardó, cap :::uno vi<: 

al segle XIII. Es troba situat a la ribo dreta de la Nogl1era de Lladorre, El poble :::6""000. 

havia estat edificat a I'altra banda del nu, a uns 150 m, en línla recta, El poble pri :::"ÍCII sot 
merenc resta apinyat prop del riu I ocupa una superficie d'uns 100 per 50 m, oorlor-ne 
L'església, dedicada a Sant Marti, fou situada a uns tIJ m al sud del poble. En prin :::ve s'har 
cipi no sembla pos que sota el castel! es construís cap habitatge, tot I que caldria 
fer-ne un estudl detingut. a. PoblE 

Un darrer exemple. El castell de Puiglloreny (fig, n) estó situat a mig comí deis :::Je fel JO 

pobles de Borén i d'Árreu, dalt d'una roca, a uns 1.200 m d'altitud, des d'on es con :orní: Sor¡ 

trolava bé el pos de la Noguera Pallaresa i també el comí que anava a Árreu i ("'.g. e) se 
vers el port de la Bonalgua.46 Com en I'exempie precedent la construcció d'a seguralTH 
quest castell, bastit possiblement en un moment tardó, no sembla pos que ":;JI,.; basti< 

suposés la creació de cap poble, :ostatoe 

Com a conclusió, podem dir que hi hagué un cert encastellament que, peró, :;: ooble ( 
només provocó una concentradó de tot el poblament al voltant de la roca e; de Prac 
del castell a les contrades situades per sota de Sort; ¡rúnica excepció de poble ;;iésia de; 

"encastellat" que trobem a les valls més altes cal relacionar-lo amb un castel! ¡:).odets. 
vell (ValenCia d'Áneu),47 que és un exemple poc representatiu, Dlaltra banda, a 

:;:, pable < 

sestenla 1 

46 En estudiar-lo o lo "Cotolunyo Romanico" Ii donarem el nom de costell d'Árreu, que ero la pobloció 
més propero. Després. GÓMEZ-MIQUEL-PADLcA, Op. cit" pag, 634, han preferit oquest norn. El trobem 
esrnentot o: I.ALONSo-MMQUEL-J,I.PADllIA, Aneu a pams. El capbreu de les val/s d'Aneu de 7669, Esterri d'Á
neu 1995, pago 97. 
47. GÓMEZ-MlQUEL-PADllLA Op. ciL pago 635. 
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les valls més altes, quan hi hagué un procés d'encastellament, aquest no va ) for
suposar I'eliminació de I'antic habitat. De fet, com hem dit, la feudalització de les19ué 


)rimi valls altes fou for<;:a limitada. És molt notable el fet que els pobletans de la pobla

ció de TIrvia gosessin oposar-se a I'existencia d'un castell al seu poble, tal comlavia 
feren.::tual 

,e en 
antic 4. Pobles de muntanya 
Jussa 
:::la al Si els pobies de les valis altes del Pallars Sobira no estoven organi1zats en funció 

:::lela d'una església o d'un castell, com trobem en la major part deis pobles de la 

obla resta de Catalunya i de bono part d'Europa. aleshores ens hem de plantejar 

vant. com s'organi1zaven. És un tema, pero, que no podrem pos aclarir totalment i 
donar-lo per tancat. En alguns casos potser els vilatges s'estructuraven en funció 

,cap d'una vio de comunicació. D'altres vegades, potser prenien una forma desor
)Qble denada. En alguns casos unes muralles podien tenir un cert paper; és, pero, 

lepri- diñcil saber en quin moment s'esdevingue el tancament rere uns murs. Per a 

50 m. parlar-ne també haurem de recórrer als resultats primerencs de les excavacions 

1prin que s'han fet aquests darrers anys. Els dubtes són, pero, encara molt grans. 

aldria 
a. Pobles i camins 

lí deis De fet, jo hem esmentat diversos exemples de pobies organi1zats en funció d'un 

; con comí: Sorpe, un deis exemples més bonics, Caregue, Escas, Pera mea, etc. Sorpe 

meui (fig. e) s'estén alllarg d'una vio de comunicació, ara el carrer principal, i tenia, 

:'>d'a- segurament una longitud d'uns 125 m. L'església de Sant Pere, com jo hem dit, 

5 que fou bastida foro del nucii de la població, al nord-est. El molí es trobava situat al 
costat del poble, a migjorn. 

pero, El poble de Gavas, situat a uns 1.400 m d'altitud, entre els torrents de la Coma i 
. roca el de Pradets, se centra al voltant d'un comí (sobretot a la banda de dalt); I'es

::>oble glésia dedicada a Sant Esteve esta situada al sud-est, prop d'aquest torrent de 

:astell Pradets. 

