Historia d e la confraria des dels seus orígens
fins al segle xx. Fundada I'església parroquia1
de Sant I.loreng de Morunys. aquesta confraria
Iiiical adquiri una finalirat benGfica i social, assolí
un patrimoni notable. governi tres pobles d e
la comarca del Solsonis, C l a d , Perecan~psi els
Torreiiis. i posíei drcts sobre diversos rnasns a
alrres municipis de la rnateixa comarca. Reiiiii
la rnajor part dels habitants de la vila i rodalia.

i va haver d'enfroi~rar-seanib la cúria episcopal

per defeiisar el seu caricter laic i independenr.
L'organitlaci6 dcl seu patrirnoiii afavorí la foririació d'un seiiyoriii o haronia als iiiicis de I'i-poca
nioderna, aiiib la col.laboració dc la casa comtai
i ducal de Cardona. Fou regida fonarnenralmenr

per niercaders i arteraiis dels teixits que a la vegada invertien el seu capital en obres religioses
de qualitat i en rasques socials que influiren en el
benesrar de la comarca.
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Aquest llibre resumeix la historia de la Confraria de Nostra
Senyora dels Colls, I'esplendor de la qual hom pot admirar
a la nau lateral dreta del temple parroquia1 de Sanr Lloreng
de Morunys, vila del Solson&sa la Vall de Lord. Es basa en
I'esrudi de l'arxiu que es conserva a un armari de la sala de la
primera planta del Museu del Patronat Val1 de Lord, fundat el
1947 a la Casa de la Mare de Déu, edifici central de la confraria. Componen I'arxiu dues seccions descatades: els pergamins
i els lligalls. La secció de pergamins consta de noranta-tres
peces dels segles x v al MI. La secció dels lligalls es compon
de trenca-dues unitats de documents en paper.
Ambdues seccions foren hibilment aprofitades per Manuel
Segrer en el volum dedicar a la confraria i airar dels Colls. No
hem pretks analitzar aquesta documentació, sinó solament
d'anotar la part que ens sembli més interessant referent als
aspectes institucionals i socioeconbmics.

Constitueix un avanratge el coneixement de la historia
d'aquesta institució i els seus més variats aspectes; entre ells
la relació dels béns, en el seu aipecte feudal i senyorial, que
perduraren fins al segle XIX.

La data de fundació de la confraria laica1 de la Verge Maria
des Coll, des Colls, o dels Colls, resta imprecisa. Com veurem,
el pare Joan Me16 la fixi el 1343 i Manuel Segret I'avenqi al
1323, en examinar el pergamí i~úin.51 de I'Arxiu de la Confraria. Aquest pergami -que és una Memoria deh censals movts

que pren la Confníria de Santa Maria hi en qual temps sOn
pagadors-,' conté anotats qui~izecensals, pels quals percebia
els corresponents censos anuals, pertanyents als anys 1406 a
1408, i entre ells un referit al 25 de maig de 1323, pel qual,
amb lletra diferent de la resta, es veu que aquel1 any ja existia
la confraria, regida per quatre priors. El suposat document
fundacional de 1343 deu ser una falsificació, per les sorprenents
irregularitats paleogrifiques que mostra i pel tipus de lletra i
de paper utilitzats. Pero el document datat el 25 de maig de 1323
conté una frase no menys inquietant, rota vcgada que consigna
que "Guillamó de Marunys quondam de la dita vila [de Sant
Lorenq de Morunys] davie a la dita confraria [Des Colls] nou
florins d'or d'hagó, confessam haver aguw e rebuts aquells per
nli de na Sibilia muller del dit Guillamó" i és el cas que el 1323
I.

A.C.D.C. (= Arxiu de la Coiili-aria dels Colls) perganií
per un plec de tres fulls de virela de zz n 30 cm.

iiúin.

51, caiistitu'it

encara hom no eiicunyava florins d'or a la Corona d'Aragó.
La data en conseqüencia degué ser incorrecta i Manuel Segret
pensa que el documenr podria ser de 1427, data en la qual era
efectivamenr prior dels Colls en Joan del Mas.
Revisant la col.lecció dels pergamins de I'arxiu, a més,
n'hem localirzar un del 7 de gener de 1310 que ens deinostra
que en aqiiesta data la confraria ja existia i disposava de cabals
importants. En efecte, aquest pergamí2 conté I'ipoca o rebut
de la quantitat de 205 lliures atorgada per tres priors de la
confraria de Nostra Senyora Des Colls a la reverent comunitat eclesiisrica de la vila de Sanr Lloren5 de Morunys per la
celebració de les misses matutines dels divendres i dissabtes a
la parroquia. Ho signen, a més dels procuradors i restimonis,
Joan Casafont, que es declara notari públic de la vila de Sant
Lloren$ de Morunys per I'autoritat apostolica i perla del prior
de Sant Lloren$, qui ho va escriure i signi.
Creiem, eii conseqüeticia, que el 1310 la confraria Des Colls
ja existia, fundada en I'església de Sant Lloren$ de Morunys.
1 si la Verge ja havia estat "trabada" el 1297, quan consta que
existia una capella al Puig (Puit) dedicada a Santa Maria,
podem relacioiiar ambdues dates i considerar que, des de la fi
del segle XIII,pogué existir ja el culte i la confraria de Nostra
Senyora des Colls, si bé inicialmenr es diria "dels Coll", en
singular.
No sabem, pero, la data exacta en que la confraria de la
Mare de Déu dels Colls es fundi a I'esdésia de Sant Lloren5
2.

A.C.D.C., prrg~minúm. 47, de 17 n 32 cm
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de Morunys, on tingueren lloc les seves primeres reunions
semestrals i anuals. Des de bon principi es qualifici a si mateixa de "laicai" o "laica", titulant-se "confraria laica1 de Santa
Maria". Si bé el document fundacional no s'ha conservar al
seu arxiu, n'hi ha (com hem dir) un de fals que en vol precisar
la data. Parlem-ne.

EL DOCUMENT FALS DEL SUPOSAT 1343
El pare Melé, en la seva Noticia i n o ~ e n atranscriu
,~
una
copia norarial, signada per Josep Jové el 26 d'octubre de 1812,
de la suposada acta de fundació de la confraria de Madona
des Colls, conringuda en un llibre, amb cobertes de cuiro,
presentat pel senyor Josep Coromines, prior de la confraria, al
senyor Josep Jové, notari públic de Solsona, cridat a la vila de
Sant Lloren$ expressament per a donar fe del seu contingut.
No hem pogut localitzar aquest llibre esmentat pel pare
Melé, pero a I'Arxiu de la Confraria4 es guarden unes fiilles
de paper gruixut i grisenc, mida foli, on amb tinta morada
hi ha escrits de Francesc Descavall (segle m),Jaume Vilasaló
(segle xv) i Joan Romaguera (segle m)els quals es qualifiquen
d'escrivents de la confraria.
El contingut d'aquests folis és exacte a la copia transcrira
pel pare Melé, i aixo ens fa pensar que tal volca formaren part
P Joaii MELÉC.M.F., La mar< de Déu deL Col¿<.Bnu noticio i novenb, Fornelir de Pierar, Barcelona, ,924, 64 p.
4. Diposirar al Museu del Patronar de la Vall de Lord, de Salir Lloren$ de
Morunys.
3.

d'aquell llibre desaparegut. No les transcriurem, doncs, sinó
que ens limitarem a citar-les.
Francesc Descavall ens hi explica que la confraria -o "Santa
Congregació" com el1 i'inomenava5- es funda amb motiu del
sermó que el 25 de marc de I'any 1343 féu mossin Josep Cbdol,
regenr de la cura d'inimes de la vila de Sant Lloren$.
En aquel1 sermó mostri al poble les miseries i afliccions
de I'ipoca, exhorta a l'ajuda mútua, al perdó i a la paciencia,
i conmogué tant l'auditori que els caps de casa es reuniren
en consell, convocats a tocs de campana segons costum, i
s'acordi la fundació d'una confraria, destinada a socórrer els
que ho necessites'sin; per la qual cosa fou decidit fer un ercot
o col.lecra anual i designar quatre prohoinens assessorats per
trenta-tres prohoms més com a adrninistradors dels cabals
que es recollissin. Aquells quatreprohomens foren anomenats
"priors" i el seu cirrec era biennal (o anual) i per elecció. Els
altres trenta-tres constituirien el Capítol. Aquesta confraria o
societat benefica es funda, doncs, reunint les quanrirats que
aportaren cadascun dels veins de la vila i de les parrbquies
forinies de Santa Creu i Sant Serni, i es nomeni a la vegada
una comissió que anés a demanar ajut monetari al vescomte
de Cardona, Ramon Folc. Els resultats foren altament satisfactoris, s'aplegi la quantitat de 3.059 sous i 3 rals d'argent,
5.

No ens consra que mai fos anomcnada així. Manuel SEGRET,al llibrr Altar
deL Collr (parrLquia de Saiir Lloreiic de Moriliiys, 1984)~pp. 17-21. refleniona
rambé sobre la daca iiiicial de la confraria i considera que el pergami núm.
s i de I'irxiu té la data equivocada. e s molt possiblc que sigui aixi car, datar
el 25 de maig de 1323, el rodrgrn altres doculnenrs dels anys 1406a 1408.

dels quals, el 15 d'abril del mateix any 1343, es destinaren 343
sous per a socórrer les cases necessitades; 350 per a edificar
un hospici o hospital, i 6 sous i 3 rals de plata per als presos.
Els administradors o priors laics -mercaders o artesans- que
regien la confraria es quedaven amb la resta.G
L'any següent (1344) hi havia en la caixa la suma de 2.084
sous, dels quals, abans del 30 de mar$, se n'invertiren 284
en diversos socors. Fou acordat que la confraria tindria
una finalicat exclusivament benefica. Més tard s'establi
que cada any, el dia 24 de mar$, festa de I'Encarnació, se
celebraria una missa i una processó a la tarda portant ciris
encesos tots els confrares que poguessin. El duc de Cardona
es féu protector de la confraria i la fesra es rraslladi al dia
de I'Assumpció de la Verge, el 15 d'agost. Les armes dels
Cardona figurarien als retaules i estendards de la confraria,
i al segell amb el qual aquesta segelli els seus docurnents: el
Coll, en principi un de sol, i més endavant dos monticles,
i el card dels Cardona.
El segle XVII el segell de la confraria esdevé rectangular, presidit per la imatge de la Verge, amb tres castells, rodejada per
SENIORADESCOLLS
CLARA,PERACAMZ
la inscripció: "NOSTRA
I LO TOREZ."'
Un altre segell rodó, amb una creu al mig i la

".

6. Pascual MADDZ,Diccionario G e o ~ d f i c o Gtdd&sim,
,
Hixtóriro. Madrid, 1848,
rom IX, p. 617.
7. L'exemplar de qj x 36 mm es conserva al Museu del Patronar de la Vall de
Lord. A mirjan segle xviii hi ha altres segells, a mér del de la confraria
(A.C.D.C., lligall rz, doc. i , fol. 97c), el de la cúria de les baronirr de Clara,
Peracamps i els lorrenrs (íd. fol. 130") i del batlle de Peracampr (id. fol.

Segel] rnetillic dcl ~ c n p r i idrlr
i
Culla

(a. xviii)

llegenda al voltant de Clara, era usar encara pels confrares el
1842 en diversos rebuts.

Un cop incorporada la vila de Sant Lloren$ al bisbat de
Solsona, crear el 1593, i havent pres possessió de la parroquia
com a prior el bisbe de Solsona, I'any 1624, volgué sotmetre
la confraria dels Colls a la seva autoritat. El 14 de febrer de
1716 ellitigi entre la confraria i el bisbe empitjora. La confraria
sempre Shavia adminisrrat independentment de la parroquia i
sense el control d'aquesta. El duc de Cardona es posa, doncs,
al costar de la confraria, que, com a societar laica, i administrada per laics, desirjava seguir sent independent. El 14 de
setembre de 1721 el bisbe de Solsona i la seva cúria suscitaren
que la confraria devia sotrnetre's a les visites periodiques del
seu prelat. 1 el pler tingué lloc entre la Cúria secular de la
Reial Audiencia i del duc de Cardona per una part, i la Cúria
eclesiistica de Solsona per I'altra. El conflicte es considera
finalitzat el 20 de setembre de 1723, anul.lant la signatura feta
en la Cúria secular de Cardona i aprovant la fera en la Cúria
eclesiistica de Solsona. La confraria estava en desacord amb
el resultat; per tant apel.li, escrivint al rei Ferran V1, i aquest
resolgué la qüestió rnanant anular l'acte de la Cúria solsonina
i afegint, el 24 d'abril de 1755: "ac regiam jurisdiccionem non
perturbetis" (i no pertorbeu la jurisdicció reial).=
8. Més deralls sobre aquesr afer en I'abra de M. SEGWL, AItnrdeL ColL, cit.,
cap. XII, pp. 100-116, on s'cxamincn les relacions de la confraria amb la cúria
dc Solsona des del segle xvi fins al miviii.

La confraria dels Colls tingué per patrona la Verge Maria
dels Colls, antiga imatge sedent de talla rominica, trobada,
segons la tradició, en un petit col1 situat a l'extrem SE de la
vila, en el lloc dit Cap del Puit on l'any 1297 ja hi havia una
ermita dedicada a Santa Maria.
El pare Narcís Camós, en el seu Jardin de Maria, plantado
en elprincipado de Cataluna,9 l'any 1657 ens la va descriure
aixi:
'En la nave de la parte de la Epistola, de las tres que tiene
la Iglesia Parroquial de S. Lorenco de Morulls, se venera con
mucha devoción una imagen del Serafin Encarnado, Maria ...
Intitúlase ésta, del Coll, por averse hallado en un collado que
dista un tiro de arcabuz de lavilla, poco mas o menos, azia la
parte de oriente. Vivian antiguamente en esta iglesia, y casa,
religiosos de Sn. Benito ..., salían algunas veces por aquellos
montes a exercitarse en actos de virtud; y sucedió que llegaron
dos a dicho lugar, cerca del cual avía un pastorcillo, que apacentava por allí su ganado. Advirtió éste.. ., que razonavan los
monges.. ., con alguna persona que estava cerca dellos, y buscando curiosos si lo podia advertir, llegó al collado, despues de
ausentarse los dichos monges, vió esta imagen de María con
que quedó el pastor con grandísimo contento."
9. N. Cmbs,Jardín dpMaríaplantada en el hincipado de CatduM, Barcelona,
1657,cap. XVI, p. 401. Vegeu rarnbé Manuel S E C R ~ T
pp.
, 17-43, a robra de
Joan BBLLMUNTI FICUERAS,Devorrom marinnerpopuhrr. ElSoLonh, Pagks
Edirors, Lleida, ,998, sota el tirol "La Mare de Dku dels Colls de Sant Lloreni

de Morunyr".

1 segueix dient: "Publicóse muy presto el nuevo portento
por los vezinos de aquel lugar y demás del convento.. . Fueron
luego a buscarla con una muy devota procesión.. ." "Desra invención (supuesto que Faltan otros testigos) autenrica mucho
una santa costumbre, que desde tiempo inmemorial tiene esta
villa [cal recordar que el pare Camós escriu a mitjan segle
xvii] y es, que todos los afios, el dia de las rogaciones traen
con procesión la Santa Imagen al lugar donde fue hallada y
esto se haze con tanta certeza que aviendo dexado de hazerlo
un afio, sucedió (como algunos dizen) que la hallaron en el
mismo collado, con que asseguraron no dexarlo de hazer
jamás."
A l Puig o Puit on havia estat "trobada" la imatge de la Verge
dels Colls, es va erigir I'any 1682 una nova capella a la Mare de
Déu dels h g e l s , per un devor de la Verge. Dues pedres rreballades, situades a dos angles de la facana, mostren esculpits,
respectivament, i'escut de la Verge amb els dos Colls, coronats
per dues creueres al costar drer, i a l'esquerra i'any "1682", ja
esmentat. El 1936, arran de la Guerra Civil, la nau rectangular
de la capella de Nostra Senyora dels k g e l s fou saquejada i la
imatge destruida, pero després de la guerra el pintor Joaquim
Pintó ordena netejar el temple i enrajolar-lo i va pintar un
quadre-reraule amb la nova imatge de la Mare de Déu dels
h g e l s . La porta de metal1 amb dues finestrelles permet de
veure I'interior, on la gent sol tirar monedes en fer súpliques
a la Verge.

La imatge de la Mare de Déu dels Colls degué venerar-se
primer a la seva capelleta conscru'ida el segle xiri al cap del
Puit. La imatge anciga de la Verge era una talla de fusra, sedent
en una banqueta sense baranes ni respatller, amb la figura
del Nen Jesús assegut sobre el geno11 esquerre de la Mare en
actitud de beneir amb la m i dreta alcada. Era una verge de
les anomenades "negres" de tradició rominica, amb la cara
fina. Hi ha qui ha cregut que la primitiva imatge de la Verge
dels Colls tenia el nen Jesús assegut a la falda, pero d'aquesta
circumscincia no en queden testimonis fidedignes.
L'any 1711,en ocasió d'encarregar la confraria a Joan Francesc Morató, escultor de Vic, que esculpís el retaule barroc
de I'altar major, li va encarregar també la confecció d'una
altra imatge de la Verge dels Colls, destinada a presidir el pis
central del nou altar rnajor, i feca a imicació de I'antiga, segons
contracte.
En la seva obra Baronies de Pinós i Mataplana,1° mosskn
Joan Serra i Vilaró va escriure: "Tinc en mon poder una antiga imatge.. ., aquesta imatge fou trobada a la golfa de la casa
Llobet, de Sant Lloren5 dels Piteus, els actuals posseidors de la
qual són descendents, amb cota probabilicac, del Joan Llobet
que intervingué en el transcrit contracte. Aixb em fa suposar
que la meva és I'antiga imatge de la Mare de Déu dels Colls,
i que la que accualment es venerada a Sant Llorenc en una
singular capella.. ., fou esculpida per Francesc Morató."
10.

J. SERRA I VI LAR^, Aaronirn de /'iinói iMatnplann, Hiblioreci
celona, 1930-50,vol. I I I , p. 271.

Balmes, Bar-

Fins al 19zy hi havia encara a Sant Llorenc tres irnatges de
la Verge dels Colls. Una d'elles, "molt vella", resrava abandonada en un dels perxes de la vila (a cal Buriol o a cal Llobet?)
i mosskn Serra se I'emporti al Museu Diocesi de Solsona, si
bé no és segur que hi arribés, potser se la quedi a casa seva,
per passar anys després a un dels seus nebots de Barcelona (a
la placa de Sant Joan, a un pis de la casa del xarnfri Gran Via
deles Corts Catalanes-carrer Bailén?),al costat de la pastisseria
dela família Serra.
caltra imatge era una capella o vitrina de la sagristia de la
capella dels Colls. Cada any la rreien en processó fins al Puit.
~ e m b l aque fou cremada el 1936.
1la tercera, des de l'any 1780 aproximadament, i amb vestits
de roba sobreposats que requerien certes modificacions dels
bracos, presidia la capella i l'altar xurrigueresc dels Colls. L'any
1936 fou trencada, estellada i cremada, tan sols va salvar-se la
carade la Mare i la del Nen, entre les cendres. Aprofitant les
dues en Jaume Pujo1 (dit "el Pipes"), escultor local, esculpí
l'any 1943 la imatge actual, imitant I'antiga. Els salesians de
Sarrii la retocaren i encarnaren i avui és venerada al cambril
de la capella xurrigueresca. Amida 80 cm d'altura per 28
d'amplada, a la base del seient. Du una túnica daurada i un
mantel1 blau cel i porta un card a la m i dreta. El nen Jesús
amb rostre afable seu sobre el geno11 esquerre de la Mare i
beneeix el poble amb la m i dreta. La cara de la Mare, al col1 i
davant de les orelles, mostra l'afegit d'una peca independent
de la resta.