Ida,a 
El poble d'Ainet de Besan, situat a la ribo nord de la Noguera de Vallferrera, 
s'estenia també alllarg d'un comí. paral·lel a la carretera actual, amb una lon
gitud d'almenys 100 m. Com diu el mateix Spill manífesf del segle XVI: "són cases

::lblació 
trobem sens muralla e no són lIoch clos'. 
errid'Á
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Tot ¡ que no es pugui assegurar sense una anólisi mes detallada del parcel.lari, 
tampoc no podem deixar d'esmentar I'existencia d'una certa regularttat en rela
ció amb alguns pobies. És així, per exemple, a Cerbi. Cerbi, a 1.420 m d'altitud, 
actualment s'esten per una superficie gairebe quadrada d'uns 100 m de cos

tato L'esglesia es a I'extrem oriental. El poble resta dividit per dos carrers que van 
de sud-est a nord-oest. Potser tambe hi havia dues vies que anaven de nord a 

sud, pero es mes difícil d'assegurar. Amb tot malgrat que hom hi vegi una certa 
regularttat en aquest cas no crec pos que sigui convenient d'anar mes enlló i de 
proposar una creació premeditada. La regularitat es molt limitada ates que 

sembla respondre mes aviat a I'adaptació a la xarxa de camins. 

A Esterri de Cardós tambe sembla intuir-se una quadrícula, amb I'esglesia situa
da a I'extrem nord-oest, al costat del comí que mena cap a Ginestarre. En 
aquest cas tambe es difícil, pero, d'assegurar res, si no sabem els canvis esde
vinguts durant els segles. 

Crec que, en general, hem de pensar, pel que fa a I'origen d'aquests pobles 
pallaresos, en una creació espontónia, poc premeditada. Aixo es el motiu que 
els nuclis de població mes petits siguin mes desordenats i que els nuclis mes 
grans s'ordenin en relació amb el carrer o la vio que hi passava. De fet per 
exemple, al poble d'Arros de Cardós, amb unes mides molt semblants a les del 

de Cerbi i amb una planta no gaire diferent veiem que les cases bósicament s'or
gani1zen alllarg d'un comí que va d'est a oest. 

El cas d'Unarre es prou interessant i mes aviat permet subratllar aquesta creació 

mes o menys espontónia. En aquest cas, actualment el poble resta a banda i 
banda d'un torrent el barranc de la Fenera, que travessa el poble de nord-oest 
a sud-esto L'esglesia, dedicada a Sant Julló es troba situada a I'extrem oriental. 

Per acabar, podem esmentar un exemple que sembla un poble carrer modelic, 

pero que potser no ho es tant: Escaló. A Escaló hi havia una esglesia i un castell. 
T anmateix, I'esglesia fou bastida uns 60 m al nord del poble i el castell es al cim 
d'un petit turó al costat del comí d'Escart, a uns 100m dellloc de poblament (en 
línia recta).48 Aquest poble te una longitud d'uns 100 m i era cios a cadascun 

deis extrems per sengles portals fortificats; la seva amplada es d'uns 35 m, repar
tits entre un correr central idos rengles de cases, en part acabades a ¡'interior 

48. Vegeu el plo pUblicot o: GóMEZ-M,QJEl-PADlllA, Op. cit" pag, 637, 
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ri, amb uns porxos. En aquest cas, pero, tot i que el camí tingué un paper fona
::J mental en la seva constitució, hi ha dues realitats que fan pensar que es pot 
d, produir una distorsió que dificulti la comprensió de I'orlgen real del lIoc. D'una 
)s banda, en primer lIoc, hl ha el fet que un corriol surti del costat oest del poble I 
ln porti fins al castell; aixo fa que tinguem un cert dubte sobre si podia ésser un 
a poble castra!. En segon lIoc, les característiques tan regulars del nueli original 

ta fan que semblL des d'un punt de vista urbanístic, formal, una vilanova, potser 
Qje 	 una de les poques de la comarca.· Segurament. I'existencia del monestir de 

Je 	 Sant Pere del Burgal a I'altra banda del riu, va poder provocar aquestes carac
terístiques en el poble, que, amb tot. té alguns aspectes que el fan semblant 
als altres pobles de les rodalies. 

ia

En b. Pobles closos 
le-

En prlncipi. hom ha suposat que la feudalifzació de la socíetat va portar al tan
cament deis pobles. Els pobles sagrera sovínt es tancaren i els pobles castrals 

les restaren també closos rere unes muralles, tot formant les típiques vílaeloses, que 
ue sovintegen tan en algunes comarques. Podem pensar, pero, que també altres 
lés elements pogueren provocar un tancament deis pobies, com pot ésser la inse
)er guretat del moment o la separació de I'espai destinat a les persones de I'espai 
jel destinaf, per exemple, al bestiar. D'altra banda, és evident que hi degué haver 
'or- moltes diferencies entre allo que hauríem trobat en époques diverses, per exem

pie, als segles IX o X, als segles XI o XII o bé als segles XIV o XV. És un aspecte 
que caldra aelarir en el futur, sobretot mitjan<;:ant la realifzació d'excavacíons 

ció arqueologiques. 
ja i 

.est Al segle XVI. segons I'Spílf manitest, molts pobles eren closos per les seves pro
tal. pies cases. Certament, pero no pos tots. Quan parla d'Alins, aquest text diferencia 

entre la vila baixa que estava formada de "cases sens muralla", de la for<;:a on 
~lic, "les cases de aquella fan muralla".'" Quan es parla de BernuL Pere Tragó afirma 
ten. "és vilo closa, en les quals les cases tan mural/d'.S1 Més endavant. per exemple, 
:::im hom diu de Surp que "és vilo murada de les cases mateixas". Molts cops no ha 
(en arribat fins a nosaltres aquest elos format pels murs deis habitatges. Un cas en qué 
::un 
>ar

49. Cai dir. pero. que és també remarcable, per exemple. la regularitat de I'ordenació deis habitatges~lÍor 
de la vila de Sorl. 
SO. PERE T:<AGO. Spill Manifest de totes les coses del Vescomdat de Casteilbó. la Seu d'UrgeIl1982. pago 
54 
51. IBiD.. pago 94. 
52. IBiD.. pago 98. 
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sí encara s'ho conservot for<;:o bé és precisoment el d'Escoló, que ocobem de 
descriure.'" 

Al costot d'oquests exemples, seguroment trobaríem pobles no closos -com la 
vilo boixo d'Alins-, que perduraren oixí fins al segle XVI. Molts pobles eren sim
plement la suma d'un conjunt d'hobitotges, en els quols, per tont no cal cercar 
cap tipus d'ordre (oixL per exemple, a Surri). Com hem dit, oixó és especiolment 
oíxí en molts pobles petits. 

c. Pobies plurifocals. La "fon:;a" 

Un deis ospectes més carocterístics d'olguns pobles polloresos és, peró, el fet 
d'ésser plurifocols. Jo hem parlot deis pobles dobles com Berrós, Boldís o Espot; 
ara volem centrar-nos, tonmoteix, en el fet de quon un deis focus és un costell. 
Les carocterístiques d'oquests pobles reflecteixen la reolitot de la societot pollo
reso medieval I I'obost real de la feudolitzoció I del procés d'encostelloment. 

Els pobles plurlfocols (o polifocols) eren oquells que tenien més d'un focus de 
creixement més d'un centre. De fet jo n'hem esmentot uns quonts exemples. 
Áreu té dos centres, Alins tombé, Aroós tombé, Tar tombé, Un deis pobles es 
crea al voltont del costell, I'oltre jo exlstio obons i potser, en olgun cos, s'hovio 
creot al voltont d'un comí. M'ogrodario fer esment de tres exemples mes: Olp, 
Aroós I Tovoscon. 