Un cop feta la nova imatge de la Verge als inicis del segle XVIII, els priors dels Colls, cridaren I'argenter de Solsona,
Bartomeu Aguilar, perqu.? fes les corones de la Verge i el Nen, i
a tal fi li entregaren les corones velles de plata. El 10 d'agost de
1717 l'argenter presenta el compte perla corona de IaVerge i el
dia 3 de maig de 1718 enllestí i cobra la del Nen. La de la Verge
pesa 62 unces i mitja. Era de plata daurada com I'anterior, que
sols pesava 16 unces i quart d'argent. Tenia sis dotzenes de
pedres i les dues corones costaren en total 189 Iliures, 19 souS
i 6 diners, pagades en tres terminis.

La confraria laica1 de la Mare de Déu dels Colls fou fundada el darrer ter$ del segle XIII, a I'església prioral de Sant
Lloren$ de Morunys o dels Piteus. Hom escollia cada any
dos priors entre els mercaders i artesans de la vila. 1, amb
els dos priors que continuaven de I'any anterior, els quatre
estaven destinats a presidir i governar la confraria durant
dos anys. La confraria celebrava tres reunions I'any, la més
solemne el dia de Nadal. El capítol o reunió de Nadal, fou
traslladat, abans de finalitzar el segle xv, al primer diumenge
després de Nadal, i els altres dos capítols tenien lloc el primer
diumenge després de Pasqua i el primer després de Tots Sants.
El primer capítol de I'any s'escollien els dos priors que havien
de substituir els que complien els dos anys, i tots els confrares
reunits pagaven quatre diners per capítol, o bé zo sous d'una
sola vegada en vida o 10en la mort. A més d'artesans, pagesos

liii.>ip<.i<,iial <le l., M.,rr ilr Ili,, ilcl,
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i mercaders, la confraria aplegava clergues i nobles, com la
comtessa Joana de Cardona, que el 1423 paga 2 florins pels 12
diners que li corresponien, o bé 2 0 sous, per tot, el 1488. El
comte Joan de Cardona i de Prades, gran conestable d'hagó,
i la seva esposa Aldonca pagaren la quantitat total d'una sola
vegada, com també inosskn Marlés, senyor del castell de Sant
Guim. Pero ni els nobles ni els clergues mai no governaren
la confraria, sinó que deixarcn aquest afer i l'administració
dels béns ais mercaders de Sant Llorenc, com Joan del Mas,
Pere de Gatueres, Bernat d'ollers, Pere de Torruella, Bernat
Celar, Joan Riu, o bé Bartomeu Pla, Agustí Rovira, Bernar
Canals i Agustí Pla, qualificats de senyors pels vassalls dels
seus senyorius."

Els "Coernr " o Quaderns
Els "Coerns" i "Quaderns", en principi anuals, permetien
coneixer el nombre de confrares i el lloc de residkncia, tota
vegada que la confraria s'estengué ben aviat per tot Catalunya
occidental i el sud de Franga. El cartel1 o quadern de 1423 esmenta dotze confrares clergues, i 215 homes i 184 dones de la
vila i dels masos propers. Consten al castell de la Pedra els masos
11.

A.C.D.C. Diverses enrrades. Vrgru l'estudi detailar dels carrells dc 1429 a
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Universitar de Barcelona, Barcelona, 1961, val. 1, pp. 591-605, Caidria fcr
i ~ nesrudi aprofundir dels quadernr, car proporcioneii molta inforinació
complemenrlria. El regle xv-xvi hom hi troba inscrits fins a seutanra-nou
clergues.

de les Tragines, les Nogueres, la Plana, Cardona de Coguls,
Castellar, Castell, Bella, Sala, Sant Llei i Melers. Al Castelltort
lii havia: les Corts, Guixerons, Soldevila, Can Blanc i Tresserra.
Hom constata, a mis, el castli de Sisquer, Andreu Comelles,
o bé una esclava de Joan del Mas, anomenada Caterina, i cinc
confrares de Solsona. Els anys següents el nombre de confrares i confraresses tendí a augmentar. La vila el 1429 tenia 425
habitants i el 1470 en consten 402. L'any 1488 el nombre de
clergues s'elevava a vint-i-un, presidits pel prior benedictí de
Sanr Lloren$ fra Bertran Barber, que seguiria essent-ho fins al
1521. EIs confrares de la vila restaven consignats per carrers.
Així trobem al carrer Jussi onze homes i deu dones, del total
de quatre famílies. Al carrer de la Fontvint-i-vuit homes i
vint-i-una dones, de nou famílies. Al carrer d'en Coromines,
vint-i-vuit homes i vint-i-nou dones, de catorze famílies. Al
carrer del Forn, quaranta-tres homes i quaranta dones. Al conegut amb el nom de Nou, vint-i-un homes i disset dones. Al
carrer d'en Llois, deu homes i onze dones. A la plaqa, trenta
homes i rrenra-una dones, de disset famílies. 1 al carrer d'en
Rovira, cinquanta-un homes i quaranta-una dones. En total
424 vilarans. Entre ells el procurador del comte de Cardona,
Pere Sabater; el ciutadi de Barcelona Bernat Guarro i el canonge d'urgell mossen Pere Simon. El nombre de solsonins
afiliats havia augmentat a ser. A aquests confrares cal afegir-hi
onze persones, de la par-roquia de Santa Creu d'ollers, cinc
homes i sis dones; nou persones de Sant Serni del Grau; setze
de Canalda; onze de la Coma; vint-i-una de la Pedra; vuir de
Castelltort; cinc de la Corriu, i set de les Cases de Posada.

En total vuitanta-vuit I'any 1423, rcduides a trenta-ducs al
1488. Pero aquest darrer any havien augmentat els pobles
que tenien confrares inscrits. Oden, Lladurs, Valls, la Valldora, Llinars, la Selva, Casserres iTost, ainb un total de vint-itres confrares. Cinquanta-cinc entre tots, a afegir als vilatans.
En total 479, dels quals 436 eren vilatans.
Els anys següents es manté el nombre de confrares i confraresses amb cerca tendencia a augmentar. L'any 1489 el nombre
de clergues suma vint-i-tres, presidits encara pel prior fra
Bertran Barber, que continuaria essent-ho almenys fins 1521.
A la vila de Sant Lloren$ hi ha set carrers i una placa (la Plassa)
oii viuen seixanta-un confrares. S'hi ha afegit la Canal amb
cinc inscrits. El carrer d'en Coromines, arnb cinqiianta-vuit
confrares; el d'en Llois, amb vint-i-un, i el d'en Rovira, amb
noranra-tres, són els únics que porten el nom de persones
assenyalades. Tres carrers porten els noms de la Canal, el Forn
(amb vuitanta-dos) i la Font (amb quaranta-vuit), de llocs
importants. Dos recorden la seva situació: carrer Jussi (amb
vint-i-dos) i Nou (amb quaranra). En total, a la vila lii trobem
la xifra de 430 vilatans. Als quals cal afegir-ne deu de la parroquia de Santa Creu i quatre de la de les Cases de Posada. A
més de Solsona (set), Canalda (sis), la Coma (vuit), la Pedra
(dotze), Castelltort (quatre), Odkn (cinc), Lladurs (cinc), Valls
(quatre), la Valldora (dos), Llinars (un), la Selva (tres) i Tost
(un). En total seixanta-iiou, que sumats als vilatans fan 499.
El 1491 s'hi ha afegit Naves (amb un) i Vilacireres (amb dos)
que ens completen I'imbit de la Vall de Lord.

Les families deli confiares
Per l'aiiy 1491y ~ d e mja donar noticia dels cognoms de les
famílies que vivien a cada carrer de la vila. Al carrer Nou hi
viuen treae famílies anomenades: Casanoves, Verger, lunyent,
Gili, Beringuer, Monegal, Salavert, Simón, Sala, Cortal, Ordigues, del Mas i Cases. Al carrer d'en Lois (Luys), hi viuen
sis families, dires: Cestots, Pla, Lois, Gili ilies Gatuelles, Cbdo1 i h u s . A la placa, catorze famílies anomenades: Cbdol,
Cestots, Valielles, Celat, Neral de Sorribes, Rovira, Pla, Valldelorr, Clusa, Viladorralt, Vilasaló, Eroles i Barber. Al carrer
d'en Rovira, el més poblar, trenca-tres famílies amb els noms
següents: Beringuer, Barber, Vives, Planes, Canals, Valielles
ilies Canals, Crexans, Monegal, tres famílies Riu, Rovira,
Cerda, Casagualda, Cestots, Serra, Tarida, Crexans, Monegal,
Boxader, Pasquet, Sala, Cristbfol, d'Esperics, Balaguer, Puig,
Llopis, Soler, Monegal, Sans (del bisbat de Tarba), Llinars,
Saurina i Furtaner, alguns d'ells amb el cognom repetir, i un
provinent de Franca. A la Canal hom consigna tres famílies:
de la Canal, Cavall i Barber. Al carrer Jussa, sis families: Aguilar, Eroles, Riu, Colic, Lurnet i Gatuelles. Al carrer de la Font,
dotze famílies: Ordigues, Jarri alies Ordigues, de les Cases, de
Sant Martí (de la Corriu), de Guixerons, Costa, Nogueres,
Gatuelles, Sauri, Simon, Piquer i Gali. Al carrer d'en Coromines, tretze famílies: Llois ilies Vilasaló, Soler ilies Paghs,
Sala, Cardona, del Mas,12 Blanc, Valielles, Torentaler (sic),
12.
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Vilagoenc, de Santa Eulilia (de les Cases), Traver, Fabregues i
de Castellenprés. Al carrer del Forn, dinou famílies de cognom
Rovira, Casafont, Pla, del Mas, d'Altarriba, de Cantallops,
Grau, Sastre, Ferrer, Solsó, de Vilanova, Sala, de Sant Martí,
Salmuria, d'ollers, Turneula, Codina d'Esperics i Crexans.
En total sumen 129 famílies que amb un coeficient de j,j
habitants per familia ens donarien les 430 persones anotades.
Als coerns de ~ j z ri ijzz hi consten, respectivamenr, 317 i
286 confrares a la vila, amb tendencia a anar baixant agrupats
en els ser carrers i la placa.
El cartello coern de Pany 1540 I'encapcala la família ducal de
Cardona, amb el mateix duc, Joan de Cardoila, i la duquesa,
cadascun amb 35 sous, segueixen la comtessa de Trevinyo, Joana de Cardona, Ferran Ramon Folch que es titula també duc
de Cardona i sa muller, marquesa de Pallars, rots ells amb 35
sous d'almoina i, amb 30 sous, Isabel de Cardona. Els clergues
sumen cinquanta-sis, amb el prior Bertran Barber. Els airres
confrares vilatans de Sant Lloren$ segueixen agrupats per
carrers i la placa. Hi ha ara deu carrers i la placa, distribu'its
aixi: al Portal de la Canal, vint-i-tres persones; a la Placa,
setanra-tres; al carrer d'Agusrí Rovira, vuitanta-quatre; al Cap
Carrer (avui carrer de I'Estudiet), trenca-cinc; al carrer d'en
Gregori Grau, vint-i-quarre; al carrer Nou, cinquanta-ser; al
carrer Jussi, quaranta-vuit; al carrer de la Font, 148 confrares;
al carrer de mossen Coromines, seixanta; al carrer del Forn,
vuiranta-sis i al carrer d'en Llois, cinquanta-tres. El total de
persones, amb nou no comptabilitzades era, doncs, de 700,

amb 275 matrimonis. Cal afegir-hi els confrares i les confraresses dels tiuclis de població veins: Solsona (tretze persones),
Cardona (dos), parroquia de Santa Creu (deu), parroquia de
Sant Serni (quatre), parroquia de la Coma (cinc), la l'edra
(divuit), Canalda (vuit), Castelltort (sis), Valls (quatre), la
Valldora (tres), Cases de Posada (quatre), Lladurs (cinc), Clara
(tres), Olius (un), O d h (set), Vilacireres (tres), la Seu d'Urgell
(tres), Gósol (tres), Baga (tres) i Llinars (nou). Sumats aquests
darrers confrares als vilatans de Sant Lloren5 i als nobles i
clergues, resulta un total de 954 confrares i confraresses. Suma
molt respectable, per la primera meitat del segle XVI, inclosos
seixanta-nou sacerdots en finalitzar el segle m.

Des de mitjan segle xvr la confraria dels Colls actua com un
senyoriu col.lectiu i estableix una Cúria o Tribunal per a jutjar
els vassalls, les actes de la qual enregistra un notari de la vila de
Sant Lloren$. Les actes de Cúria, sols en part conservades, ens
mostren com actuen els priors exercint la funció de senyors,
i els problemes que aixo els presenta. Així, per exemple, una
sentencia donada el 15 de gener de 1559, i enregistrada pel notari de Sant Lloren5 Joan Piquer contra Francesc Montraveta,
fou apel.lada per Pere Montraveta de Peracamps, als priors, el
23 de febrer del mateix any.
El comportament dels priors de la confraria coin a senyors no devia plaure gaire els vassalls. Tota vegada que el

17 d'agost de 1638, iniciaren un procés, davanr del norari de
Sant Lloren5 Anroni Torrebadella, contra Jaume Noguera
ilies Pujoltell, perquk havia dit públicament "que els vassalls
be tenian bona senyora, pero que los balitres la regien",
referint-se als priors. Havia tractat de "balitres" els priors,
és a dir, de belitres, homes roi'ns.
Sabem que hom defraudava cl delme, s'emportava la palla,
no pagava els censos, es venia les herbes, tallava i transportava
Ilenya, hi havia baralles entre els vei'ns i els fainiliars, no es
volia pagar el dret de passatge de besriar, ni els assentaments,
es cagava en llocs prohibits, es robava la rella als veins, etc,
o ens trobem amb malfactors corn Francesc Viladric, dit en
Malabarba, perseguir (1631-1636) a Clari, o bé amb problemes
d'herincics, difícils de solucionar. El procurador fiscal de la
cúria de la confraria, que ho era de les baronies de Clari, Peracamps i els Torrents, el segle XVII instava una inquisició contra
Josep Boix de Peracamps perque havia garrotejat Raimunda
Piñol, el 8 d'abril de 1698, segons el notar¡ Josep Vidal.'"
Els notaris de Sant Lloren$ solien actuar a instincies de la
Cúria de la confraria. La cúria estava contra els malfactors i
disposava d'un escrivi nomenat pels priors, el qual redactava
les lletres citatbries i altres documents contra els pagesos de
les baronies del senyoriu." Els batlles locals exercien el poder
per delegació dels senyors, i aquesrs batlles solien ser veins dels
llocs de senyoriu i persones de la confianga dels priors.
13.
iq.
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Aquests cribunals senyorials de muntanya ens proporcionen cambé algunes curiositats dignes d'esment sobre la
vida als senyorius, principaltnent els segles xvi i xvri. Així,
per exemple, hi rrobem el fragment d'uns incerrogacoris de
la segona meitat del segle XVI,a un tal Gaspar Ramoti que
requeria d'amors a la criada de la casa i li proporcionava "petons furtius". 1 li digué "sis volie metre al cap del llit ab el1
que el1 li darie un real". Segoiis que seinbla la criada refusi la
invitació. Un altre fet, aquest datar el 18 de serembre de 1671,
és el referent a una declaració de Pere Capdevila, batlle dels
Torrents, qui comunica als priors de la confraria que l'hereu
del mas Sanrandreu dels Torrents troba dos garrots, un de
boix i I'altre de roure, davant la porta de la casa i no sabia qui
els hi havia posar, ni el significat que podien tenir." Entre els
judicis segiiirs a Clari hi consta la causa contra Joan Esceve
per haver robat una arma de foc (una "xispa" diu el texc) de
la casa d'en Pere Joan Pla de
No precenem ara estudiar aquests aspectes, car ens allunyaríem massa dels nostres objecrius. Els exemples esmentars
creiem que seran suficients.

Els priors de l'any 1453 varen fer, en acabar el seu mandat,
un inventari dels béils mobles de la confraria, per entregar-lo
als seus successors. Gricies a aquest inventari, fet pels vene15. A.C.D.C., lligall 23, docs. zg i 28.
16. A.C.D.C., lligall 23, doc. 44.

rables Joan del Mas, Joan Rovira, Joan Torruella i Francesc
Rovira, coneixem el detall dels béns adquirits els primers cent
cinquanta anys de la seva existencia i la seva funció essencialment licúrgica, tata vegada que eren destinats a l'església de
Sant Lloren$. Diu així.. .
E primo lo calze de la segrestia d'argeiir
ítem los canalobres d'argent
írem una crru d'argenr
frein dues caiiadelles d'argcnr
ítem un drap frontal de velur
item iin drap de seda verinell, scrvcix als morts
írcm los vestiments subiraris dels niorts
írem una capa missal de ver[ ab ses cariiis e seu goriiiment
írcm una srola i un maniple
frem un cofrer ab dos panys, buir
írein 6 migs brandons de cera blanca
item 16 brandoncrs
íreiii 16 lliurcs de candeles de sera
ícem 37 braildonets
1rem cera nova en pans, 26 Iliures, 2 onces
írem uii missalcr vcll
írem 4 ~obre~ellissos
de scolans e dos vells de renir la parrna
írcm un drap negre per tenir davanr I'alrar la Qoresma
ftem 6 caps de brandons en la casa dels priors
írem u n capdelec de cocó filar
írem iin pany nou ab ses irriells i forrellar
ftem en la caxa del prevere rin missal cruxi
frein una capa vclla ab camp blau d'or de Lucca
ítem una capa de tors jorns ab son gornimenr

ítein un calze e patena d'argent e 2 canadelles de srany
ítem un cott'~etab sse claus dc la casa dcls priors
ítem d o ganfanens ab images de la Verge Maria
írem sobre l'alrar de la Vcrgc Maria y draps, lo froiiral de velur
veriiiell, e lo sobre altar de cuyro, e dos canalobres de ferro
ítem una caxa que sti davaiit lo cor
ftem un drap de niorrs de lisres grogues e vermelles
ftem un rnantcll de Saiira Maria ab dos cordons
ítem una caxeta ab uns corporals
ítem z imirs e uns canlis e una capa squiti~adade morts
ftem un coxi
íreiii una capa dolenta
ítem un davant altar groc
írein uii trosset de camm&s,poc més de una alna
itrm dos llibres nous de cuberta de pergarní de comptes."

ORDENACIONS
DE iA CONFRARIA DE
COLI.~

LA

MAREDE DÉu

DELS

Prenent coiii a base les ordinacions fetes el 31 de desembre
de 1560, es varen actualitzar les ordiriacions al 1812, en paper
segellar de 40 morabatins, pels priors i confrares, en preskncia
del notari Josep Jou de Solsona, el qual certifica que a I'arxiu
de la confraria, a I'església parroquia1 de Sant Lloren$, es guard i una copia de les ordiiiacions anrigues que li havia facilitat
Josep Coromines, fuster de Sant Lloren$, en iiom dels priors,
per tal d'actualiczar-les.IR1 comencen així:
1
.:
1%
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En noni de Dcu Jcsu-Crist, la Vcrge Maria, St. Lloren$ i tots els
sants de la parrbqiiia, pels honrübles priors i administradors de
la confraria de 13 Verge Maria des Colls, foreii cniivncats rors els
confrarcs a capitol i rcunits a l'església de Sr. Llorens, determinaren
establir les ordinacions següents: confirmant en part les aiirigues
amb les que de nou s'esrableixen. Aixb es féu el 31 de descmbrc
de I'any 1560.