A Olp (fig. k) trobem un poble doble: d'uno banda hi ha la for<;:o i de I'oltro la vilo, 
Olp es trobo situot al costot del torrent de les Lleres. La for<;:o, on devio hover el 
costel!, és bastida a uns 1.150 m d'oltitud, i a uns 100m escossos al nord-oest de 
la vilo, construida uns 60 m més ovoll. La vilo d'Olp és un poble bostont opin
yot; la sevo esglésio resta a foro, més cap al sud-est, Molgrot estar situot a la 
port meridional de la comarca, I'orgonitzoció és molt semblont a la que trobem 
a Áreu, Alins, etc. 

Aroós (fig. j) es troba situot a la ribo dreto de la Noguera de Vollferrero. En oquest 
cos, I'Spill manífestdiu: "En lo 1I0ch de Arahós havia dues poblacions, 90 és la 

53. ts també bastant interessant el poble d'Altron, El poble actual s'organitza al voltant d'una playa. Dins 
del nucli del poble hi ha I'església de Sont serni. sembla uno vila ciosa per un mur. Caldrlo confirmar pero 
oquests aspectes amb uno analisi més detingudo dellloc, 

for9a O fortalezc 
baíx, sens mura/l 
un poble consm 
for<;:o, situada m 
d'olt. Al vessont s 
poble rónec, qu 
sud (i també a l 

romanlco de So 
generodors d'un 

Esmentem, per a 
semblont al d'a~ 
encara és més € 

de Tovoscon i la 
centres, que s~ 
esta situat al sud 
mer nucli, a 1'0Hrl 
¡del pont vell, qu 
potser en épocc 
nord-est, on hi h< 
banda merldioftj 
pobloció noscue 

d. Vilatges rOl 

Per a confirmar o 
rio d'ésser tonar 
arqueológics. Els 
pie notable que 
excov.at per A. ~ 

en oquest jocilTlE 

54. pag.51, 
55. Vegeu: J. Bol.::)' - J 
112-113. D'oltro boro 
'o moteixa Catalur.. : 
iO societat; més av<J' 

cedent o amb un , ....j 
56, A.RoIG - J.RcG .•~: 
2entral)". IV Congr&:; , 
Sonto Creu de Uoc J 
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forqa o fortaleza, la qual de les cases fehia fortalesa e muralla, e la víla o cases 
baix sens muralla."" Lo dlstónclo entre I'uno i I'oltro ero d'uns 300 m. Lo vilo ero 
un poble constru'it 01 lIarg d'un carrer, omb potser olgun correr transversal. Lo 

lo fon;o, situado més o ponent estovo edificado 01 clm d'un turonet que fa 983 m 

m d'olt. Al vessont sud I est d'oquest turó encaro podem veure nombroses restes del 

~ar poble ronec, que esmento I'Spíll. Curiosament en oquest cos, uns 100 m més 01 

~nt sud (1 tombé o uns 300 del poble), o I'extrem d'un plonelL hí ha I'esglésio pre
romanlco de Sont Froncesc. Hi havio tres nuclls, tot I que potser només foren 
generodors d'un estobllment huma lo vio-correr i lo fon;o.5S 

::le 

Esmentem, per acabar, I'exemple de Tovoscon (fig. í). En molts ospectes és for<;o 

fet semblont 01 d'olguns oltres pobles que hem víst; pero, en oquest cos potser tot 

)ot; encaro és més evident. El poble se situo o uns 1 . 111 m, o lo confluencia del riu 

tell. de Tovoscon i lo Noguera de Uodorre. Actuolment lo pobloció es compon de tres 

1110- centres, que seguroment coldrio redulr originarioment o dos. Un primer nucli 

It. esta sltuot 01 sud I s'ollargo 01 voltont del comí. Uns 50 m 01 nord-est d'oquest pri
mer nucll, o I'oltro bando del rlu de Tovoscon, hl ha I'esgléslo. Prop de I'esgléslo 

,de I del pont vell, que permet trovessor oquest curs d'olguo, s'hon fet olgunes coses, 

>Ies. potser en epoca moderno. Trobem el segon focus importont uns 200 m cap 01 

s es nord-est, on hí ha, 01 clm d'un turó, les restes d'un costell, 01 peu del quol, o lo 