Segons les ordinacions antigues que no sabem si eren les
primeres, els confrares restaven obligats:
1) A reunir-sc cn capírol tres vegades Pany: el diiimenge primer
després de Tots Sanrs, el diumeiige primer dcsprEs dc Nadal i
el diuincngc dcsprés dc Pasqua de Resurreccil, havent de resar
tres parenostres i tres avemaries en cada reunió. Es confirmar. 2 )
Que el diuiiienge després de Nadal un dcls qiiatre priors, o bé la
persona escollida, co~nuniquials coiifrares les iiovcs i anrigucs
ordinacions. 3) Que es reuneixiii els confrarcs cii capirol, a més de
les esincntades, les vegades que sigui precis, segons disposició del5
priors. 4) Dades les dificultat~de reunió i cl fet que alguns no hi
acudeixen, els que no hi acudrixiti pagaran uii sou cada vegada.
5 ) El diuiiienge inimcdiat després de Nadal es nomenaran els dos
priors nous, els quals hauran d'ésser aprovats pcr la junta capitular
dc confrares i governaran la confradia amb cls dos que quediii de
I'any anterior. Els altres dos, cesaran. 6 ) S'han d'anomcnar per
priors, persones laiques i no eclesiisrics, resta prohibit anomenar
cap cclcsiisric. 7) Ordcnen els priors i coiifrares que els dos priors
m& anrics, després d'haver servir dos anys, dcixin I'adrninisrració
de la confraria als inés nous, i doiiiii coiiiptcs als nous de la seva
administració. 8) Els priors nuus, un cop aprovats pels confrares,
iio podran renunciar al cirrec. Si algun no volgués acceprar-lo,
sigui esborrar del llibrc dcls confiares. 9) Ningú pugui ser admis

corn a confrare, si no 6s en un dels tres dies fixats. 10) El qui ingressa a la coiifraria pagari 4 diiiers en iiigressar i, diiirre el rerniini
d'un any, pagari 8 sous rnés. 11) Si moris iin confrare o confraresa,
dos confrares verllaraii el seu cos duraiir la nit a casa del difunt,
i no sera sebollit fins el dia següenr. 12) Si mort un confrare o
coiifraresa, els priors hauraii de fer uii pregó pels carrers de la vila,
p e r q ~ dcls confrares resin i acornpanyin al confrare a I'enrerrament,
i paguin els ardite1 aplicadors a la confraria, meiiys el que -amb
justa causa- no pugui fer-ho. 13) Confrares i confrareses esran
obligars a resar pels coiifrares difunts les oracions que riiiguin
devoció, i no, si ho volen, els yo parenostres a que els obligaven
Ics ordinacioiis antigues. 14) El cadaver del confrare o confraresa
difunts I'hauran de portar a enrerrar els confrarcs designars pels
priors, amb alrres que portaran ciris encesos, com ja indicaven les
ordinacions antigues. iy) L'hereu del confrare difunr pagari 10sous
a la confraria i y sous a Sant Lloren$ en sorrir el cadaver de la casa,
coiii a peiiyora dels priors. Tots hauran de portar dira penyora,
redimiblc cn el rerinini d'uii any. I'assar el qual es podri vendre la
penyora al millor postor. 16) 1 per aquesrs 15 sous cs faran rors els
honors al difunr, acompaiiyaiit-lo de lacaia a I'església i al cemenriri. a la misa ariih diaca i sotsdiaca posant-hi sobre el túmul el pali
de la coiifraria, amb la creu, i ciris, es facin Ics absoltcs després, i
s'acompanyi els parenrs a casa del difuiit. Amb rnulra de 6 diners
alr que Iii falrin seiise causa justificada. 17) Que cada an): pagades
roles les despeses, es faci la carirar del sobranr a rot el poble, es
pagiii al predicador dc la Quaresiiia, al inestre de priineres Ilerres,
al subjecre destinar a la vila per ensenyar al jovent els rudiments
i carecisme de la doctrina cristiana, que rambé es conrribueivi a
la collocació en rnatrirnoni de donzelles orfcs i pobres, fillcs de
confrares. i als confrarcs pobres, que hauraii de coinplir, en concii-iicia, els priors. 18) Que els priors hagin d'encarregar i pagar tots
els anys als eclesiistics aconductats per cclcbrar a la capella de la

Verge Des Colls, proveint les ser lampares que cremen a I'església,
els alrars i ornaments, de la formaquc s'ha practicat fins el preserit
per I'augmeiit del culte divi, augnieritar cl clergar pcr cclcbrar
rriisses, i resar I'ofici diví cn l'csglésia, i ror el que s'ha fet fins ara,
eiicarregaiir als priors tot aixii,. .. sota conciencia, donaran compte
de la scva adminisrració, i faran iious alrars. 19) Ordenaren els
priors que els ciris o cera que cada any es disrribueix als confrarcs cl
dia de la Purificació i Prcscilració de la Verge del nies de febrer, de
onza i inirja de cera, I'hari de distribuir els priors, i ha dc scr bona.
20) Com hi ha el cosrum a i'església de Sant LloreriCde rio vendre
espei~iies,ciris, rii cotú, s'estableix que ningú en pugui vcndrc, rrer
dels priors o bé la pcrsona que ells designin. zr) Mes "com podria
siicceir que nlgiin subjecte, indiit pcl maligne esperir, intenrés
disoldrc la contiaria per alguna via eclesiisrica o temporal per a
turbar les rendes de la mateixa", apoderant-se de l'adminisrració
de dita coiifraria, per aquest inoriu i per «precaver>,dirs danys, la
junta prcscnt ordena quc per garantir el pagaineiir del predicador,
el mestre, i el qiik es dona als eclesiistics conductius, i defensar la
rcnda dc la contraria, es compleixin dirs pagaiiieiit zz) Taiiihé
ordenaren els prini. i confrares qiie en I'esde\.enidor no pogiiin
acatar cap persona forastera que no sigui de la vila, a menys que
pagui els zo sous acostumats d'eiitrada. zj) Uegur a probleiiies,
ordeneti els priors que en la distribuci6 de cera el dia de la Purificació no donin als clergues cap rnés ciri del que s'acosruma donar
als confrares. zq) Els priors haii d'entregr els ciri persnnalnierir
als corifrares que lio ilcrnanin. 27) Els priurs seran scmprc icnyors
dels castells de Pcracamps i Clara, pcr acabar Ics disputa suscitada
eiirre els mssalls, pnden exigir ladieta de 16 soix, d'ardires pagadors
per lirigans; liaii d'aiiar dits priors en cavalls amb les cavallerics. i
no poden exigir mis de 4 sous. 26) Els priors quan hagiii d'anar
pcr dcpcnd?ncics de la coiifraria no podran percel~remés de 4 rals
d'ardites per dia, aciarii a cavall i 4 soiis anant a pcu. 27) Els capc-

llans de Sant Lloren$, perles complcres, maitines, inisses, vespres
i proccssió hauraii de percebre r sou i io diners d'ardits cadascu.
28) El dia de difunts els priors entregaran r o a per misres a tots els
capellans; aproxiniadament un sou per missa. Si algun clergue no
P O ~ U ~celebrar
S
missa, que la celebri dcsprés i se li doiii el inareix.
29) Si hi ha alguiies dificulrars, pels capellans conducrius de dira
confraria, es celebraran algunes niisses en dies de fesra, i perla de
la Vergc Maria el capelli a1 qual toqiiés cantar dita missa, que la
celebri, i no celebri les que li roqui per estar de sermana. El que
li toqui la missa del Gall que la celebri, amb el diaca i sotsdiaca, i
aixi es disrribueixin per altars de I'església de Saiir Lloren$, assistint casa una de les capelles. 30) El capella encarregat de la clau de
I'alrar de Sanca Maria no podri prestar-la, ni deixar-se-la, ni altra
cosa de la sacrisria seiise que la paguin al comprar, si ho fa d'altra
manera, hauri de pagar-ho al prior. Tampoc es podran deixar les
capes.. . 31) Si s'ordencssin nous capirols, sa excelencia [el duc de
Cardona] per utilitat de la confraria, diu que es puguin fer per dits
priors i confrares, amb pcrmk dels oficials del diicat de Cardona,
per don Alfoiis Ranion [Raimundo] Folc, abans d'Aragó, i dona
Joana Folc, consorts ducs de Cardona i de Segorbe, autorirzanr
als priors i confrares. Sigina Francesc Joan Vidal, norari public de
Cardona, el 6 d'agost de 1560.

A 8 de mar$ de 1564 els priors i confrares de la confraria Des CoUs,
congregars a I'csglésia de Sanr Lloren5 saben que estan obligars a
dar compre de la seva adminisrració.
Siginarura de Francesc Marrina, doctor en medicina i barlle de la
vila de Cardona i els seus barllius i procurador general dcl ducat,
aptova cn noni del duc les ordinacions a 4 dc mar$ de 1165.

L'ocrubre de 1812 ho signi el notarilosep Jou i cranscriví les
ordinacions que hem resumir en llengua castellana.

EL l>KIVILEGl DEL 28

D'OCTUBRE DE

1577

Dom Dídac Hernández Ramon [Raimon] Folc, duc de
Cardona, marques de Comares i de Pallars, cornte d'EmpÚrics
i de Prades, vescomte de Vilamur, scnyor de la Baronia
d'Enten~a,per I'adrninisrració ordenada per la senyora Joaiia
Folc i de Cardona, blim (=en altre teinps) d'Aragó, duquessa
de Cardona i de Sogorb, concedí un privilegi a la universitat
de la vila lliure de Sant Lloren5 de Morunys, en el qual, entre
altres, atorga la conccssió de territori propi per cot el ducat
de Cardona a la confraria laica1 de Nostra Senyora dels Colls,
per via de privilegi. El precepte fou transcrir pel notari de
Rarceloila l'au Castellar el dia 28 d'octubre de 1577.
El privilegi indica prkviament que cal que els senyors regeixin amb benignitat éls seus vassalls, concedint-los gricies,
llibertats i favors. 1 com sigui que els cbnsols de la vila han
sol.licitat certs capitols al duc, a canvi del servei de 5.000 Iliures que li fa la vila, es detallen les concessions que demanen
per via de privilegi els cbtisols i prolioms de Sant Llorenc.
Són les següenrs:
Que selnpre es proccssi un 611 de dita vila, habirant i domiciliar
en ella, hagiri de resrar presos a les presons que el duc té a 13 \ d a .
I'la a sa cxccl.lincia sempre que es rracri de causes civils.
T)

Qie cap consol, prohom o jurar no p~iguiésser empresonat, i
en tut cas ho sigiii en les presoiis que sa excel.lencia té a la vila. Si
és consol o consellcr l'hari de porcar a la Casa del Consell.
2)

Com sigui que la vila des dc fa poc trnips ha augtiieiitat de
població i segueix augmentaiit, i rC ncccssitat de mis susterit,
J)

deniaiieii els sigui coticedit privilegi de tetiir en el terme i eiiiprius
de la vila 300 caps de bestiar menur.
4) Com niolres vegades no hi havia oli a la vila, 6ns al punt de

deixar sense llum el Sagrament, demanen privilegi de fer unes
ordenances. en mans dcls batllcs de sa excclincia.
5 ) Que puguin tenir tenda de I'oli forqada i pugiiin fer les ordi-

nacions.

6) Que si alguns consellers són vells, pugiiin per aixb ser extrets
de la bossa els seus noms mentre ringuin plc coneixcmeiir, seinpre
que a la inajor parr els sembli idoni.
7 ) Es demana que la confi-ariade Nostra Scnyora dels Colls pugui

reiiir rerrirori general per tot el ducat amb poder administratiu i
justicia, conforme arnb la jurisdicció.
8) Deinaiien que es perdoni els delictes i crims fets, fins al dia
present, sempre que no siguin casos de morr, iii altres pels quals
de drer se'ls pugui dar mort. Plau a sa excel.l?ncia exceptuars els
casos de morr i murilació dc membres i alrres que de drer ~ i oes
podcn rcmetre.
9) Ares que s'hailria de reparar la presó de sa ~xccl.l?nciaa la vila,
i nu han bastar 60 lliures de les reiides de sa excel.l&ncia,mana
quc siguin destiiiables fins a rrz lliures a aquest fi. [es dóna una
iiiissiva al receptor de Irs rendes ducais a la vila, Juan Gatuelles a
aqticsr fi].

El duc Iio firma i ordena segellar-ho [manca el segell que
degué existir segons acrediten els forars a la part baixa del
pergamí].

Concedit al castell ducal de la vila de Cardona el 24 de
novembre de 1595, expedir pel notari Joan Salavert.lY

ADQUISICI~
DE CASES A

LA VILA DE

SANTLLOREN?

Els priors de la confraria dels Colls (Der Col) Francesc Rossinyol, Guillem de Morunys, Pere Cerda i Antoni d'ortigues,
adquiriren, el 10 de febrer de l'any 1399, de Blanca de Coma,
esposa de Jaume de Coma, de la parroquia de Santa Creu
d'ollers, la casa que posseia a la vila de Sant Llorenq de Morunys,
del seu 611 difunt, Bcrnat Coma, ferrer de
la vila. La casa limitava per una banda amb la casa de Bernar
Celat, per I'altra amb la de Bernat Catialda, i per les altres dues
amb altres tants carrers. Blanca ens diu que cedeix a la confraria els drets que tenia a la casa, per ella i els seus successors,
fent als priors la definició, cessió i relaxació pertinenrs, per
les quals declara haver rebut 120 sous en moneda barcelonesa
de rern, quantitat per la qual es considera ben pagada. Ella
entrega 20 sous a la confraria, segons sembla per a constituir
en una causa pia. Actuaren de testimonis Bonanat de Postils,
habirant a Sant Llorenc, Berenguer d'en Bella, de la parroquia de Sant LleYr, i Joan Riu, sastrc de Sant Llorenc. Actui
de notari Guillem Company, prevere, que regia I'escrivania de la vila per autoritat del seu prior b e n e d i ~ t i . ~ ~

19. A.C.D.C., perg. ciúiu. 93, S'lian coiiservar deu privilegis més der del 28 dr
artembre de 1283,expedirs pelr cociircs i ducs dc Cardona als h s h i r a n a de
la Vall dr Lord.
20.
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Un mes després, el 13 de maig de 1399, Blanca, vídua de Jaume de Coma, residenr a la parroquia de Santa Creu d'ollers,
firma I'ipoca en la qual declarava haver rebut dels priors dels
Colls les 6 lliures (o sigui els IZO sous) que li devien per la "definició" de la casa que posseia a la ~ i l a .Atorga
~'
el document el
mateix notari.
Aquesta casa era la primera que la confraria adquiria a la
vila de Sant Lloren$. El 9 de novembre de 1410 els priors de
la confraria adquirien també en encanr públic, per 35 Aorins, la
casa del carrer de I'Hospital, a la vila de Sant Lloren$ que els
marmessors de la difunta Sibilia, vídua d'Arnau, havien venut.
El prior benedicrí fra Arnau Guillem de Lordat Iloi I'operació,
reservant-se els seus drets. Mentrestant, Antoni Deulofeu,
norari públic de la Seu d'urgell, el 9 de maig de 1393, signava
el nomenament de procurador, a favor del prevere i canonge
Vicens Morató, canonge de la capella de Sant O t en I'església
d'Urgell.2z
Sis anys i mig després, el 22 de novembre de 1400, comparegué Berenguer Ponr, de la vila de Sant Lloren$, diocesi
d'Urgell, davant del venerable Guillem Pon$ de Puig, en noin
propi i en el dels priors de la confraria dels Colls: Pere Cerda,
Antoni Ortigues, Guillem de Morunys i Ramon Reyt. En el
del venerable Arnau Guillein de Lordat, prior del rnonestir de
Sant Lloren$; en el de Jaume Farrera, canonge de Sant Lloren$, en el de Francesc Rossinyol, beneficiat en dita església de
21.
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Sanr Llorenq, i en el del prevere Francesc Cbdol, capelli del
Sant Esperit, i els cbnsols de la vila, donant-los permis per
ral de poder construir cases a I'esmentada vila. Segueix una
llarga llista de més de quaranta-sis v e ~ n als
s ~ quals
~
es dóna
poders per construir cases. Entre ells: l'ere Pallerols, Bernat
de I'Areny, Guerau d'Aguilar, Pere d'Altarriba, Ramon de
Guerau, Guillem Casanoves, Ramon d'Arredó, Joana Borrella
ilies la Manya, Bernat d'Estals, Pere Amorós, Bernat de Lordar, Bernat de Munt, Joana Casrell, Pere F., Guillein de Sant
Pere d'Arsadó, Berenguer Sarayana, Pere Estalella, Arnau de
Cornellana, Ramon del Pont, dies Planella, Guillem Baga, Guillem Foix, Francesc &Arria, Jaume Bellifant, Joan Serrar, Arnau
Alinya, R. Solanell, R. Sastre, Q. Celli, Pere Cardona, Anton de
Buantza, Jaume de Bellpuig, Bartomeu Serra, Pius de Vilanova
fill de Berenguer de Vilanova, Berenguer de Villalostha, Ramon
d'Aguilar, Joan Ribes, Jaume de Riu, Pere Sastre, Felip Quarel,
Aparici Sola, Francesc de Soldevila, Guillem Bernat Gajo.. ., i
molts altres. Actui dc norari Marti Mas, per autoritat del bisbe
Guillem d'urgell, i el notari Anroni Deuslofeu signa el 9 de
maig de 1393 noinenant procurador el canonge Vicenq Moraró,
capelli de Sant Oc a I'església d'urgell.

La

casa de la Mare

de Déu

El segle XVI els priors de la confraria dels Colls decidiren
construir una casa de pedra ben treballada, fera de grans blocs

23.
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esquadrats, al costat de I'església parroquia1 de Sant Lloren?
de Morunys i a I'inici del carrer anomenat de I'Església, dels
Claustres, o carrer Estret. Aquesta casa fou establerta com a
Casa de la Confraria el 8 d'agost de 1598 pel canonge i prior
de la catedral de Solsona, Cosme Rohego, que actua en representació del bisbe Lluís Sans, el qual, com a prior de Sant
LlorenC des de la creació del bisbat de Solsona, ho aprova,
confirma i de nou estableix. Eren priors aquel1 any de la confraria laical de Santa Maria dels Colls Joan Gili, Jaume Maura
i Joan Eroles. La casa restava lliure de tot cens i el bisbe els diu
que la millorin. Actua de notari Miquel Pintor de Guissona,
i com a testimonis el paraire Joan Onofre Riu i el teixidor de
llana Joan Pintó, ambdós de Sant Lloren$. Aquesta casa que,
des del 1598 es convertí en el domicili social de la confraria
dels Colls, estava formada per una planta baixa amb tres arcades, dues obertes al carrer Major de la vila i una a la plaqa de
l'Església.z4Un primer pis, amb porta al carrer Estret, format
per una habitació amb una gran finestra al carrer Major, i un
finestró enreixat a la placa de l'Església. Una escala d'accés al
segon pis degué ser modificada a la fi del segle XVIII (1797)
en que es construí una volta escarsera sobre el carrer Estret
amb finestra i porta d'accés al temple, per una de les finestres
romaniques de l'absis major. La modificació, que implicava un
augment de la superficie del segon pis, comporta que es tapiés
la finestra principal del primer pis i s'enreixés el finestró per
convertir el primer pis en presó de la confraria per als vassalls
24.
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delinqüents. El segons pis, ampliar i adossat a i'absis lateral del
temple romdnic, i il.luminat per una gran finestra, es convertí
en sala de juntes de la confraria; s'hi afegí un banc de fusta
seguit i adossat a les quatre parets i una capelleta empotrada
amb una imarge de la Verge al costar de la fincsrra. Els pintors
Maura, el segle XIX, decoraren les parets i els sostres d'aquesta
sala amb greques i sanefes, amb un rani de flors eiimig.
Quan el 1950 el bisbe de Solsona don Vicente Enrique i
Tarancón decidí suprimir la confraria dels Colls i incorpora
els seus béns a la parroquia, aquesta sala havia passac a ser
usufructuada des del 1939 per les Conferencies de Saiit Vicenq
de Paül, bo i coiiservant la seva documentació. Pero, el 1947, la
planta primera de la casa havia estar habilitada com a Museu
del Parronat de la val1 de Lord i s'hi havia dipositar tots els
materials aplegats. De fet es tracta d'un diposic provisional que
des del 1950 abasta les dues sales, un cop suprimides les Conferencies de Sant V i c e n ~de Paül. Es convingué amb el rector
mos5en Urbici Santamaria, que es pagaria I pesseta de llum i
50 pessetes de lloguer cada any a la parrbquia per i'usdefruit
de l'edifici i la il~lurninacióartificial de la sagristia.

El prior del priorat benedictí de Sant Lloren$ de Morunys,
fra Francesc d'Hortigues, el 17 de deseinbre de 1363,~'funda el
be~ieficide Sant Lloren5 dotant-lo amb els drets dels delmes

dels masos, els censos i el que havia de rebre a la parrbquia de
Sant Vicenq de Castellar, al Berguedi. El prior i els canonges
de Sant Llorenq celebrarien una absolta sobre la seva comba
un cop acabada la missa matinal.
La Confraria dels Colls, el 6 de julio1 de 1408, ordeni la
construcció a I'església parroquial de la vila de Sant LlorenqZ6
d'un altar dedicat a Santa Anna i la fundació del benefici de
Santa Anna,z7d'acord amb fra Arnau Guillem de Lordat,
prior del inonestir de Sant Llorenq, a qui deuria ser presentar
i'obtentor del benefici corresponent. L'any 1402, la confraria
també participa en la restauració del campana1 de torre rominic, destinant a aquest fi 15 lliures d'or.
Consta igualmentZ8que el 8 de marq de 1547, els priors de
la Verge Maria dels Colls varen contractar amb l'honorable
mestre de cases Joan Boira la construcció de la sagristia
nova del temple parroquial de Sant Llorenq. Aquel1 any
eren priors Pere Sarri, Bartomeu Sastre, Joan Gili i Pere
Joan Vilasaló, paraires o mercaders de drap els tres primers
i teixidor el darrer. Les cliusules del contracte ens indiquen
que la sagristia és al costar de la capella dels Colls i amida
tres canes i mitja de llarg fins la porta del claustre, "tal com
26. A.C.D.C., perg. núm. j y , d e 6 o r 5,7cm.

17. Aquest henefici, dir de Sanra Anna i els Saiirs Apbsrols, iinplicava que
I'obtcnror havia de tocar I'orgue, almeriys des del regle m. El 2 de maig de
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15 de cnaig de 1874 encara continuava.
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té d'ample el claustre en tres de les quatre parts". En Boira
ha de fer el portal d'entrada al claustre i el d'accés a la sagristia i un portal que comuniqui les dues sagristies. Els priors
prometen donar al mestre el guix i la fusta que calgui, a més
de 50 ducats d'or en moneda barcelonina, que li pagaran
en dos terminis. Tot plegat haura de quedar enllestit per la
festa de Sanr Miquel de setembre de I'any 1548. Actui de
notari el prevere Pere Mijana, notari de Sant Lloren$, amb el
beneplicit del prior Joan Piquer. Manuel Segret ha suposat
que aquesta sagristia no arriba a construir-se i el contracte li
permet senyalar I'existkncia ja llavors d'un altar dedicar a la
Verge dels Colls i que restava ja construit el claustre, al lloc
que encara avui ocupa.
El 23 de maig de 1505, els cbnsols de la Universitat de la vila
lliure de Sant Llorenq, en la seva cpalitat d'administradors de
I'hospital de la vila de Sant Llorenc, declaren que han rebut
Els adminisdels priors dels Colls la qualitirat de 25 Iliure~.~'
trador~crearen un censal de 25 lliures i perccbicn la renda o
cens de 25 sous i'any. Ho signi el notari Antoni Ferrer.
El campanar de torre, situar on era el primitiu campanar
també de torre, al costar mateix del portal de la Canal, fou
construit al peu de I'església I'any 1570, segons consta al dintel1
d'una finestra que il.lumina I'escala de cargo1 de pedra que
permer accedir al rellotge de campanes i al recinte superior,
cobert a ~ n bvoltes de creu. on s'obren els forats d'arcs semi-

29.
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circulars de les campanes. Un mestre d'obres francks sembla
haver estat el constructor del nou campanar, el mestre Robert,
del regne de Franqa.

Altar major barroc de la parroquia de Sant Llorenc
Per portar a bona fi la c o n s t r u ~ c i óde~ ~
I'altar major barroc
de la parroquia de Sant Lloren5 de Morunys, ara del bisbat
de Solsona, es forma, de comú acord entre el Consell General
de dita vila i els confrares de la confraria laica1 dels Colls, una
comissió presidida pel reverend Josep Busquets, vicari perpetu
de l'església de la vila; Josep Sant, prevere i beneficiar en dita
església; Joan Llobet, paraire, i Simeó Rovira, candeler de cera,
escollits els dos primers pel consell general de la vila i els dos
segons per la confraria dels Colls.
Aquests quatre administradors es reuniren el z d'octubre
de 1711 a la vila de Sant Lloren5 i de comú acord estipularen
els capítols per a la construcció del retaule, considerar encara
avui, tot i que fou greument mutilar el julio1 de 1936, com
una peqa nocable del barroc primitiu. L'escultor de la ciutat
de Vic, Joan Francesc Morató, fou I'encarregat de realitzar
l'obra, d'acord amb la planta que li fou entregada. Constaria
de planta i dos pisos, amb dues portes per entrar a la sagristia
en la planta baixa, esculpides en relleu com les del retaule
de Ribes. Un camart amb portes al primer pis, com el cam30.

M.Riu, Noter hritoriqz<eide la Vallde Lord, Barcelona. 1948. pp. 191-195;
A.C.D.C., lligall t i , núm. 11-11 bis; J. SERHA VILARO,
Baronier de Piz61 i
Marnphnn, obra cirada, vol. 111, pp. 270-271.

brí de Cardona, amb columnes salombniques, i dos ingels
per mostrar la imatge de la Verge dels Colls en el seu tron i
dues capelleres, una a cada costat. El segon pis, formar per
tres capelletes, el presidia la irnarge de talla de Sant Lloren$,
rodejada per les de Sant Antoni i Santa Rita, i coronar per
la representació del bust de Déu pare justicier. Aquest altar
s'inseria davant de l'absis de la nau central del temple romanic
tapant les pintures del segle XIII que representaven escenes del
martiri de sant Llorenc.
Els administradors es comprometen a pagar 760 lliures a
Morató, i la fusta serrada necessiria per fer I'obra, així com
a facilitar-li una casa per viure-hi el temps que duri I'obra.
Joan Francesc Morató promet enllestir-la "segons art a la
moderna", en quinze mesos. 1 d'una apoca signada el 27
d'octubre de 1712 consta que cobra 900 lliures pels treballs
realitzats a I'altar fins Ilavors. Quantitat que fou pagada a
terminis pels priors de la confraria, i que s'elevi fins a 1.087
Iliures, 11 sous i 12 diners un cop calculats els jornals, la fusta,
els claus i la pedra.
Sabem que Antoni Font pica les pedres, i que Francesc
Garriga cobri 5 lliures i 18 sous per les trenta-cinc bigues dels
sostres de I'altar. Amb motiu de la col.locaci6 de la primera
andana (o primer pis) se serví un refresc a Joan Francesc
Morató i els seus fadrins. A les grades de I'altar -cremades el
1736- es llegien les dates de fer-lo (1712) i daurar-lo (1735) i al
cim del retaule, també avui trinxat, la data de 1740.~'
3,.
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La primera andana, o pis de I'altar, estava dedicada a mostrar la imatge de la Mare de Déu dels Colls en un tron i dosser
semblants als de Ribes. Quan, abans de finir el segle M I I , es
construí al costar de I'epístola la capella i I'altar actuals de la
Verge dels Colls, la primera andana de I'altar major es modifica per albergar una imatge de la Mare de Déu del Remei,
flanquejada per les imatges de talla de més d'un metre i mig
d'algada de sant Josep i sant Benet.
Després de les destrosses del 1936 I'altar ha perdut tot el
segon pis i una serie de detalls de la planta baixa i del primer
pis. Queden les columnes salombniques que divideixen les
capelleres decorades amb raims, fulles i espigues, diversos
medallons, restes de I'ostensori sostingut per ingels, i les
posts de la sagristia. També es conserven algunes fotografies,
anteriors al 1936, que ens mostren l'altar sencer. La coberta
de I'ostensori, arnb la bola del món entre núvols, fou pintada,
després del 1939, per mosskn Lluís Cirera Soler.

Capella i altar de la Mare de Dézl deh Colh
Cobra mestra de la confraria a I'església rominica de Sant
Lloreng de Morunys fou la construcció de la capella i I'altar
xurrigueresc dedica~sa la Mare de Déu dels Colls. Per construir la capella, de planta rectangular, calgué ensorrar l'absis
rominic de la nau lateral dreta del temple. Gricies a la casca
recercadora de Manuel Segret a I'Arxiu de Sant Roc (Arxiu
Notarial de la vila) fou trobat el contracte que signi I'escultor
Josep Pujo1 i Juhi (1734-1809) de Folgueroles, amb els priors de

Detall del projrctc d'una

c i i p u l a de I'alrar d r l r CrJlr,

la confraria,)' el 24 de gener de 1773. El mateixa senyor Segrer
ha fet una acurada descripció de la troballa del contracte de
177%i de les seves característiques en el llibre Altar dels Colls
(Sant Llorenq de Morunys, 1984) publicar en col.laboració
amb M. Assumpta Roig i T ~ r r e n r óon
,~~
dedica un capirol
ritulat "El nou retauleX3%l'explicació del procés de construcció, pel preu de 2.000 lliures barceloneses.
M. Assumpta Roig, a la segona part del llibre, sintetitza
la seva memoria de Iliceiiciatura en historia de I'art (UAB,
1983)~"sobre la iconogr&a de les capelles i altars, completant
les conclusions d'un treball preliminar en el qual anticipava la
influencia dels gravats dels germans Klauber en la composició
de la capella.
Aquest meravellós altar, les imacges del qual eren molt
superiors als gravats originaris, implica desmuntar I'altar dedicar a la Verge dels Colls que havien fet construir els priors
Publicar a la revista DArt (Universitat de Barcelona), núm.z (rwj), pp.
71-80.
Manuel S E G W ~M.
; A. ROIG,Alta" deL Colh. Hirtdria dt la Confiaria.
j .
Lloreiq dc Morunys, 1984, 200 pp. arnb ils.
Iconopa$a,
Id., cap. 9, pp. 68-79. Vegeu tambC cl llibre de Joan VIUMALA
34. M. SEGRET,
T T~nnrc~eREs,
L'obra dcir Pujo1 Ercultorr de la Cataiunya Central 6f.
XvillNX),Eds. Farrell (Nosrra Historia, z), Sant Vicenc de Castellet (Bxelona),
2001, ~ jp.j amb ils. La rercera parr del llibre esta dedicada a I'obra prodiida
a Sanr Lloren$ de Morunys per Josep Pujol i Juhi i els seus fills i successors
(pp. 79-120) on hi ha una referencia molt concreta a I'altar i capella de
Nosrra Seiiyora dels Colls amb I'esquema icanogrific i la descripció de les
Lletanies, la Salve i el Magiiificat. Trobem altres obres de Josep Pujol i els
seus fills, que conrinuen les rasques d'esculrors i dauradars a Sanr Lloren$,
durant cinc geiieracioiis. Una completa anoració relata les abres realinades,
la majo' par[ de les quals foreii dcsrruidcs cl 1936.
35. Pp. 163-197, amb ils. comparatives.
jz.

els anys 1658-1660 al mateix lloc, i que ara fou co1,iocat a la
capcalera esquerra i dedicar a la Mare de Déu del Roser. ES
possible que la sagristia nova impliqués la destrucció de I'absis
de la nau dreta.
En tot cas, altar i capella foren acabats d'esculpir el 1784
segons ens indica la data que figura sobre el marc de la porra
esquerra que dóna accés a la sagristia, i el 1789 s'enllesti el
daurat, segons expressa la data que hi ha al centre del sotabanc
reservat als priors. Capella i altar configuren una exaltació sublim de la Verge Maria. La Salve, el Magnificat i les Lletanies o
denes del Rosari hi són meravellosament representats, amb les
figures i imatges en relleu. Sortosament bona part pogueren
salvar-se de la fúria iconoclasta de 1936 i han estar restaurats.
Al cambril, la part més castigada, es mostra la troballa de la
imatge de la Verge dels Colls pels monjos benedictins i el seu
trasllat a l'església. L'escultura és de qualitat, en especial els
caps, i el daurat i encarnat també. Josep Pujo1 i la seva família
es quedaren a viure a Sant Llorenc i executaren altres obres
no menys valuoses com la imatge de Sant Antoni que presidí
fins el 1936 un altar lateral adossat a un dels pilars. La casa on
visqueren és coneguda encara per cal Escultor, a la confluencia
del carrer de I'Església amb el de Sant Nicolau o del Portalet
de PEstudi.
La restauració de I'altar dels Colls, si bé no ha permes de
restituir totes les figures, ofereix una visió encara total de les
dues cúpules amb les imatges corresponents, presidides perla
de Sant Lloren$, la sagristia amb les portes esculpides, el gran
plafó del Magnificat i el banc on seien els priors. Una doble

reixa de ferro forjar, amb els simbolics cards dels Cardona,
clou la capella, i la rajola florejada d'kpoca completa el conjunt. Fa pocs anys que el gran banc barroc de la sagristia ha
estat traslladat al cor per facilitar la seva contemplació.
La família dels escultors Pujol, al llarg del segle XVIII, ha estar minuciosament estudiada per Miquel Codina, de Manresa,
el 1998. No cal, doncs, que detallem més aquesta obra cabdal
dels Pujol, perfectament coneguda per una bona bibliografia.
Al Museu del Patronat Vall de Lord es conserven dos plinols
de I'altar amidats en canes catalanes. Un dels pli~lolsrevela
les estructures fomanentals. L'altre mostra el cambril amb la
cúpula i la imatge de la Verge vestida. Ha estat resraurat el
2001 per Carolina Biasi, professora de restauració de paper de
I'Escola de la Trinitat, de Barcelolia.

Cal remarcar que la primera noticia escrita que tenim de
I'exist?ncia de la confraria Des Colls, corresponenr al 7 de
gener de I'any 1310, és el rebut de la quantitat de 205 lliures
de Barcelona que els priors de la confraria havien pagar a la
reverent comuilitat eclesidstica de Sant Llorenc per tal de dotar les misses matutines dels divelidres i dissabtes a I'església
de Sant Llorenc de Morunys. Actuaren de procuradors per
part de I'església Antoni Ferrer, vicari perperu de dira església
per concessió del prior, i Pere Rovira, prevere beneficiat a
I'esmentada església de Sant Lloren5 i oficial de la Vall de
Lord Superior pel bisbe d'urgell. 1 feren aquesca primera

ofrena els priors de la confraria Pere Rovira, Pere Vila i Joan
Codol, tots ells residents a la vila de Sant Lloren$. Foren
testimonis Joan Prestater, de la vila de Solsona, i Pere Joan
d'Ollers i Bonanat Cbdol, ambdós de la vila de Sant Lloren$,
i actui de notari Joan Casafont, notari públic de la vila de
Sant Lloren$ per I'autoritat apostOlica i per la del prior de Sant
Llorens que s'havia reservat la notaria en fundar la vila al
redós del monestir el 1297.'~
Un altre exern~le,més tarda, el tenim en el testament de
madona Caterina, vídua de Bernat Salat, mercader de la vila
de Sant Lloren$. Sentint-se malalta fa testament a Sant Lloren$ davant del notari Pere Simón, prevere i degi de Sant Pere
de Grau &Escales i notari públic de la vila de Sant Lloren$
per autoritat del prior de Sant Lloren$. El zo de julio1 de 1457,
Caterina escull sepultura al cementiri superior de la vila, en
el túmul del seu marit, i separa ro lliures dels seus béns per
pagar la sepultura, novena i cap d'atiy, i reserva 1 lliura a cada
invocació de I'església, i 5 sous a cada marmessor i vol que
se celebrin les [renta-tres misses dites de Sant Amador per
preveres beneficiats de I'església de Sant Lloren$. La resta dels
seus béns la deixa a la confraria de la Mare de Déu dels Colls.
Actuen de testimonis Joan Crexans i Jaume Riu, sastres, Joan
Sala i Pere Gatueres, paraires, i Antoni Barraquer, teixidor.
Tots ells de la vila "lliure" de Sant Lloren$ de Moruny~.~'
Tenim altres nombrosos testimonis de la intervenció de la
confraria en I'espirirualitat de la vila de Sant Lloren5 de Mo36. A.C.U.C., perg. núm. 47, de 17 n 3%cm.
37. A.C.D.C., perg. núm. 26, de z j n 41 cm.

runys. Cal esmentar, per exeinple, la fundació de les vespres
i completes el dissabte i diurnenge de Rams, i altres dies de
relleu com els de la festivitat de Sant Joan Baptista i sant i vigília, dia i cap de la vuitada de Corpus Christi, entre altres.
Així, el 9 d'octubre de 1531, es varen fer les ordinacions de
I'ermita de la Verge Maria de Lord redactades per Bernat Piquer, canonge d'urgell i prior de Sant Llorenq. Aquest prior
del monestir és germi del canonge d'Urgell Bernat VI, fill dels
barons d'Ancies, i fou el fundador de la capellania de la Pietat.
Els seus pares foren els constructors de la capella de la Pietat
als afores de la vila de Sant Llorenq i al costat del camí que
conduya a Berga.18
La confraria també s'encarregi de fer llum amb set Ilinties
a la Mare de Déti dels Colls, que es pagués a un beneficiar
organista, i es repartissiii ciris per les capelles. Augmenti el
nombre de misses, i va fer que la missa del gall se celebrés
amb gran solemnitat. Decidí pagar a qui ringués cura de les
manxes de l'orgue, toqués la campana grossa del carnpanar
totes les festes principals i a la mort d'algun confrare. Sempre
que calgués exposar la Custodia, per temporals o rogatives,
s'exposaria la Custodia i s'utilitzarien els ciris convenients. La
confraria també decidí pagar al mestre de primeres lletres i al
predicador de la Quaresma; facilitar els ciris per les processons
del Dijous Sanr, Diumenge de Rams, Via Crucis, i sempre
que s'hagués d'adminisrrar el viiric a un malalt. Altres ocasions, com la perició de plujes en ternps de secada, i moltes
38.

A.B.A., vol. XII.
- 65 -

1

GOIGS
SENYORA

0
O
O
O

VENERADA

DE NOSTRA
DELS COLLS

EN

1.A SEVA CAPELLA
PARROQUIAL DE
DE YiORUNYS

DE LESOLESLA
SANT LLORENC

!

!n
U

0

,$:?: .,

q.>f
S-

i
D,

m,iesiu,..
acieu:
Del, Coll. Reino omorora.
ver son< L I o r r n ~
"clllcu.

1

U"

~e

L's rn U,,,, irt,urrn,
dcl* w,>, d , u h c e l ~ ~ s ~ i s l ~ ;
i 11.1 .IIII rinloielil
de I"iS el* ,,"sires mair.
~""'i"l.l<ii.Iimaaiirom
" c ' ~ u & tan, en, ainxu: crc.

le",,,,,

C" .Y*"

Llr""

""'ill psa1urr.i.

E,

aa fe brn rewomui
i dcls seui lilli pardru: et.

allar la ]"¡a
"'+S rica gur tenim.
da flnrr 6%iina ,ni"
pc"fil p c ,ir ofcrini;
"o cor $3 csd* man
que "3 d i " r o .lh rc,,: e,,.

IR twvn l m n y r ~ ~ a n o d a
dnr (illr de Sani BPIIF!.
p. "ostra val1 aorl"u<

"0an.P

Sou More. $01, Sriiynm
d'aqueix ynliie enzill.
que "S pregn i "a &dora
r n m a drvnt i RII:

rnnlcoll I'orrncln
",,y ,"m* al re,, iii".

"d.

En tofu meloliia

'"'Iii any. j"Ii Y"~<.IIPI.'.
aqui e l i l r v o l ~teni,,;

" ~ " i l l ' " ~II conrnlnr;
ri, I'lltinia npnnia
ron,,,-zioa :a "brafar,
i ni cal lulx. piadosa.
"la nlls ucumpanyeu: e,<.

Drr l e ~ r e ' n b
iIrn.r<iri.

r l r l r C<ill3 <'"rlra rnmpniin
rl ror cnr so1 parinr.
80 reii d<ilui 8 sernlnna
enr te riiire i p1arar:
I>cI< "nls vihinjoiuaa,

. ..