Jvio bando meridional, s'estén el segon nucll del pOble, que correspon o lo "for<;o" o 

Olp, pobloció noscudo orron del procés d'encostelloment. 

d. Vilatges rónecs 
vilo. 
erel Per o confirmar o be oclorlr olgun deis ospectes que hem troctot más omunt hou

5tde rio d'ésser fonomentol I'estudi deis pobles obondonots, mitjon<;ont metodes 

lpln- arqueologlcs. Els trebolls, pero, encaro són escossos. Amb tot hl ha un exem

010 	 pie notable que hem de comentar: el vilotge ronec de Santo Creu de Llocunes, 
excovDt per A Rolg.5ó Hem de cridar I'otenció sobre diversos fets que trobembem 
en oquest Jociment situot o I'est de Sort, o lo meltot meridional del Pollars Soblra: 

~uest 
54. IsID" pago 51.es la 
55. Vegeu: J. Boi.ós - J.J. BuSQUETA, "La forc;:a d'Araós", Cotolunyo Rom6n/ca vol. X:V, Barcelona 1993, pOgs. 
112·113. D'altra banda, suposar que I'església de Sant Francesc és una església castral. tal com es fa a 
la matelxa Cofalunya Rom6n/ca, seria suposar que el castell o forc;:a era anterior a la feudalització de 
la soc;etat: més aviat cal relacionar aquesta església preromanica amb un lIoc de poblament pre· 
cedent o amb un indret central de la vall. 

lrperó 
a. Dins 

56. ARolG J.ROIG, "l'ocupació del territori de muntanya: I'urbanisme i els despoblats al Pallars (Pirineu 
Central)", IV Congrés d'Arqueolog/a Medieval espanyo/a. 11. Alacant 1993. pags. 32&330; "Despoblat de 
Santa Creu de Uacunes". Cafalunya Romanico. XV, Barcelona 1993. pags. 296·298. 
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- col·locació desordenada deis habitatges dins I'espai pobletó. Les cases s'a

dossen les unes a les altres (i a la muralla). 

- delimitació d'aquest espai pobletó per un mur perimetral que te un gruix d'l m. 


forma quadrangular d'aquest espai cios per un mur. 
- existencia d'una torre circular a I'angle nord-est de la muralla perimetroL 

existencia d'una capello dins d'aquest espai pobletó. 

Moltes de les característiques d'aquest poble són, peró, sorprenents, d'ocord 
amb el que hem vist fins ara. En primer 1I0c. es excepcional que I'esglesla fos 
bastida a dins del nucli de la població. En segon 1I0c, tambe cal cridar I'atenció 
sobre el fet que hi hagi un mur perimetral (que els autors d'oquesto excavació 
ossenyalen que tambe han trobot en altres vilotges abondonats de carena. 
com, per exemple. al de Puigfomiu). El mateix fet de la proximitat de la torre es 
notable. Tot aixó ens demostra la diversitot de les realitats que podem trobar al 
Pallars Sobiró. Amb tot. no podem pos considerar Santa Creu de Llacunes un 
model deis pobles que hauríem trobat a les contrades septentrionals d'aquesta 
comarca. Potser I'hem de relacionar, mes aviaf, omb els pobles mes encostellats 
que trobem al sector meridional de la comarca. 

e. Altres elements del poble 

El molí -o les seves restes o el seu record- es un element constructiu que trobem 
ara en molts pobles. Jo ho hem esmentat en comentar algun deis exemples. 
La situació deis molins, en relació amb el 1I0c de poblament. varia una mica 
d'una contrada a una oltro. No es pos el mateix alió que trobem a les valis mes 
altes i el que s'esdeve als pobles situats a les terres mes meridionals de la comar
ca. 

Els pobles mes septentrionals estan situats al costat d'un torrent o d'un riu. Jo 
hem vist que a Escalarre el molí era mes a prop que I'esglesio. A Isil el molí es 
trobava entre els dos nuclis del poble, a I'illa que hi havia al mig del riu i que 
era comunicada amb els dos barris per dos ponts (deis quals nomes se n'ha 
conservat un). A Sorpe. a Unarre, a Son, a Alós, a Lladorre, etc.. el moJi era a 
poca distóncia del nucli de poblament. Cal tenir present peró, que estem por
lant de la ubicació deis molins modems; hem de suposar peró que els medievals 
devien esser. si fa no fa, al mateix lioc que oquests petits molinets (o moles), 
com el que encara podem veure prop d'Arrós. 
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A la vall d'Ássua, en canvi, situada ja més cap al sud, trobem els pobies molt es s'a
més allunyats del fons de la vall i deis cursos d'aigua. Els molins, per tant són 
molt més lIuny del poble. d'l m. 