Piiix d'rlrn ,al1 rnrtovl
el rostrp ""1 fami,.
D d s Colls Rrino amorosa.
prr S"", 1.lorrnc "c'lleu.

v'l.m"na.eiixdiii.VI~~"CU:FIC,

1

&
---

>*N

.

&lFrr~,,s

.

.

1*3Eza=+&+P
...
L.

.*..l.
..d.

L..

-

-

.<.

-

a.,

&
+
,A,
~

~

1,11.1.,.18.

.,..Y,--*si*: ..+
DI,,
-yc.il.,l.l.l.
:t-++

m,mr#J

,....e, . .8

-,#,s.",,>".

n

,

U

vux~racunrrnris

dnke 1Bpitiil.ra.
r p b r t n l i d r Mana.
que ur resen en aes hrs:

P",

-

", L.

.L
1,".

b..

I.

..

.
R

~~

~
.l*l,.10

~
.,..&-&

it..

-,,...lid,

,...

<

11
U

O
0
O

-

. ..,,

IliI.ln,i.

n

a->.=
.. ..-l

~#

t
*
-*
w
~~

0
0.

...

Goigs de Nostra Srnyorn dels Calls. Primera mcirar dcl seglc xx

t.

0111

ii

cerimbnies duranr I'any, foren inspirades o organitzades per
la confraria Des Colls.
La tramitació de causes pies és també un aspecte notable en
I'assisr&nciasocial i espiritual. Així consten, per exemple, en un
quadernat de vint folis, les tramitacions dels anys 1523 i 1599
dels diners oferts per mossen Antoni Esperics a les "ponzelles a
casar pobres de son Ilinatge". Les quantitaa ofertes oscil.laven
entorn de les 7 Iliures, ry sous i I diner, corresponent a una per
any, i es lliuraven a filles de paraires, sastres, reixidors, sabarers,
ferrers o marxants de Sant Lloren$, Cardona, Solsona i Gbsol.
Més endavanr en rornarem a parlar.
El IZ de juny de 1850, en uns momenrs de crisi espiritual
i material, quan ja s'havien perdut els béns del seu extens
parrimoni, els priors sol.licitaven al vicari general capitular i
governador eclesiasric de la dibcesi de Solsona que poguessin
continuar celebrant l'ofici de difunts el segon dia de Fesra
Major (16 d'agost). El 2 2 de juliol, el vicari, Domingo Sala,
els contesta que tor i que I'oposició del rector era justificada,
com que era una practica que se celebrava des de temps immemorial, els atorgava el poder de mantenir-la, i signava el
decret oportú I'esmentat dia 2 2 de j ~ l i o l . ~ "

C a p e h i altar delr Apostols
El segle XVI s'obrí una nova capella als peus i al costat de
la nau lateral dreta del temple de Sant Lloren5 de Morunys,
introduyda per un arc escarser presidit per una imatge de la
39.

A.C.D.C., lligall 31, doc. 8-8.

Verge Maria cisellada eii la pedra de la clau de I'arc d'entrada,
decorat amb fulles vegetals i clos per una reixa de ferro forjat.
L'obra s'encarregi el 1j53 a I'escultor Jeroiii Sanxo i la capella,
de planta rectangular, resti coberta per una volta d'aresta
formada per dos ares apuntats entrecreuats. Els segments de
la volta es van decorar amb pintures sobre tela amb ingels
i simbols musicals, entie altres la imatge de Santa Cecília
tocaiit l'orgue. L'altar s'adorni amb les figures dels dotze
apbstols rodejant el sepulcre o urna de vidre de la Verge
Maria. La confraria sufraga el culte pagant al beneficiat dels
Apbstols o de la Dormició de la Vcrge Maria, que disposava
&un armariet lateral on pardava els ornaments del culte (calze, patena, copó, etc.). Manuel Segret creu quc l'escaparata
de la Verge és posterior, i esculpida per Josep Pujo1 o el seu
fill Segimon. Correspondria, doiics, a la darreria del segle
XVIII. Fins al 1936 l'escaparata de la Dormició dc la Verge
era treta en processó pels carrers de la vila, el dia de la festa
de l'Assiimpció, pero l'altar i les imatges dels dotze apbstols,
com I'cscaparata de la Verge Maria, foren trencats i cremats
el juliol de 1936 i no ha estar possible de restituir-los, si bé
se'n conserven fotografies.
L'altar dels Apbsrols fou construit a mitjan segle XVI. Restava en ús el 1585 i 1'11 de juliol de rf93 la confraria dels Colls
funda la capellania dels Apbqtols, dotant-la amb 400 lliures
de moneda barcelonesa de tern, anib l'obligació, per part del
beneficiat, de tocar l'orgue de l'església en totes les solemnitats

de I'any litúrgic.40Aquest orgue de mitjan segle xw se situava
al cor alt que hi havia al final de la nau principal del temple,
perb no en tenim gaires notícies. Sols consta que el 1612es
va fer el soscre de fusta de I'orgue a la nau lateral i que el
1643ja estava en mal estat. Quan es modifica aquesta part de
I'església obrint la gran porta del nord-est, i se suprimí el cor
alt, calgué traslladar l'orgue al centre de la nau lateral dreta
i, per pujar-hi, s'arbitri de buidar un dels pilars rominics
cruciformes i construir I'escala al seu interior. Aquesta solució
motiva que la volta de I'església s'esquerdés l~n~itudinalmenr,
perb el desperfecte no passi d'aqui. El julio1 de I'any 1593,
els quatre priors de la confraria, Joan Gili, Joan Ferrer, Joan
Riu i Joan Casanoves, acruant amb volunrat dels confrares, i
arnb I'aquiescencia del prior benedictí de Sant LlorenG,dom
Francesc Coll, no sols instituiren la capellania dels Apbstols,
sinó que n'establiren els estatuts i presentaren la persona
considerada idbnia per ocupar el cirrec, tenint present que a
la seva condició eclesiistica devia sumar I'habilitat per a tocar
I'orgue."

Orgue nou de l'esgléssia de Sant LlorenE
El 27 de setembre de 1832, la confraria dels Colls contracti
la construcció d'un orgue nou a I'església parroquia1 de Sant
Lloren~de Morunys, i el mes de febrer de I'any 1834 cridi
--

40. Vegeu m e s d e t a l l ~a ,M. S ~ ~ ~ f l , A l t a ? -Colh.
d e k S i n ~Lloren~de Moronys,
1984, yp. 52-60.
4'. A.C.D.C.,perg. núm. 43. Notari Pere Gili, de qj n 18 cm.
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dos examinadors, fra Joan Quintana i Manuel Socia, ambdós
organistes, per tal d'examinar el nou orgue i emetre la seva
opinió. Els dos, dcl3 al 8 de febrer de 1834, examinaren I'orgue
escrupolosament i digueren que "tot lo construir de nou estava fet amb la major perfecció. En la cadireta, ecos i secreta
de contras han observar, afegien, adicions i millores que 110
entraven al contracte, perfectament construides".
"El secret del gran orgue és d'irregular construcció, no r6 la
grandaria suficient pel dipbsit de vent que deu comunicar-se
a les flautes. S'han canviat les ventalloles i mollas de tot el dit
secret, forrant de luda tot el seu interior. Els dos registres i
mig de clarins o de lenguataria, a saber, el registre de clarins i
bastons, i el de clarins (aquests dos són enters) com tainbé el
clarinet que és mig registre, són enterament imperfectes, no
tan solament pel seu escabrós so i desigualtat de to, i tambt
per la gran facilitat en desafinar-se." Declaren que els esmentats registres son enterament inútils.
"Que el contrapés de la manxa deu asegurar-se de altre
modo més sblid quc I'actual, a fi que ningú pugui treure'l amb
facilitar. En les dues torres laterals de la cadireta els adornos
descansen sobre algunes flautes i aixb perjudica el seu
Indubtablement I'orgue fou obra de diverses mans, tota
vegada que quan es va re~taurar,~'
1'1 de maig de 1839, hom
li consigna "Fecit per Onorando Grinda nativo de Nizza,

42. A.C.11 C.. lligill 13, doc. q.
43. A.C.D.C., perg. núm. 43 i p r o p i n a de la Ferra Major de zooi, p. 15 i
full parraqiiial de 28 de julio1 dr 2002. p. 7 .

organero regio de S.M. el Re de Sardegna in compagnia de
mi fillo Ramón Riquié o Puqué nativo de Calla [Ciller] en
Sr. Lorenzo al1 i primo maggio 1839". Aquesta inscripció es
troba a I'irea de vents del pedal. Amb tres teclats i el pedal
compta amb un total de rrenta-quatre jocs, i és un dels més
grans de Catalunya.
Entre els dies 27 de gener i 23 de febrer de I'any 1886 la
confraria encarregi a I'orguener Juan Florenzano, d'Itilia,
la neteja de I'orgue. Cobra 13.500 rals per aquesta feina. La
confraria havia demanat prkviament un pressupost sobre les
mancances de I'orgue. Aquest pressupost-informe, valorar
en 9.000 rals, fou fet trobant a mancar 140 trompes. Segons
el detall, a I'orgue gran mancava un registre de trompeteria
reial amb cinquanta-quatre notes. A la cadireta hi feia falta
un registre amb Ilengüeteria de cinquanta-quatre notes. Als
ecos hi mancava un registre de violins amb trenta-set notes
i una veu celeste de doble efecte de setanta-quatre notes. Als
conrres iin registre de bombarda de vuit peus amb tretze notes
i tretze notes més de flaures, i altres flautes i tecles. L'estat de
I'orgue podia considerar-se deplorable.
Després de la seva expoliació el 1936, quan se'n va exrreure
la major parr dels rubs rnetil.lics, la parroquia de Sant Lloren$, presidida per mosskn Lluís Grifell, els anys 2001-2002
n'encarregi la restauració total a I'equip de I'orguener Gerhard
Grenzing, amb taller al Papiol. Aquest, 1'11 de maig de 2002,
enllestí la primera fase consisrent a tornar a sonar r.ooo tubs
i quinze registres corresponents a I'orgue rnajor (cinquantaquatre notes), ecos (trenca-vuit notes) i pedaler (tretze notes).

El 15 d'agosr de 2002 s'inicii la segona fase fins un total de
2.080 tubs i 1a.restauració de la cadireta (amb cinquantaquatre notes). Aquesta tasca de recoiistrucció ha permks, des
del 2006, la celebració de concerts a carrec d'organisces de
qualitar.

Per una conveniencia feta I'any 1615 entre el comre Ramon
Berenguer IV de Barcelona i Guillem Ramon Dapifer sabem
que a la Marca existia ja un castro de Clari (Clerano), que ral
vegada pot identificar-se amb el castell de Clara, al S O ~ S O ~ ~ S . ~
Després d'un llarg parentesi rornem a renir norícies de Clara
en comenqar el segle XIV. Des de Ilavors, I'adquisició per la
confraria de la Quadra de Clari entra en un procés lent i ben
coordinar, que representa I'inici de la formació d'un senyoriu
important per part de la confraria dels Colls. Consta que Pere
de Casserres, fill, i hereu de Pere de Casserres, el 16 d'abril de
1303 vengué a Ramon i Bernat de Besora, pare i fill, vuit masos
de la Quadra de Clari, per ordre de Guillem de Cascalls, que
I'havia nomenat marmessor en el seu testament, pregant-li que
fes la venda inverrint els diners obringuts en sufragis per la
seva anima. Dits masos eren anomenats mas de Comelles, mas
del Puig, mas de Corrua, de Guardiola i de Sola, de Foradada, i els dos masos del Pla, el d'en Ripoll i el de n'Alzedar. La
venda incloia les terres de cultiu, gallines, fogarges i usa~ges,4~
Marra Hispanica, ap. CDXLVI, col. 1345.
44. P. de MARCA,
45. A.C.D.C.,perg.nÚm6,de4ixó4,5cm.

amb els homes i les dones que hi habitaven i tots els seus drets,
censos i pertinences.'TI r s de desembre de 1305, Ramon de
Besora els rraspassi a un fill seu, Berenguer, quedaiit-se'n la
meitat. Els masos de n'Alzedar i d'en Ripoll es consideraven
un de sol. 1 els masos de Sola i Eoradada també." No gaire
inés tard, el febrer de 1319, Bernat de Besora es va vendre els
masos que compartia amb Bercnguer, amb la ititervenció del
prestamista Jaume de Solsoiia. 1 el mateix Bernat de Besora,
el 10 de febrer de l'any 1321, revengué al seu fill Ramon dos
d'aquells m a ~ o sel: ~de~ Corrua i el del Puig, amb els seus capmasos i els homes i les dones que hi vivien, manant als hereus
de dits masos que obeissin i responguessin als requerimenrs
del comprador. Ranion de Besora n'havia pagar 1.600 sous en
moneda barcelonesa de tern, el mateix dia. És possiblc que el
10 de febrer de 1320, el seu pare, Bernat de Besora, d'aquests
sous tihagués demanat en préscec 1.300 a Jaume Prestador,
de Solso~ia.~"
No sabem pas com bona part de les terres del terme de
Clara passaren a ser propietar de la familia vescomtal de
Cardona. Pero el cert és que cl vescomte Hug vengué en
franc alou al mercadcr de Solsoiia Francesc Garro o Guarro
diversos masus de Clari per 725 lliures (o sigui, 14.500 sous
en moneda de terii), el 6 de febrer de 1347. Aquests masos
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eren els del Pujol de Bevians de Rocamador, del Sola, de
Viladalarich, de Puiggascó i de Puig-Pons o Puig d'Espona.
Tots sis del terme també del castell de Clara. El vescomte
els havia comprat al venerable Bernar de Lluci, cambrer
del monestir de Solsona, a Ferrer de I'Om, de Solsona, i a
Ramon d'Empiria (rector de l'església de la Vila Nova de
I'Aguda de la Valldaria), marmessors del difunt Ramon
Guerau, de Solsona, els quals havien nomenat llur procu. ~ ~ el
rador el draper de Solsona Ramon de L l ~ b e r aActui
notari de Solsona, dit Solsona de Miravé.
Aquest darrer lot de masos de la Quadra de Clara incloia
els homes i les dones que hi habitaven, amb tots els capmasos que els pertaliyien, i amb les masoveries, les bordes, les
cases, els casals, les fortaleses i els edificis; drers d'entrada i
sortida, amb les millores que Iii fessin; tots els rkdits, eixides
i provinences, censos, delmes, usarges, vinyes, alous, horts,
boscos, pastures, pedres, emprius i servituds, glebes, aigües,
fonts, animals, joves, batudes, obres, guaites, qüesties, toltes,
forces, albergues, intesties, cugucies, eixorquies, hosts, cavalcades i altres servituds de qualsevol genere.. ., a més d'agrers,
plers, percussions, capcions i ferides. Es retenia, perb, el mer
i mixt imperi. El preu es fixi com hem anotar en 14.500 sous
en moneda barcelonesa de tern. El notari de Solsona Miravé
actui per I'auroritar del prepbsit de la canbnica de Santa Maria
de Solsona.
50.
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El 8 de serembre de 1361, el mercader de Solsona Francesc
Garro, trobant-se malalt i rement morir, dicta el seu tesramelit, en poder del mateix notari Miravé de Solsona. Nomeni
marmessors Pere de Fontestar, vicari perpetu de Solsona, els
germans Pon$ i Ramon Soli i Ramon Guerra, mercader de
Solsona, amb plens poders. Deixi com a adminisrradora dels
seus béns la seva esposa Francesca, filla del mercader Bernar
Sarró, car els fills d'ambdós eren petits encara. Al dors d'aquest
testament," pel qual hem de deduir que els masos de Clara
seguien en poder de Francesc Garro, hi ha la indicació que dits
masos "es tenen per la confraria de Santa Maria dels Colls de
la vila de Sant Lloren? de Morunys" per raó d'emfiteusi (ratione emphiteosis). Cal pensar, pero, que I'anotació és posterior.
En efecie, el 20 de juny de 1378, Bartomeu de Vilarolis,
senyor del casrell de Lanera, va vendre a Guillem de Fontestar,
mercader habitanr a Solsona, els masos que tenia en franc i
lliure alou al terme del casrell de Clara pel preu de 19.580 sous
barceloilins en moneda de rerr~.~'
Eren els masos d'Alzedar,
Pomer del Soli, Foradada, Soli, Comelles, del Puig i de Corrua. Els ser masos seguien constituint un cor homogeni. El
dia següenr, 21 de juny de 1378, Pere de Guirdies, procurador
del venerable Bartomeu de Vilarons, reuní en I'era del mas
d'Alzedar Guillem de Comelles, Francesc de la Foradada,
Ponc del Alzedar, Pon? del Sola i Ramon de Puig (alies Baro-
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na) i els comunici la venda fera a Guillem de Fontesrar dels
set masos, amb els seus homes i dones, censos i rhdits i altres
drets, de manera que els homes de dits set masos haurien de
prestar homenatge al comprador i, davant notari i testiinonis, els absolvia del jurament de fidelitat que havien prestat a
Bartomeu de Vilarons. En presencia del prevere Pere del Mas,
de Ramon de Ventanyola, escrivi, i de Bernat d'Olivelles de
Solsona, que actuaren de testimonis, prestaren I'homenatge a
Guillem de Fontesrar en presencia del notari de Solsona Pere
Ma1eni.l'
Pere Garro, mercader de Solsona, féu testament el 16 de
juliol de 1466 i morí aquel1 mateix mes. Estava casat amb
Margarida i foren senyors del castell de Terrasola i de la
Quadra de Clari, encara de la dibcesi d'urgell. El seu fill
Francesc Garro, que exercia també de mercader a Solsona, el
17 de setembre de 1482 reconeixia deure a l seu germi Bernat
Garro, igualment mercader, la quantitat de 300 Aorins en
moneda corrent, que valien 165 lliures barcelonines.~'Afegint
al deute els drets d'herincia i legítima sumaren 411 Iliures,
que Francesc pagava a terminis, per Pasqua de Resurrecció,
50 Iliures, i aixi successivamenr. El reconeixement del deute
fou fet al Castellvell de Solsona el 17 de setembre per Janer
Pilós, actuant de testimonis el noble baró Gaspar Joan de Josa,
senyor del castell de Madrona, i Bartomeu Canals, paraire de
resrament de Pere Garro o Guarro, fer a Solaoria el 16 de juliol de 1466,
no hi ha cap referencia als masor dc Clara. A.C.D.C., perg. 70 i 7. Aquesr
darrer de 17 x 52 cm.
54. A.C.D.C., perg. iiúm. z, de 41 x 43 cm.

53.