Cal dír, peró, que en aquesta societat el molí segurament s'introduí tardanaJI. 
ment, més tard que en altres /locs on tenía més importancia I'agricultura i, 
sobretot on hagué una feudalització més profunda. Al Pa/lars Soblra -i en mol
tes altres comarques-, la construcció del molí segurament fou imposada pels 

'acord 
senyors, de la mateixa manera que s'imposava I'edificació d'un castell, la cons-

~s;a fos 
trucció d'un poble al costat de la fortifica ció (la "fon:;a'~, aixecar forques com a

ltenció 
símbol de tenir la jurisdicció o fer una ferreria. 57 

avació 
:arena, 

En molts d'aquests pobies hi havia també una ferreria o una molina. Encara 
torre és 

actualment en resta el record. És, peró, difícil d'establir-ne una datació si no hi ha 
'obaral un document que n'esmenti I'exlstencia en epoca medieval. Com deiem suara, 
Jnes un molt probablement aquestes construccions nasqueren fruit de la pressió senyo
lquesta ríal; caldria estudiar-ho en cada cas, 
astellats 

Ara no podem parlar del món de la ramaderia i del bestiar, fonamentals en 
aquestes comarques pirinenques,58 ni tampoc de la importancia que hí tenía el 
bosc,5\' Només, per acabar, volem fer esment deis camps de conreu que hí 
havia a I'entorn del poble, 

~trobem 

(emples. És Interessant que ens adonem, per exemple, de I'existencia sovlntejada del 
'la mica microtopónim "coltia", nom que trobem sobretot en aquestes comarques piri
Jalls més nenques. El camp de conreu més proper al poble o un camp Important solía 
] comar- rebre aquest nomo Mencionem algun exemple, Sorre és un poble situat al muni

clpi de Sort. Al nord hi ha tres grans partides de terres: la Coltia, les Vinyes i els Prats. 

Jn riu, Ja 
,1 molí es 

57. Vegeu la nota 9, 
riu i que 58, Vegeu: CH,RENDU P,CAMPMAJO BDEVASSE D.GALOP. "Habitot. environnement et systemes pasto

roux en montagne: acquis et perspectives de recherches a partir de I'étude du territoire d'Enveig". X s se n'ha 
Co/·loqui Internacional d'Arque%gia de PuigcerdÓ. Puigcerda 1995. pógs. 661-673,

)Olí era a 59, Son molt interessants els estudis: M,T, FERRER I MALLOl "Emprius i béns comunals a I'edot mitjano", Béns 
comuna/s als POIsos Cata/ans ¡a I'Europa contemporan/a, Lleido 1996. pógs, 33-65; "Boscos i deveses a ;tem par
la Corona catalano-aragonesa (s, XIV-XV)". Anuario de estudios medievales, 20 (1990). pógs, 494-497, 


,edievals Vegeu també: J, BOLÓS. "La vilo de Senet (Alta Ribagor<;a) al segle XII. Aproximoció al coneixement 

del paisatge i de la societat d'un poble pirinenc", a Miscel,lónia d'homenatge a Josep L/adonosa, IEI,
o moles). 
lIeida 1992, pags. 147-163, També podem esmentor, pel que fa al Pallars Sobiró. que el loponim 
Peguero, que trobem sovinl, reflecteix la importancia de I'oprofitament de la pega deis arbres, 
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A I'est hl ha les Malloles. Al sud, els Camps i la Congosto. Aquest conjunt de -:-:::€S,~< 


toponims reflecteix prou bé I'existencia, en algun moment preterit d'uns camps -,:::re;-,-) , 


de cereals i també la difusió de la vinya. A Areu, una de les partides de terra 

situades a I'altra banda del riu es diu la Coltia, I'altra la Mola -en record d'un • _es ~CYTfJ¡ 


antic molí fariner- i una altra Prats de Roe. A Estaís, el camp gran més proper al -es:::€ poc 

poble rep encara ara el nom de la Coltia. Al poble de Uadrós, situat al sud de '2: €"" €!"~ o 

Uadorre, les terres de lIevant situades entre el poble i el riu. són anomenades la .~:::>e5 oe 

Coltia; les terres situades a ponent lo Vinyer (tot i que estan situades a uns 1.050 :::r:.oeres ~ 


m d'altitud). -:r'"S 00"( 


-S"'"'"1'cr AJ 
Ao~5. Cloenda ::1: 

~€"""';( 

Estudiar les formes i els elements generadors deis pobles del Pallars Sobiró ens fa -.::: ::::C("~ 
adonar del pes que tingué en la creacló de la majoria del pobles medlevals -o"'"es vec; 
I'existencia d'una societat feudal. ::>e,er'¡O u 

Per a entendre aquest procés de formacló o de transformació deis establiments • =~c'f""er 

humans. hem d'ésser conscients de la forma com varen actuar damunt la sacie :::.::::s+'~1 ese 
tat i sobre I'organització del territori els dos poders principals del món medieval: ::-J'~()I Fo 
I'església i els senyors Ialcs. Tot i que sigui d'una manera simplificada, intentant pero :::""""'n 91 pn 

d'apropar-nos a la complexitat real del món medieval. podem parlar de: 
crs oc 

• L'organització eclesióstica com a control. Podem veure, jo abans de I'any ::-::oes ca 
1000, I'església com a forma de control del terrttori (i de la gent que viu en aquest ::ccrs ce 
terrltori). No cal pas esperar al moment de móxlma feudalització de la societat -S" "rONE 

per a descobrir-ho. Els governants carolingis eren prou conscients del pes que '.el!) Oure 
pOdia tenir I'organització eclesióstica a I'hora de controlar els nous pdisos con
querits i també els vells territoris. A partir d'una visió unitarista del poder, tant del ~ ...,....és. ac 

lalc com de I'eciesióstic (no es posaven d'acord sobre quin havia de seNir I'al :::gJ'es ~ 
tre), s'estengué una xarxa parroquial atape'ida per tot l'lmperi de Carlemany, - -agué ~ 

fet que, en moltes contrades d'Europa, representó el naixement de la xarxa -::: cclgvÉ 
parroquial moderna. ::er:sogra 

:::es ooo,e 

• L'església com a protectora, En esdevenir-se la feudalització de la societaf. -crgeoe 

quan gairebé tot el poder restó en mans deis petits senyors locals, els pagesos i 
els ecleslóstics volgueren fer que les esglésies esdevinguessin un espai de pau, un =e- c""e fa 

espai sagrat. per tal de protegir lIurs interessos deis abusos deis novells senyors feu ::: e' els ce 
dais. insaciables de poder i de riquesa. Aquest procés tingué exit en molts lIocs. ::: ::stells :;;te 

pero. en alguns casos, només tingué una relativa continu'itat alió on el senyor 
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rde eclesiastic continua tenint un pes (per exemple, als pobles que depenien d'un 
mps 'TIonestir). 
erra 
d'un • Les fortificacions protectores (que podien esser, peró, al mateix temps, un cen
er al tre de poder administratiu i fiscal). En una etapa inicial, el castell potser fou un 
:Jde element protector del conjunt de la pobladó. Els oppidasituats a les terres allun
es la vades de la frontera foren pensats sobretot com a 1I0cs de refugi. A les terres 

properes a la frontera, abans de I'any 1000, els castells, posse'its per represen
tants de I'autoritat pública, tingueren un paper fonamental en I'organització del 
territori. Al voltant d'aquestes fortificacions es crearen alguns nuclls de pobla
ció. Aquest proces pot esser considerat un "encastellament" primerenc. Te alguns 
elements d'aquest proces d'organització del territori promogut pels senyors, peró 
no correspon exactament a un encastellament veritable. Prova d'aixó es que, 

evals moltes vegades, al mateix temps que la gent s'instal·lava al peu del castell, s'es
devenia un proces de dispersió del poblament en vilars o en poblets . 