Al

-77-

la vila de Solsona. El 29 d'abril de 1505 encara se'n féu una
copia. 1 el 18 de novembre de 1516 els priors de Santa Maria
dels Colls: Joan Cbdol, Joan Sarri i Jaume Sala, mercader el
primer i paraires els altres dos, establiren Pere Comelles en el
mas Comelles de Clara amb pascures, emprius, dret de tallar
Ilenya, etc. i declararen haver rebut per l'establiment 2 lliures i
8 sous en moneda barcelonesa de tetn, actuant de notari Janer
Pilós de Solsona.55
Pere Garro, doctor en lleis i ciutada de Barcelona, oriünd
de la vila de Solsona, fill de Francesc Garro de Solsona i de la
seva muller Joana, va fer testament, el dia 5 de maig de 1530,
en presencia del notari Climent Raspa11 de Barcelona. Elegí
marmessors la seva esposa Elisabet, mossen Jofre Treginal i el
seu germi Francesc Garro, burges de la vila de Solsona. Deixi
els seus béns a la seva filla Anna, a I'esposa Elisabet i al fill que
ella portava al seu ventre, en parts iguals. En cas que els fills no
sobrevisquessin deixava els béns al seu germi Francesc Garro.
Volia que els turors fessin un encanc o subharta dels seus béns,
que en recollissin els diners i hi afegissin censos i rendes, i donessin 53 sous de les pensions per una missa celebradora tots
els dissabtes a Santa Maria del Mar, de Barcelona. Indicava
altres misses el 28 de maig de 1533 i els corresponents Ilegats.
Els priors de la confraria dels Colls foren elegits en el testarnent de 5 de maig de 1530, per administrar els diners. Eren el
mercader Joan Cbdol i els paraires de Sant Lloren$ Joan Gatuelles, Joan Monegal i Antoni Valielles, els quals restituiren
j.
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les 91 Iliures, 16 sous i 5 diners, preu dels censals morts que
donaven lloc a la pensió o cens anual de 91 sous i 10 diners,
els quals la pubilla Anna devia pagar cada any el 12 d'abril. El
censal fou establerr pels priors Joan Cbdol, Jaume TorrebadeIla, Esteve Codina i Joan Monegal, paraires de la vila de Sant
Lloren$, i pertanyia a Francesc Garro segons indica un instrument de 12 d'abril de 1532. Els priors li entregaren 96 Iliures,
16 sous i 5 diners per la compra dels censals de la pubilla,
Anna, a Barcelona el 26 de maig de 1533, amb l'assentiment
de la seva mate Elisabet i en presencia del notari Joan Castellar de Barcelona,l" d'aquesta forma resta llu'ic el censal que
havia de fer la confraria Descolls a la pubilla Garro.
Els masos de Clara llavors restaven sota el senyoriu de la
confraria dels Colls. El 30 de gener de 1534, Pece Comellas,
pages del terme de Clari i hereu del mas Comelles, decidí
vendre's el mas a Nadal Rossinyol, pagks del castell de Castellar, pel preu de 50 lliures barcelonines i el notari Francesc
Castellar de Solsona va fer l'escriptura corresponent, en
presencia de Bartomeu Meix, botiguer de Solsona, i de Joan
Nogués, campero1 del terme de Clari, que actuaren com a
testimoni~.~'
Els priors de la confraria Descolls: Pere Joan
Ollés, Joan Monegal, Jaume Vila i Pere Grau, calgué que
firmessin la carta de venda per raó de senyoriu. Al mateix
mas Comelles fa referencia un documenc de 19 de desembre
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de 1551,~'pel qual els priors de la confraria Pere Ferrer, Pere
Berenguer, Antoni Vila i Joan Bella, com a senyors del mas
Comelles, atenent que Nadal Rossinyol renuncia el 24 de gener de 1549 a dir mas, el venen a Pere Ermengou, ilies Vilaró,
amb les seves terres i possessions, pel preu de 65 lliures i 17
sous en moneda barcelonina de tern. Els priors reben un ducat
per la signatura per raó de senyoriu. Vilaró paga 64 Iliures, 4
sous i 7 diners per dit mas i el vengué, per aquesta quantitat,
a Pere Gispert del castell de Miraver després de reedificar la
casa del mas Comelles. Els priors, tenint present que no hi
havia hereu en dit mas i que estava deshabitat, en presentar-se
a eils Vicenq Comelles, fill i hereu del difunt Antoni Comelles
(que fou fill de Pere Comelles), el declaren hereu del mas i
anulen la venda feta a Gispert per 155 Iliures, 13 sous i I diner;
apugen la quantitar a 164 Iliures, 4 sous i 7 diners, sumanthi el ter$ del Iluisme, el 4 de marc de 1 ~ 5 7Actua
. ~ ~ el notari
Onofre Tarrega de Solsona. Els priors Antoni Valielles, Perc
Berenguer, Antoni Vilella i Antoni Vila ho confirmen i ho
jurcn. El 14 de maig de 1557, la suma s'havia incrementat a 174
lliures, 6 sous i 11 diners, i Vicenc Comelles resta establert al
mas definitivament el 18 de desembre de 1557, quan els priors
es consideren ben pagat~.'~
El 20 d'agost de 1569, aixi, no obstant, s'informi als priors
dels Colls que Joan Graus s'havia emportat furtivament dels
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camps les garbes de blat que corresponien a la confraria" per
raó del senyoriu. Llavors els priors ja exercien la justicia, per
les qüestions del dret civil, des de feia prop de quaranta anys
al terme de Clara. Un nét de Vicens Comelles, Joan Comelles,
hereu del mas Comelles, anomenat Gisperr, el 22 d'octubre de
1604, reconeixia que Jeroni Vila de Solsona li havia deixat 22
lliures i es comprometia a pagar-li el cens anual corresponentb2
de z.2 sous, amb l'aquiesckncia de Jaume Comelles obtinguda
el 18 de mar$ de 1607, en garantía d'aquell compromís, car
en aquella kpoca no era pas infreqüent el fet de no complir
les prometences, ni que fossin fetes davant notari i amb testimonis. En aquest cas, per exemple, el barlle que la confraria
tenia a Clari per administrar justícia, per bé que considerava
obligatori el pagament del cens anual, I'octubre del 1641estima que podia redimir-se pagant 10 lliures a I'església de Sanr
Andreu de Clari, dels béns de Jaume Comelles, i el ter$ a la
Cúria. 1 aixo Iio considerava un benefici de la Verge Maria dels
Colls atorgat pels "honorables" priors de la confraria.
Menrrestant, el gener de 1610, els súbdits de la confraria
a Clari s'havien manifestar en contra d'aquesta. Els priors
tenien ja llavors un jutge a Clari i, a la Casa Nova hi havia
la presó arnb ceps, manilles de ferro i altres instruments per
tenir presoners els delinqüents. Els ducs de Cardona havien
concedit territori a dits priors en tot el ducat i en la vila de
Sant Lloren$ i així ho declaraven, entre alrres, Gaspar Ra61. A.C.D.C., lligall 22, n ú m . 8.
61. A.C.D.C.,pcrg.iiúiu.go,de6oxi~xj6,~cm

mon i Bernat Nogués invocant el privilegi al qual ja ens hem
referit. Per tant els priors podien exercir la jurisdicció civil
amb plens drers. Pero alguns habitants de Clari no dubtaven
a declarar-se ofesos per I'actitud del batlle envers ells. Les
Iluicions de censals, el pagament de censos, els debiroris i
ipoques, els préstecs de 200 o 600 Iliures, els rebuts de pensions dels censals, les deixes testamentiries, les redempcions
o quitacions de censals, apareixen amb una certa freqükncia
en I'imbit senyorial.
Els priors, per exemple, havien imposat el pagament de
passarge de bestiar el terme i jurisdicció de Clari, i Jaume
Ramonet, del castell de Solsona, es negi a pagar-lo el 5 de
desembre de 1625 alegant que el1 hi havia passat moltes vegades amb ramars de porcs sense pagar resb3Escridassa el
batlle i el tracta de Iladre. Com es por suposar li calgué pagar
les conseqükncies. Per altra banda, els priors dels Colls, pels
arrendaments fets a Clari, l'any 1628 varen percebre la quantirar de 286 I l i u r e ~suma
, ~ ~ ja considerable, augmentada pels
nous establiments emfiteutics dels masos.

La Casa Nava de Clava
Una de les obres de major empenta de la confraria dels Colls
va ser la Casa Nova de Clari que encara es conserva al be11
mig del terme del Casrell de Clara. Pel contracte, guardat a
63. A.C.D.C.. lligall22, núm. 7
64. A.C.D.C.. Iligdl 13, núm. 9.

I'arxiu, sabem que els priors dels Colls Pere Sarri, Antoni Valielles, Pere Eroles i Antoni Vilella, el 9 de gener de 1558 feren
tractes amb Francesc Borés, picapedrer (lapicidadiu el text),
la seva esposa Joana i la mare de dita Joana Borés, viuda del
mestre Antoni Ramon, per la construcció d'una casa a cirrec
de la confraria dels Colls al terme del Castcll de Clari.
Francesc Borés ha de portar a terme la casa segons els
plinols que li entreguen, fenr de pedra les parets, portals,
finesrres i cantonades. S'obliga a tallar la pedra i carretejar-la.
S'ha de procurar rota la fusta per a les bastides, cintres i claus,
sogues i el material que li calgui, tret de les bigues que les hi
proporcionara la confraria. La casa amidari rzo canes d'ample
a la facana, per 72 canes d'alcada. Les parets tindran un gruix
de cinc pams fins al primer sostre, quatre pams del primer
al segon sostre i el que els sembli adequat fins a la coberta.
L'escala del primer pis a la planta baixa sera de pedra picada
i també la volta de la presó, a la planta baixa, dotada d'una
finestreta amb barrots de ferro. Fari un pedrís davant la casa i
garita, i xemeneia, a la bescambra, buidada a la paret. H i fari
un porxo de pedra i el rifec sota teulada. La sorra i la cal5 les
posa el constructor. Les teules i rajoles els confrares, que li
avancen IOO lliures per comencar les obres.
Als dibuixos pot veure's la porra adovellada enmig de la
facana, dues finestres a ambdós costats a la planta baixa amb
els forars per encastar les barres que han de cloure la porta i
les finesrres, tres fincstrals a la planta noble i una Iínia de set
finestrons a la planta superior, formant una galeria.

Deu anys i mig després, el 12 de maig de 1569, el prevere i
vicari de Clari, mossen Joan Noguera, contractava les obres de
fusteria, que hauria de realirzar el seu germi Geroni Noguera,
fuster de la vila de Solsona, per encirrec dels priors Joan Torrebadella i Armenter Vilassaló. Es tracrava del sostre de fusta
de la sala principal que calia fer com el de la sala de foc, i de
la barana. Havia de ser tot enllestit el dia de Sanr Miq~iel
de setembre i el fuster percebria a més de les bigues, fusra i
hospedatge, I r ducats.
La Casa Nova allotjaria el centre de la batllia i la presó del
castell de Clari. La planta baixa restava dividida en tres cossos
i sis estances, i era quasi rectangular. L'escala resrava situada
en el d'enmig, amb portes a cada costar. Amidada amb canes
de destre suposaria uns zoo merres &alcada per 236 metres
d'arn~lada.~'

Altres cases del scnyoriu de Clara
La venda de la meitar de I'heretat de Pinyana per Francesca
Pinyana, vídua de l'honorable Antoni Pinyana, el 7 d'abril
de 1581, permeté implicar els fills del matrimoni Anroni i
Jeronima. La part de la finca alineada a la parroquia de Sanr
Aiidreu de Clari, ho va ser per 185 lliures i 13 sous que els
deixarien els priors dels Colls fent, com en altres ocasions, la
carta corresponent. Firmaren per raó de senyoria els quatre
61.

El 7 de screinbre de 1678 els priors renien arrendada la Casa Noui de Clari
pel preii de j 8 lliures anuals a lsidre Diiraii de Puigpardines, qui aquel1
an" es negi a pagar-los I'arrendimenr i els calgue processar-lo. Vegeu
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priors: Antoni Vilasaló, Jaume Maura, Joan Torrebadella i
Joan Ero1es.b"
A la mateixa parroquia de Sant Andreu de Clari, Joana
Soler, vídua de Joan Soler ilies Olzedas o Alzedar, usufructuaria del mas de I'Alzedar, i el seu fill i hereu loan, decidiren
vendre un tras de terra de dit mas per poder menjar i beure.
El tros, dit de Perra, fou venut pel preu de 30 Iliures, el 17
d'abril de 158.1,
. - amb el consentiment dels priors dels C ~ l l s . ~ '
Un altre tros de terra, aquesta vegada pertanyent al mas Comelles de Clari, fou venut per 5 5 Iliurcs, cl z? d'abril dc 1593,
per JerOnima Gisperc i el seu fill Joaii Gispert, ilies Comelles,
a Gabriel Ventoldri, dies Pla, del mas Soli del terme de Clara,
amb l'aquiescincia dels priors de la confraria, obtinguda el 23
d'ocrubre del mateix any.b8Bartomeu Noguer, pagis del mas
Noguer, opci per sol.licicar als priors la creació d'un censal de
40 Iliures. El 28 d'ocrubre de 1599, es comprometé a pagar cada
any ais priors 49 sous barcelonins, l'esmentat dia 28 d'octubre?
Sembla que aquest any els pagesos de Clari tenien dificulrats
dineriries. Així,el 6 d'abril de 1617, perla necessitat de pagar un
parell de bous, la vídua Birbxa Pinyana i el seu fil Pere, hereus
del mas Pinyana, aconseguien rg Iliiires amb la venda d'unes
feixes del tossal de Clari." Mentre unes famílies es venien
camps per fer front a momeiits difícils, a aitres cases de Clara hi
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feien obres els priors. M , per exemple, consta que el 4 d'agost
de 1716 els priors Simeó Rovira, Joan Puig i Miquel Torrebadella
havien elicarregac a Pere Ventars, mestre de cases de la ciucat de
Solsona, que fes obres ai mas Comelles de Clara, pel preu de 88
Iliures, 3 sous i 8 diners. Les darreres obres a realirzar a la Casa
Nova consiscien a adobar el cup, fer tres graners i reparar els
paviments de la casa. És una epoca en la quai han millorat les
collices de raiin i de ~ereals.~'
Pocs anys després, el 3 de juny de
1730, la confraria Descolls feia un minuciós capbreu de Clara
que s'ha conservar íntegre ai seu a ~ x i u . ' ~

El primer capbreu del casrell i terme de Clara del qual tenim noticia fou endegat pels priors de la confraria Descolls el
18 de maig de ~ $ 9 6Mitjanqant
.~~
una crida, els quatre priors es
feren anunciar com a senyors civils de dic lloc i terme, cots els
vassalls del qual prestaven censos, serveis, servituds, rasques,
fogatges i parts d'esplets, ja fossin homes propis, solius i afocats de dita confraria o tinguessin terres, honors i possessions
en la senyoria d'aquella.
En el termini de deu dies es reuniren el batlle, els priors i
els dos cbnsols de Clara, amb dotze representancs dels dotze
masos de Clari, i acordaren:

7,.
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Que reconeixien com a senyors del territori els priors dels
Colls, als quals prestaven "lo sagrament i homenatge de
fidelitat i vassallatge". Que els priors nonibraveti el batlle i
el canviabren quan els semblava. Que si el batlle convocava a
sometent el seguirien per tot el territori, que li prestaven ajut
i amb el1 apresaven els deliiiqüeiits i els castigaven.
La jurisdicció civil i la criminal sense efusió de sang pertanyia als priors dels Colls, i en cas de fusió de sang, al duc
de Cardona.
Els priors posen tutors i curadors als pubills. Els béns
vacants (borzu vacantia) són dels priors i els estableixen a qui
volen, mitjancanr el pagameiir de censos. No hi ha carnisseria
fixa. Els prcus de venda de la carn els acorden els cbnsols amb
el venedor.
El batlle dóna pesos, mesures i canes. Els cbnsols els nomenen els vells reunits en consell, presten jurament a batlle i els
canvien per Nadal. No tenen u n lloc fixe per a reunir-se, i unes
vegades el batlle intervé en el consell i altres vegades, no.
Drets del senyor per castellatge: quan passava un ramat
de bestias els senyors exigien dret de passatge consisrenr en 8
sous i 4 diners per cada 1.000
caps i el batlle per cada ramada
prenia un sal. La questia la feia cadascú en particular. D'herbes
comunes no n'hi havia en el terme.
Antigament hi havia un castell prop de l'església parroquial,
6
encicrrocar i de la
dalt del tossal de Clara; pero el 1 ~ 9 restava
pedra es féu la Casa Nova (del castell de Clara).

Els camperols pagaven delme de fruits: blat, segol, ordi,
civada i espelta. De cada vint-i-tres garbes en pagaven tres, i
aquestes es dividien entre els priors i el rector. De les garbes
del delme, de cada nou garbes en prenien quatre els priors.
D e mil1 pagaven d'onze garbes, una. 1 es partien per igual
entre els priors i el rector de la parroquia. Delme de llana: dos
vellons, un nadís a Sant Joan de juny un porcell, pollastres i
un formatge en cas de fer-ne.
Pel que feia a les joves el terme es dividia en dos: la part de
la dreta compresos els masos i heretats del Noguer, Pinyana, el
Pla, I'Alzedar, la Foradada, el Soli, Cornelles i Bajona, portava
les garbes del terme a un lloc i cada casa es cuidava de batre la
seva part. La part de baix, dita "Quadra de mossen Garro", que
comprenia el mas de Pujol, el de n'lglesias dit d'en Ventolra, el
de Bevia, el de Puigaltell, Viladalerich i el mas d'en Cardona,
feien als priors joves de Ilaurada, un dia en sembrar, i una jova
de tragí. l'ortaven amb una bestia i un home una cirrega de
blat, on els priors volien, mentre puguessin tornar a casa el
mateix dia. 1 de vermada, un dia amb un home, i també feien
joves de batuda: un dia, amb un home i un animal.

El capbreu de 1596detalla amb molta precisió els Iímits del
terme que transcrivim al peu de la Iletra:
A sol ixent afronte part al Coll de la Perella que es del terme del
Castcll Vcll i va discorrent rota serra aval1 pasaiir pcr lo cami Illll

ramader que és un caini general que va a [Salnahuja, i aprés va fins
la Coma de Na gra i afronte rambé ab lo rerme del Casrell Vell,
migerisaiir una Segrera de pedres ficades, i de aquí corre prencnr
semprc dcl rcrme del Casrell Vell fiiis al terine deTorregassa, i del
dit terme de IaTorregassa passa fins ai rerme dels Colomcrs, que hi
ha una terma de pedra de al~ariasobre la terra de algcins dos paims
o tres ab ses fivoles i tire cami gcncral de les Ramades i fiiis a 50
pases hi lia una creu en una Codina que es del rerme encara dcls
Colomers, del Casrell Vell i tire ror cami aval1 de les Rainades fiiis
a la Coma dira dels Jueus que 6s de dir terme dels Colomers, en la
qual Coma hi ha una rerma que és d'alqaria dc algun palm i mig i
és al cap del [ros de dira Coma de sus un singlo, i que aqui va fins
a la Collada del Pedro ror cami general de les Raniades.

A migdia Serra aval1 cami de les Cabanes fins a cenr passes rnés
avall dels Fangars i en dit lloc treiique la Seria i passe per una rasa
avall i a mitja rasa hi ha una terma d'una alqiria de una m i , i en lo
cap de la qual rasa hi ha una fita, i de aqui tira fins més aval1 dels
Sisradors d'co Ramon. En la quai hi ha dues teriiies, que la uiia de
I'altra no és més Iluny de un tir de pedra i de aquí passe per baix
i aprés, com és un poc abaix dc ccnt passcs, dc dircs rcrmes puja
ali Canemarr de Caria i de dirs canemars tira per U113 rasa aval1
anomenada lo Ponr de Puig de Pons, i de aqui puja per una rasa
amunr fins a la fonr de Pujaltell riranr rasa amunr i deu passes m&
amunr del rros de Pujalrell, dit lo [ros de I'Ohac, fins a la vara de
una rasa en la qual hi ha una creii, i afronte ab lo terme de Caria,
i un tirar de pedra rnés amunr scguinr dir rcrme de Caria hi ha
una rerma que rernieiia ainh lo terme de Caria, i de dita rerma
puje costa amunt a l termr de Miravet [Miraver] fins al camí de les
Ramades, i de dir cami tire rota serra aval1 de Sanr Hiscle del terme
de Miraver fins un poc iiiés avail dc la capella de Sant Hircle, que
és en un rossal dir lo rossal de Bevia, i lo qual afronte ab lo rerme

una fita que divideix lo terme de Clara i de Castellar, i apris va
rora scrra amunr fins al col1 dir Lo Coll de la Beria (?) i de aqiií
sempre serra amunr fins al col1 de la Foradada i de aquí ha una
Codina en la qual hi ha una creu i una terma, i de aquí tire rota
rerra amunr fins al & s a l de les Forques, i scmprcs serra amunr
fins de sos la creii de Castellar a 40 o 50 passes.
1 a rremuntana dc di1 lloc pren tora serra amuiit i afronta ab una
sort d'en Alxdar que es del terme de la parroquia de la Llena, i tire
tora serra aniuiir fins a la Creu de Castellar, i tire tor camígmeral ua
de Solrona n Castellar i de aquí tire ror dret per lo cami de Solsona
a Oliana tiranr ror drer a la Creii de la I'erella afronranr rot ab lo

terme de la Llena.

Hom indica que el 1596 fou prospectat el tossal del Castell
de Clari i que trobareil el pas antic per anar els habitants del
castell a I'església, fragments de parets antigues, I'antiga era
de batre que fou convertida en placa i considerada propierat
dels priors dels Colls, i una sitja fonda que es cregué que havia
servit de presó, pero que podia haver estat tanibé el diposit
de l'aigua de pluja.
Consra al capbreu de 1596 que actui de jutge i rebé les declaracions Joan Cots, donzell, i que el vicari de la parroquia
de Sant Andreu de Clari, el reverend Joan Nog~iéso Noguer,
confirma la possessió de dues peces de terra. Bartomeu Noguer, que devia ser un parent seu, confessava posseir un mas
"de cel a tcrra", amb les seves terres, entre elles tres vinyes,
esmentant el document en que el seu avantpassat Bernat
Noguer hi fou establert cl 18 de novernbre de 1516,pels priors

dels Colls: el mercader Joan Cbdol, senyor de Canalda, Joan
Sarri, teixidor de draps de llana, i Jaume Sala, pasaire.
Altres cartes d'establiment de I'any 1516, foren consignades
en aquest capbreu de 1596, com les cases de Pinyana i CoineIles, on consten vinyes a diversos indrets del terme i un "perxe
per a tenir garbes", o una vinya de quaranta jornals. Francesc
Viladelerich declara, al terme del mas Viladelerich, posseir "un
cup per bullir verema vora la porta de casa" i diverses vinyes
de sis a dos jornals, i esmenta l'establiment fet pels priors el
7 d'agost de 15 59. Pere Sola, del mas de Sola, i Gabriel Pla,
del mas del Pla, posseeixen diverses vinyes &un a sis jornals.
lgualineiic, Pascari Bevia, del mas Bevia, Gaspar Ramon, del
mas d'en Cardona, i Jaume Pujol, del mas Pujol, tenen vinyes
de deu i dotze jornals. Francesc Vantolra, del mas Iglésies, té
vinyes de set i vuit jornals. Joan Sole, ilies Pobri, del mas Pobri, hereu del mas de I'Alzedar, mostra l'establiment del 1516.
Els Bajona, des de 1516, posseeixen també el mas Bajona. El
mas Puigaltell resta escablert des del 1559 i Cosme Mis, alies
Lloren?, possessor del mas de la Foradada, consta que el 1 ~ 6 2
I'havia comprar a Antoni Foradada, "teixidor de devantals".
Un altre capbreu "de la baronia de Clara', datar l'any 1695,
i en conseqüencia cent anys posterior, posa de manifest que
els priors dels Colls conserven la jurisdicció civil plena dels
castells i baronies de Clari, Perecamps i els Torrents. Desicjant
capbrevar, els magnifics Josep Guix, Marid Nogués, Josep Vidal i Josep Segret, priors dels Colls, el 24 de setembre de 1695
iiomenen jutge de la capbrevació el notari de la vila de Saiit

Llorenq, Josep Vidal, i procurador de la capbrevació Maria
Nogués. Es convoca a Consell, en la Casa Nova de Clari, pel
manament del batlle, "al ple dels" singulars de la universitat de
Clara, al qual acudeixen onze representants d'altres cases i els
dos cbnsols de Clari, Miquel Foradada i Pere Pla. Els absents
pagaran a la confraria 300 Iliures, en tres terininis del gener
de 1696 a 1698, restant en mans del procurador la possihilitat
d'absoldre els singulars de la universitat del pagament de tercos,
mitjos terqos, Iluismes, mitjos Iluismes i altres drets dominicals
que devien, així com censos, delmes, servituds, agrers, joves i
qualssevol altres drets.
Hom senyala els limits del terme de Clari, amb petires
modificaciotis: "Termene a solixent ab la cre'u de la Perella
ahont ara i bé lo territori del terme de Ladurs i ab lo terme
dels Palleresos, jurisdicció del molt ilustre capítol de Solsona
i ab jurisdicció del terme del Castell Vell ab una segrera de
pedres ficades a la Serra del Pendís.. . ha ont hi ha una creu
ab una codina deyal enforqament dels camins, que lo un va
a Sanahuja i lo altre a Oliana, i lo que va serra avall és lo que
termena que va a Sanahuja i és camí de ramades, i ab lo terme
de IaTorregassa del Castell Vell, terres empero de la jurisdicció
de Miraver, camí general de les ramades mitjanqant i ab terres
dcls Colomers que hi ha una terma de pedra de la altsiria
sobre terra dos palms o tres ab ses filloles i tire camí general
de les ramades i fins a 50 pases hi ha una creu en una codina
que és del terme encara dels Colomers del Castell Ve11 i tire
tot camí avall de les ramades fins a la Coma dita dels Jueus

que és del dit terme dels Colomers, en la qual Coma hi ha
una terma que és de aliaria un palm i mig i és al cap del tros
de dita Coma de Jos un single i de aquí va serra amunc fins al
col1 de la Foradada, i aquí hi ha una codina en la qual hi ha
una terma i una creu. Y de aquí tire coca serra amunr i en u11
altre collet o en una codina hi ha una creu i tot serra amunt
fins alTossal de les Foryues, i sempre serra amunt en una altra
codina que hi ha una cieu a 40 o yo passes al deparriment dels
camins que van a Ugern i a Castellar i a Tremuncana de dit
lloc pren tota serra amunc i afronte ab una sort d'eii &dar que
és del cerme de la parroquia de La Llena i tire tota serra amunt
passant fins a la Creu de la Llena dita avui la Creu Escapsada, i
tire tot lo camí general que va de Solsona a Castellar i de aquí
tire tot dret per lo camí de Solsona a Oliana cirant tot dret a la
Creu de la Perella afronrant sempre ab lo terme de La Llena fins
a trobar dita Creu de Perella i afrontació de sol ixent."
Comenca a continuació la descripció dels catorze masos
de Clara:
Mas la Foradada
Mas I'la
Mas Noguer
Mas Cardona, dies Gaspar
Mas Bajoiia
Mas Sola
Mas Alseda (Alzedar)
A4as Viladalcrich
La Casera del Pla
Mas Bevia

Mas de Iglesias, ilies Vzntolri
l'uj:~ltell

Pinyana
i mas Pujol.

Acaba el 17 de setembre de 1696 i es completa el 17 d'agosr
de 1697, data en la qual Josep Pallarés, apotecari de Solsona,
capbreva als priors que té una casa a Clara dira el Puig de
Pons, amb erms i vinyes, etc.
Tor plegat són quinze cases, a inés de la Casa Nova, que
consritueixeil el domini del castell de Clari. al Solson&s.

Seguint el costum $entregar amb un bé els documents que
hi feien rrfrrkncia, quari canviava de mans, i qui adquiria una
finca en coneixia així els antecedents, gricies a la documentació conservada a I'arxiu de la confraria dels Colls podem
rastrejar els orígens dels seus dotninis de Clara, Peracamps i
els Torrents.
Pel que fa a Peracamps, consta en un pergamí incorporat
a l'arxiu i datar el 4 de juny de I Z I O - ~que el prior del capítol
d'urgell, Ramon, amb consencimenr de tots els membres dcl
capítol, i del bisbe Pere eii primer Iloc, empcnyori per 12.000
sous barcelonesos a Andrcu de Costa el castell, vila i rerine
74. A.C.D.C., lligall 1 1 , doc. 1, pergarni oiigind (129 r 309 iniii). Elscoiniiiiiw i s són:Guillem de I'eramola, Prrr de Jura, Brrriat de Vil?r, B. de Saga,
R. de Soro, Giliilem de Cardona, B. de Alzarnora, Rarnon d;Argollal, B.
de Mm-rubio, 4 de Corm jove, T de Melgar

del lloc de Peracamps, situal al comtat d'Urgell dintre dels
termes de Sorba i Sorbola. El prior de la canbnica urgellenca
indica que aquesta podri redimir el préstec de la propera festa
de Pentecosta en un any i Andreu de Costa, amb I'ajut dels
homes i les dones que viuen a Peracamps, hauri de destinar
220 sous a les obres del castell. Els canonges consideren de
gran utilitat per a I'església d'urgell aquest tracte i signen el
document, amb el bisbe i el prior, onze comunitaris més, amb
Pere de Pallerols que ho va escriure per manament del prior
i clergue Ramon.
Pel contingut d'un llibre de deutes a la confraria dels Colls,
que es conserva al seu arxiu, consta que a Peracamps hi havia
I'any 1340 disser masos els quals devien:
Mas de la Torre,
iMas de Serres,
iMas de Soldevila,
iMas de Na Ferrera,
,Mas de Craus,
Mas de Povia o Piibia
Mas de Puig,
Mas de I'eracamps,
Mas de Guardiola,
Mas de Teixidor,
Mas de Capdevila,
Mas de Daltinus,
Mas de Folchs,
Mas de Nal,
Mas de Vime,

3 punyeres de forment

3
5
3
7
5

3

6
5
3

3
5
5
3
3

Mas dels Peres,
7
Mas de Bernar Celirii, 3

<S
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Madona Beatriu d'Altarriba, que foil filla d'Arnau
d'Altarriba, donzell, nora de Guillem de Fontestar i mare
de mosskn Joan Ramon d'AJtarriba ilies de Jasa, com a hereva del pare del senyorius de Pinós i dels Torrents, nomeni
procurador Joan de Besara, mercader de la vila de Solsona.
Guillem de Fontesrar mori intestat. Es va haver de nornenar
amigables componedors i del 10 al 19 de desembre de 1400
reafirmaren Beatriu com a hereva i senyora dels castells de
Peracatnps i de Clari i els habitants de la domus d'Alzedar
o Olzedar i dels masos de Foradada, Soli, Puig, Comellas,
erc. Reconegueren el senyoriu de la confraria, reunits a so
de campana de la parroquia1 del castell de Peracamps, en el
cementiri que hi ha entre I'església i el seu entorn, on solien
reunir-se. Hi eren preseiits a més dels esmentats, els homes
dels masos de Montraveta, Puig, Guardiola i Pubia, el 19 de
desembre de 1400.'~
La confraria dels Colls progressi notablement el seu primer segle de vida i l'any 1447 compra el castell i la baronia
de Peracamps a Ramon d'Altarriba, senyor d'oliana, fill de
madona Beatriu i nét d'en Guillern de Fontestar, pel preu
de 23.000 sous." Quedaren en caixa tan sols 64 sous i 6
diners. 1 la possessió del nou castell no fou gaire pacífica.
75. A.C.D.C., yeig. iiiim. 26, de r j a 45 cm.
76. A.C.D.C., perg. niiin. 11, de 49 r 60 cm.
77. A.C.D.C.. perg. núm. 11, cl17 dc desembre de 1400.
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Francesc Montravet, del mas Montraveta, de Peracamps, per
exemple, consta per un document signat el 8 de gener de 1498,
que havia de pagar cada any als priors el cens de 9 sous, per
haver rebut dels dits priors dels Colls 9 lliures al for del 5%78
i alguns anys se n'oblidava, com també dels censos que havia
de pagar per la possessió del mas. El 25 d'octubre de 1522
Joan Sarri, teixidor de Sant Lloreiiq, com a prior dels Colls
i delegat per la confraria al casrell de Peracamps, obligava el
fill de Francesc, Antoni Monrraveta, a pagar el cens anual
de 9 sesters de forment i 9 més d'ordi, a mesura de Solsona,
que devia per la possessió del mas Montraveta, del cascell de
Llovera, a la confraria.
El 26 d'agost de 1638, els priors litigaren amb el mateix
batlle de Peracamps perque no volieii que es tragués del terme els fems del bestiar, ni que es venguessin les herbcs. La
possessió de les baronies de Clara, Peracamps i els Torrents,
els anys 1748 a 1750 provocava alcres drets dominicals que la
mesrressa del mas Peracamps, Francesca Vilana, es negava a fer
efectius. A la cúria es falla ilaruralmeiit a favor de la confraria
el 17yo.'~

Capbreus del terme de Peracamps
Francesc Montraveta, del mas Montraveta, Gabriel Povia,
del mas de Povia, i Pere Castell, del mas Castell de Peracamps,
el 23 de mar$ de 1526, amb consentimenc i per voluntat dels
78. A.C.D.C., perg. núm. 50, de >o,>x 53 cm, amb un rigredihuixac amh cinta

negra.
79. A.C.D.C., lligail 22, doc. 1, coiisra dc 216 folis.

priors dels Colls, senyors de Peracamps, Joan Cbdol, mercader, Jaume Vila, Bartomeu Sastre i Joan Migana, paraires de
la vila de Sant Lloren5 de Morunys, de la dibcesi d'urgell,
priors de la confraria, i en nom d'ella senyors del castell de
Peracamps, procedeixen a cabrevar, atenent que no havien
inrervingut en la declaració de béns el 21 de febrer. Recordaven
que el mas de Povia tenia unes terres per les quals havia de
pagar, el dia de la Mare de Déu d'agost, a dits senyors; una
aimina de forment i una altra d'ordi a mesura de Solsona, en
concepte de cens anual.
Joan Peracamps, per la terra cultivada i erma del bosc, promet pagar cada any el 15 d'agost, tres punyeres de forment i
tres d'ordi. 1 Montraveta declara cenir al bosc de Peracamps
vint-i-nou jovades (jugera)de terra, per les quals promet pagar
dos punyeres de forment i dos d'ordi, a mesura de Solsona.
Pere Cascell i els altres poden herbejar i pasturar cinquanta caps
de bestiar de llana o bé cabres, quatre besties grosses de llom
i dos ases, cadascun al bosc de Peracamps que sera considerat
empriu. En un repartiment que feren entre els quatre, el cinc
de secembre de 1526,s'adjudicaren sis jovades c a d a ~ c u n . ~ ~
El 12 de juny de 1596,els priors dels Colls feren una nova
capbrevació de Peracamps i nomenaren jutge, encarregat de
rebre les declaracions de béns, Joan Corts. Veus ací les declaracions re su mide^:^'

80.
81.

A.C.D.C., lligall i y , doc. r, folis 1-4
A.C.D.C., lligall ry, doc. 3, 19 folis.

I) Jaume

Montraveta declara tenir el mas Montraveta, amb
un cup per fer vi, perxe, corral, era, hort, bassa i setze peces
de terra, pcls qiials paga delmes i censos als priors. Francesc
Montraveta fou establert al mas pels priors dels Colls, el 15
de novembre de 1516.
2 ) Pere Castell, del mas Castell, el posseeix amb perxe, corral, hort, era, bassa i dotze feixes. Paga delme d e l ~fruits. De
cada vint-i-tres garbes, tres a partir entre els priors dels Colls
i el rector de Peracamps, dos per als priors i una per al rector.
Cens: ser punyeres de forment, ser d'ordi, quatre de civada, 48
sous i 7 diners, a pagar cada I j d'agost. El 14 de desembre de
1564, els priors estahliren al mas Pere Vilaseca, alies Castell.
3) Antoni Montraveta té una cambra al mas de Montraveta
de Llobera, eli domiiii dels priors, un tros d'era i dues peces
de terra. Paga 21 diners de qukstia per Nada1 i una aimitia de
forment, una d'ordi i una de civada, el 15 d'agost. Invoca un
capbreu de 1562.
4) Joan Peracamps té el mas Peracamps, ainb un forn de
coure pa, perxe, corral, corral de bous, era, dos horts, vint-icinc feixes, dues vinyes: una dita la Peniora (de tres jornals) i
I'altra dita de Farreres (de cinc jornals). Paga delme de fruits,
de cada vint-i-tres garbes, tres. Cens: onze punyeres de formenr, onze d'ordi, nou d'espelta el15 d'agost i dos galliiies i
11 sous per Nadal. El 6 de mar$ de 1517 els priors dels Colls
havien establert el seu pare Joan Peracamps.
5) Montserrar Peres, del mas del Puig, paga censos i delmes.
La família consta establerta en el "capbreu vell" fet el 14 de
novembre de 1516.
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6) Joan Soler, ilies Pobia, hereu del mas Pobia, amb perxe,
corral, tres vinyes (de seto vuit jornals), vuit peces i emprius
al bosc de Peracamps, delme de fruits i es~lets,un nadís, un
velló de llana, un porcell, un pollastre, un formatge. Cens:
nou punyeres de forment, divuir &espelta, cinc d'ordi. Per
Nadal, una gallina i 16 sous. Establiment datat pels priors el
16 de novembre de 1516.
7) Antoni Ribera. Té una casa que el1 mateix ha constru'it
al terme del castell de Peracamps, amb una vinya (un jornal i
mig) i hort. Cens: 6 sous en diners, una punyera de formeiit,
una d'ordi i una de civada. 40 sous d'entrada. Els esposos
r Joan
Rovira presten homenatge de mans i de boca en ~ o d e de
Maura, prior en cap de la confraria dels Colls.
El dia 9 de juny de 1596, Pere Castell, batlle del castell de
Peracamps designat pels priors, procedeix a I'interrogatori.
Respongueren que tenen per senyors en la jurisdicció civil
plena del castell, lloc i terme de Peracamps, els priors Descolls,
i en afers criminals el duc de Cardona.
Els priors posen a Peracamps el batlle, jutge, notari i nunci.
Els habitants de Peracamps presten homenatge i jurament
de fidelitat i vassallatge als senyors priors. Es presenten al to
de sometent i segueixeii el batlle. Els béns vacants del terme
són dels priors i els concedeixen a qui els plau. Sols tenen el
bosc per comunal, segons concordia de 23 de mar$ de 1536. Les
dues basses, una bruta per abeurar les besties, i una una altra
per les persones, són comunes. No hi ha carnisseria. Mara qui
vol amb permís del baclle. Els pesos i mesures els proporciona

el batlle. El preu de la carn deu convenir-se amb el batlle. Mai
no hi ha hagut cbnsols a Peracarnps. No hi ha tampoc casa
del Consell. S'apleguen davant i'església convocats pel batlle,
quan és necessari.
El senyor tenia castell i torre en el terme. Ara la posseeix
Pere Casrell. Els priors es reservaren la torre antiga que és al
costar de la casa del castell. Els priors tenen entrada a la torre
fins al segon sostre, i la poden tancar i obrar com vulguin. Des
del segon sostre es puja amunt arnb "scales levadisses", i poden
fer servir la torre per presó. Per raó de castellatge el senyor rep
el dret de passatge de les ramades: 8 sous i 4 diners per milenar. 1 un ral per ramada al batlle. La quistia la fa cadascú als
priors. Cadascú té les seves herbes i pot tenir cinquanta caps
debestiar. Els camins i les planes del terme són empriu dels
habitants. Campanes i fonts baptismals són dels habitants.
El delme del blat es paga de trenta-tres garbes, una. Afegint
els delmes de vint-i-tres garbes, tres. No paguen delme de
Ilegums, caninous, ni fruits de seca. Pel delme de verema fan
igual que el blat: de cada vint-i-tres carregues, tres a partir.
Fan joves de barre, i de tregí del que toca de delme.

Limíts del terme de Peracamps (1~96)
El capbreu de 1596 indica que:
[Peracamps] a sol ixenr afronte ab lo rerrne de Lobera comensanr a
la Fonr de I'Oin i passa rot torrent avall fins al canií Real i discorre
tor cami Real fins a mija Coma de Carabases, que hi ha una creu ab
una pedra, i tire bawant per avall fins a una fira que hi ha al cap de

la Pujada de Coma de Carabases, i aprés baxe a una alrra tira que lia
més avall en la Clorada, i baxe drer bax al torrent dit de la Fogona
fins a les terres d'en Quadros del tcrme de Lobera.
A mig jorn des del dir Torrent de la Fogona e ha tina creu que ha
al cap de un Single de Roques i de dita creu tire dret al torrent de
la Passada, i del dir torrent va a una terma de part de dir torrent
i puje per la sarradet amunt fiiis a una creu que srh ab una pedra
redona ficada en terra, i de allí tire baix al sol de la plana d:en
Pobia i de aquí passe per un Cadenat o Rench de Pedres que passe
collet amunt i de dit collet rire baix fins al rorrenr dels Quadros i
de dit rorrent dels Quadros passe per amunt i ve perla vinya dels
Quadros rerme de Lobera i tira al Tossal de Morera que és a la
part de ponenr.