~nsfa 

• Finalment despres d'esser a I'alta edat mitjana un element de protecció, el 

;ocie castetl esdevingue, amb la nova societat feudal. un element de repressió i de 

lieval: control. Fou aleshores quan hi hague el veritable encastellament. que coincideix 

tperó amb el proces d'íncastellamento de la resta de l'Europa mediterrania. 

nents 

És dins d'aquesta perspectiva que hem d'intentar comprendre I'evolució deis 


~ I'any pobles pallaresos. Segurament no s'hi produí I'organització d'una xarxa parroquial, 

abans de I'any 1000, tal com s'esdevingue en molts altres lIocs. Potser s'hi degue

ren mantenir unes estructures arcaiques (importancia d'una esglesia en cada 


lquest 
detat 

"vall'') durant tota ¡'epoca carolíngia o, fins i tot, mes tardanament. ~s que 
's con

A mes, i aixó encara es mes important, quan arreu hi hague la feudalització, en mtdel 
vir I'al algunes de les vaUs altes del Pallars Sobira -com hem vist al comen<;ament- no 

many, hi hague un veritable proces feudalitzador, fet que provoca, en primer lIoc, que 
no calgues la protecció eclesiastica i que, per tant, no hi hagues un procés xarxa 
d'ensogrerament. Aixó pot justificar, doncs, el fet que les esglésies no siguin al mig 
del poble, que fossin rebutjades fora deis límits de I'espai de la població, al 
marge de la zona habitada.:::ietat, 

gesos i 
ou, un Pel que fa a I'existencia del castell, com a element protector, hem de diferen

ciar els casteUs de tradició antiga de les vatls septentrionals (com Llort), deis xsfeu

'S Uocs, 
 castells situats en terres properes a la frontera (Peramea). Aquestes fortificacions 

senyor 
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d'obons de I'ony 1000, tont les unes com les oltres, potser varen otreure la poblo

ció en un cert moment, dificil de determinar omb seguretot. 


Finolment, pel que fa a I'existéncio d'un encostelloment real (íncastellamento), 

oquest, a les volls del nord, s'esdevingué sobretot en les zones on hi hogué una 

certo feudolitzoció. Les onomenodes "forces" són certoment la més bono mos

tro d'oquesto reolitot. Adonem-nos que trobem precisoment les "forces" foro de 

les volls d'Áneu i d'Espot, en els pobles on la situoció personal de la gent era 

més dolento, tal com jo hem vist a I'inici. Amb tot, la creoció de les "forces" no 

suposa I'obondonoment deis hobitotges ontics, ons un desdobloment de la 


pobloció. 


En d'oltres lIocs d'oquestes volls septentrionols, pero, la construcció tardona d'un 

costell (segle XIII), bostit sobretot omb la finolitot de controlar el pos d'uno vio 

importont, jo no suposa un trosllot de la pobloció (costells de Portaran, potser de 


PuigllorenG, de Llodorre). 


Als municipis meridionols de la comarca, per contra, sí que olguns deis pobles 
r 


arrecerots al costot de la fortificoció poden ésser considerots com a pobles -
desenvolupots en reloció omb un costell. En aquestes controdes goirebé tots " 

els pobles tenen un costell i una esglésio. Podem afirmar que hi hogué un cert pro

cés d'encostelloment, encara que no es pugui ossegurar sempre que el costell '. 

no s'edifiqués posteriorment al poble. 


L'onalisi deis pobles del Pollars Sobira ens ha permés conéixer més bé I'evolució 

de la societot d'oquestes contrades pirinenques i tombé ens ha permés entren

dre una mica més el perqué de la forma que tenen els pobles de tot el nostre 


país. 


~CI 

~I 

150 



JOblo

lento). 
Jé una 
J mos
:::Jro de 
nt era 
:es" no 
'de la 

ad'un 
novia 
tserde 

:::Jobles 
)obles 
)é tots 
:rt pro
castell 

'olució 
mtren
nostre 

150 

( I 
J 

) 

Formes deis pobles i societat al Pallars Sobira a I'edat mitJana 
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Mapa de les principals valls i deis territoris del Pallars Sobira, l. Castelis más importants fets 
abons de I'any 1000. 
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