I de dira bassa de Morera tire ab una codina larga i ve per avall
i ve a confrontar ab una rerra que es d'en Peres, Senporia de la

~MensaEpiscopal de Solsona, i de dita rerra passe i dre al terme de
Loberola. En drer de una sort d'en Castell i de aqui va tor Coller
ainuiir nomenar lo Collet de Miravall i de dit coller rire per una
Segrera de Pedres que & entre lo rerme de Peracamps i de Loberola,
i aprés de aquí passe tot Sarradell avant i cadenat aval1 de pedres
fins al Enforcar de dos Torrenrs, la u dels quals se diu lo torrent de
la Mara del Huc, i I'altre lo Torrenr de les Planelles i de aqui tire
ror torreiir aval1 fins a la Ribera de Miraver i va roca ribera amunt
fins al Gorch dit de Sanr Joan.

1 de aqui comense rremuiiraiia i de dit gorch.. . va tor torrent amunr
de IaTosquela fins al sol de Roca de Queralda, i de aquí puje ror drer
dalt a una roca grossa que hi ha i tire ror sarradel amuiit de Curt en
fins a Comagilia i de aqui torne al Serradell i rire drer a la feixa que
ha de sos lo horr den Montravera del terme de Lobera i de I i un
caiiró rire dret al alrro i pren part de la era de dit Montraveta i tire
drer a una riba i de aqui drer m& aval del Tossal de les Lohasses i de

aqui tira baix a una roca grossa que's Miraver fins un poc més aval1
de la capella dc Sanr Iscle que 6s a un tossal dit lo rossal de Hevia,
lo qiial afronta ab lo rerme de Miraver, i de dit tossal va tirant tot
caiiií de les raniades fins a la Creu de St. Climent dita avui la Creu
Escapsada, i més amuntet de dira creu, a deu paises, hi ha una fita
que rerineiia lo reriiie de Miraver i de dita Creu de Sant Climens va
pcr un serradell avall del terme del Castell de PineU aigua vessanr, i
va fins a inés avall de la Espluga de Clari i termena ab lo dit terme
de Pinell i de aquí baixe al torrent de la Esplugassa.

1aqui comence de entrar la afronració de sol ponent i de dit torrenr
puja per la solana amunt, seguirit lo terme de Pinell fins a un cossai
dejos del qual en lo single hi ha una fita que divideix lo terme de
Clara ah lo de Pinell, i de dita fita torne per lo tossalet amunt i va
per una ribrta amunr que és de Clari, i tire al Prat d'eri Vetirolri
que Fa teriiicnat ab lo rerme de Pinell i de dit Prat tirc tot dret a
un single de roqiies que divideix lo terme de Clari ab lo de Piiiell,
i de aquí pasa per iin serrar avall al forcant del torrent fins al forn
de la teula quc Cs a I'enconrre dels torrenrs, lo un dels quals se diu
lo torrenr del Cerba i lo altre dcvilagines, i a I'enconcrant de dirs
torrenrs hi ha un singlo de terra, i de aqui tire tot torrerit aiiiunr
de Vilagines fins més avall del Colomer vuy caiieniar dcVilagines
i de aquí puge a la serra de Corba i va aigua vrssant amuiit fiiis al
rerme de Castellar, tres termes mitjan$aiir, i dc aqui rirc al camí
que va de Vilagines a Solsona fins al sol dr la rasa dels Homs en
la qual hi ha una terma que divideix lo rerme de Clara ab lo de
Castellar, i de dira fita puge tot rasa amunt fins al cap de dita rasa
en la qual hi ha una pedra que hi esti escupida (sic) una creu i
dica pedra és grossa i per que iio caigués, se hi féii antigament un
peu de parct. i de dita pedra puge ainunt dira scrra amunt, dita la
Serra de Torra Morell i del Col1 de Comelles, fins a una codina que
hi ha una creu, i eiirrant a la afrontació de la part deTramuntana
aqui tire fins a una terma que lii lia al cap del Regucr dels Arts, i
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de aquí passe fins al Coller de Espluga de Cabana, rirant rora serra
ainunt dita la serra de Castellar aigua vessant i pase fins al tossal
anomenar dcls Romanins que termcna ab lo tcrmc de Castellar i
tire tota serra amunt fins a so passes, en lo qual llocs hi ha tina fita
que divideix lo tcrmc dc Clara i lo de Castellar, i després va tot
serra amunt fins al col1 dit lo Coll de la Bena i de aquí sempre serra
amunr fins al Coll dc la Foradada, i aquí hi ha una codina en la
qual hi ha una terma i una creu. Y de aquí tire tata serra amunr i
cn un alrre collct o en una codina Iii Iia una creu i ror serra amunt
fins al Tossal de les Forq~ies,i sempre serra amunt en una altra
codina quc hi ha una crcu a 40 o yo passes al departiineiir dels
camins que van a Ugern i a Castellar i a Tremuntana, de dir lloc
pren rora scrra amunt i Iia una creu i afronte ab terme de Lobera.
1 de aquí va per aval1 tro tina creu que hi ha a un collctó i poses
en la rasa i tire tota rasa drer fins a la Font de I'Om afrontant tot
ab lo terme de Lobera.

A continuació els homes de Peracamps prestaren homenatge de mans i de boca, de fidelitat i vassallatge al prior en cap
de la confraria, i el capbreu de 1596 es dona per finalitzar.

El senyoriu dels priors dels Colls es completa el segle XVII
amb I'adquisició del terme del castell de Sant Julia dels Torrents que pertanyia als cbnsols del municipi o universitat de
la vila de Sant Lloren$ de Morunys.
Els precedents que en tenim són, perb, escassos. Consta,
aixb no obstant, que el dia 25 de juny de 1514 Jaume Monegal
compra als esmentats cbnsols de Sant Lloren$ el feu del castell

dcls Torrents pel preu de 24 lliures barceloneses en moneda
de tern, "incloses les rendes fetes pels homes dels Torrents,
a la caritat de la Verge Maria de Lord, a la comunitat dels
clergues de Sant Lloren5 la quantitat de deu sous per un obit,
i 'vuit sous per maitines' que us prometo pagar". La compra
del feu del castell i dels deutes no implicava, pero, la propietat
del territori. Un altre document, del 3 de maig de 1550, ens
certifica que els senyors del castell deis Torrents seguien sent
els cbnsols de la vila de Sant Lloren$ de Morunys. Toca vegada que a requeriment del seu procurador fiscal es reuniren a
I'església de Sant Julia delsTorrents, convocats pel rector de la
parroquia, mossen Pere Almuselles, els habitants de les cases
dels Torrents, reafirmaren el senyoriu directe i útil sobre els
masos de Puig de Pons, del Puig i de C o d i n e ~que
~ ~hi tenia
el municipi de Sant Llorenc.
El terme dels Torrents limitava amb el del senyoriu
d'hcies, car un altre document, del 28 de desembre de 1568,
ens diu que "del bosc d'Isanta fins el Coll de Sant (San) és
terra d'hcies" senyalat per I'aigua vessant i el camí general,
a excepció de la "claueta" dels Sirers que "fins el Coll de Sant
pertany al termenat dels T ~ r r e n t s " . ~ ~
Al castell i rerme delsTorrents pertanyien els catorze masos
següents: mas de les Cases de Codina, de Foix, del Puig, de
Casa Juliana, de Puig de Pons, de Sant Andreu, de Costafre-

82. A.C.D.C., perg. núm. 7 5 , de 33,5 x 33 cm.
83. A.R.A. I=Amiu de la Baronia d'hcies], vol. I\< plec 7, llerra M
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da, de Torrentoles, de la Salada, d'Olivelles, de Castelló, de
Capdevila i de les Esplugues.
El 6 de julio1 de 1626, els cbnsols de la vila de Sant Llorens
de Morunys Pere Monegal, cbnsol primer, Joan Casanovas i
Joan Sala, confessen que renen encara a la parroquia de Sant
Julia dels Torrents rnasos, rnolins, cases, tersos, honors, possessions, censos, agrers, taces, parts de fruirs, esplets i batudes,
joves, tragins, altres drets dominicals, vassalls, carlans, homes
propis, joves, borderia, emfiteutes i altres reddituarios i els
seus vassalls i homes propis que els deuen Iluismes, tersos,
foriscapis i altres drets.
1 per tal de capbrevar nomenen amb plena auroritar August Fonr, doctor en dret de la vila de Cardona, procurador
i actor seu per la capbrevació, i norari Joan Bella, notari de
Sant Lloren$.

Zrme deli TDrrents (el 162C;)
[El terme dels Torrents] "termena a solixent comensant a
la obaga de Capdevila de Sant passant a una nure que's diu
Sant Jaume que és sobre lo Cavall dret al Porrer i fins a mig
Collet i davalla per una costa avall fins al Torrent de Castelló,
i aqueix torrent davalle a mitja costa i ha una terma ab unes
lloses grosses dret a Cardoner i aigua avall fins a la rasa del
Molí de Foix, després a Migdia rasa amunt fins al torrent del
Pas de la Sarga. Confronrant ab una Clau de Vilaseca que
és a part alla del torrent i ab rerras de Santandreu que són
a la altra part del torrent les quals avui posseeix don Anron

l . l ~ T c o r r c ~ Visra
~ c ~ . dc l';tl>si> p e r l a p,~rti ~ ~ c c r i o r ,
cobrir c i i c a r l anib uiia ~iecriiiade guia. A y s r dr ,978.

Bordons de Solsona, i ditas terras afrontan ab terras de Vilaseca que divideixen lo terme de Ladurs ab lo dels Torrents,
i després dret a un collet que termena Vilaseca, i dret collet
amunt fins a una fira que hi ha prop de Vilaseca, i de aqueixa
fita costa enlli que hi ha un cadenar de pedra que termene ab
lo terme de Vilaseca a tramuntana fins a un torrent que hi ha
que's diu la Colilla i torrent amunt fins al Rec de Pedra, i tot
Camí Real mediant ses termes fins al Soldevall de la Canal
de Las Llenes i després vora del single enlli arribant a la dita
obaga de Sant".n4

Capbreu deis Torrents de 1626
El 9 de juliol de 1626, el nunci dels Torrents, Saldoni Segret,
declara davant del notari Joan Bella de Sant Llorenq que ha
convocat el 8 de juliol de 1626 els dotze pagesos d'altres rantes cases dels Torrents, perque, amb el barlle, es reunissin en
consell en el pomo de la rectoria de Sant Julia, per tal de con. ~i~acudiren també
testar les preguntes que els f o r m u l e s ~ i nH
el rector de Sant Julii, mosskn Jaume Barbert, i el cbnsol dels
Torrents, Jaume Raigada. Els inrerrogatoris comenqaren el 31
d'agost de 1626. EIs homes dels Torrents constestaren que els
cbnsols de Sant Llorenq escollien el batlle dels Torrents. Que
tenien dos consols, nomenats el 15 d'agost, els quals juraven
en m i del barlle. Fins llavors els cbnsols de Sant Llorenq eren
els seus vertaders senyors, els pagaven terqos, Iluismes i drets
84. A.C.D.C., lligall 15, doc. núm. z, paper doblegar scnrc dara
85. A.C.D.C., Iligdl 11, doc. 8.

dominicals. Administraven jusrícia en les causes civils els
cbnsols de Sanc Lloren$, el seu jutge o assessor o el barlle. La
justícia criminal era del duc de Cardona si hi havia efusió de
sang i mutilació de membres. Fers els inrerrogatoris prestaren el juramenrde fidelirar i homenatge als cbnsols de Sant
Lloren$ i el 20 d'octubre de 1626 c o m e n ~ la
i descripció de
finques feta a la població de Sant Lloren$:
I) Mas de kr Caser, el posseeix Joan Vilanova al terrne dels Tor-

renrs.
Fa cens: el 15 d'agost, de tres punyeres de blat, tres d'ordi, [res
d'espelta.
Delme dels fruirs: un cavalló cada deu, que es reparteixen entre
cl rector i els cbnsols de Sant Lloren5
Cariialarges: un velló de llana, un nadís, un porcell cada any per
Sant Joan (zq de juny).
2) Mar de Codina, el posseeix Pere Perella. Fa cens: 17 sous, deliiies: un de cada deu cavallons de blar. Carnalatges, igual que
I'anterior.
El juny de 1564 els cbnsols de Salir Lloren$ ja eren senyors dels
Torrents, segons consta en una venda d'aquesta casa que signaren per raó de senyoriii.
3) Mas de Foix, el posseeut Jaume Vilar, amb un seguir de capmasos
(finques anrigucs arruinades i incorporades a aquest mas).
Produeix: forrneiir, ordi, civada, mil1 i alrres grans: llegums, alls,
cebes i oli.
Paga delme.
Promer pagar delme de formatges, de llana, un pnll, un nadis i
un porcell. De besriar pros: si CS rnascle, tina pell i si 6s femella,
un poll.
Cens: tres almurs d'ordi, tres de formenr i [res de civada.

4) Mm del I'uig, el posseeix Pere Puig.
Cens: 13 sous i dues punyeres de hlat, dues de civada i dues
d'ordi.
Delines: igual, carnalargcs: igiid que l'anterior.
5) Cara Juliana, la posseeix Joan Tapia. Ceiis 5 sous i mig.
6) l'uig de I>ons,la posseeix Joao Riarr. Cens: 32 sous per Nadal.
Delmes: un nadísideline de llana.
7 ) Mas de Sarrt Andreu, el 8 de novcmbre de 1518 ja perrany als
cbnsols de Saiit Lloren$. Signada Beroat Piquer, per raó de
setiyoriu
8 ) Mas dP la Salada, el posseeix Joan Isanta, pagks de Sant Agustí
dlsarita, sufragania de Sant Julia de Caiialda.
La té aiiih dos capmasos.
És situar al camí ral de Solsona a Salir Lloren$.
Cens: 6 sous, coral 23 SOUS.
4 sous de quirri (!).
Deliiie de tots fruits a lepartir entre el rector de Sant Julii i els
coilsols.
9 ) hfar d'Oliueller, el posseeix Perc Sanpons.
Amb tres capmasos.
Censos: 34 sous per Nadal.
Un sester de formenr, un d'ordi, un dc civada
Tres pollastres.
Delme de fruits i de llana.

Ser anys després, el 1633, I'Ajunrarnent de Sant Llorens es
vengué el senyoriu dels Torrents a la confraria dels Colls.

Capbreur de 1730 i 1760
S'han conservat dos capbreus més dels Torrents: un de 1730
i un altre de 1760. El 30 de juny de 1730 iio són els consols de
Sant Lloren5 sinó els priors dels Colls els qui capbreven, com
a propieraris, els qui nomenen el batlle i els que posseeixen la
jurisdicció civil plena.86Els delmes es repartien entre el rector
dels Torrents (dues terceres parrs) i els priors des Colls (una
tercera part), segons la zona. Els carnalarges eren a mitges,
pagant pels caps de bestiar gros, per nadis; si era mascle, una
polla; si era femella, un pollastre. 1 fent les servituds que
havieii de declarar. Pricticament segueixen en peu rotes les
cases capbrevades el 1626 a les quals ja ens hem referit. Alguns
masos tenen dos i tres capbreus, i capmasos incorporats. Els
censos s'han redu'it.
El capbreu de 1760, del 26 de juny, ens resumeix la capbrevació que fa el 26 de juny de Joan Riart, de la parroquia
de Sant Marti de Ladurs, el qual posseeix el mas de Puig de
Pons, que presta per Nada1 un cens de 33 sous a la confraria
des Colls i delme dels fruits.
Sembla que aquest capbreu de ~ 7 6 0es produi pel fet que
els vassalls, homes propis, camperols, colons, terratinents,
emfireutes i altres "rediruaris" de la confraria dels Colls a
Clari, Peracamps i els Torrents es negaven a pagar els drets
deguts a la confraria.

86. A.C.D.C., lligaii 11,doc. 11, 16folis.
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La baronia de Sant Julia dels iorrents
El primer quart del segle MI, fins al 1633, eren encarasenyors dels Torrents els cbnsols de la vila de Sant Lloreng de Morunys. De manera que el 1625 els afectava dir senyoriu i havien
&intervenir-hi. Els litigis es traslladaren a lavila oii els cbnsols
renieii el seu procurador fiscal de la baronia. Eren freqüenrs
les causes per insulrs8' i altres contingkncies. L'Ajuntament de
la vila, obligar per la iiecessitat de recursos, el dia 5 de maig
de 1633 es vengué per 3.000 lliures a la confraria dels Colls
la Baronia dels Torrencs." 1 la confraria la retingué en el seu
poder i en fou senyora fiiis que el 14 de desembre de 1803 el
rei Carles IV comunica als priors que Perc Serra, apoderat de
I'Ajuntament de la vila de Sant Lloren$, s'havia presentat a la
cort i audiencia de Barcelona dienr que l'Ajuntament desitjava
recuperar la baronia dels 'lorrencs mitjangant la resritució del
preu que n'havia pagat el comprador. Que se cités els priors i
se'ls obligués a retornar la baronia a I'Ajuiitament.
Els priors nomenaren procurador Joan Jou i Ginebrosa, i
aquest els representa a la Reial Audiencia i en la sala presidida
per Antoni Pellicer, per a signar la revenda a favor de la universitat de la vila de Sant Lloreng, de la baronia dels Torrenr~.~"

87. A.C.D.C., lligall 23, docs. 7 aro.
88. Els priors dels Colls des del 1633 actuaren com a senyors dels Torrenrs
havenr adquirir el senyoriil de parr del municipi de Sanr Lloren$ perquh aquesr
no havia pagar els deures cantrers amb la confraria.
89. A.C.D.C., lligalli8, doc. 12, papcr segellat dc 1803.

La confraria dels Colls senyoreji també la casrlania de Pedra
i Coma, aue rrobem esmentada com rarlania o carlania. La
castlania corresponia als drets del castell que un document
tarda ens detalla. És el "llevadó" d'allb que paguen diferents
particulars de la Coma i la Pedra de Santa Maria del Coll,
"per la ~arlania":'~
Mas Puig rodonet, dit "Lo Puir": foriiient, 14 punyeres; ordi, 14 punycres.
Mas Plana ..............................
blar, 14 punyeres; ordi, 14 punyeres.
Casa Guerra................................ forment, 8 punyeres; ordi, 14punyeres.
Mas del Jou ...........................blat, 6 punyeres; ordi, 6 punyeres.
Mas Argelaguer ....................... formen 3 punycres; ordi, 3 punyeres.
Insoles i Guilla ..........................forment j punyeres; ordi, 3 punyeres.
Insoles de Carradell ............... blat, 3 punyeres; ordi, 3 puiiyeres.
Noguer .....................................
forment 3 punyeres; ordi, 3 punyeres.
Riu .......................................formen, 4 M puiiyeres; ordi, 4 '/2
punyeres.
Muntada ................................
..formen,j punyeres; ordi, 3 putiyeres.
Pasquet ..................................
f o r m e 3 punyeres.
Tregiiies.................................f o r m e , 3 punyeres.
Iverns ..................................
f o r m e , 3 punyeres; ordi, 3 punyeres.
Melés ........................................f o r e t , 3 punyeres; ordi, j punyeres.
Casabella ...............................
formenr, 3 punyeres.
BertrinJ 6
Vilella) 3 ...............................formenr, r punyera.
Argelés dir lo Barlle ...............forment, I puiiyera.
Cap de Astella...........................
formen I punyera; ordi, 3 punyeres
go. A.C.D.C., lligall del s. xix.
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Puns ......................................
(no consta)
(110 consta)
Tarrés ...............................
Simón ...................................
formenr, I punyera; ordi, z punyeres.
Perris la Casa del Pujo1 .............formeiir, r punyera; ordi, j puiiyeres.
Aragó dit lo Batlle ................. (no consta)
Mas Finusa dit lo Serradó ......
(110 consra)
Bcrnardic lo Pcrot ..................(no consta)
Subiri dir lo Kibera ...............forinent, 4 'E punyeies; ordi, z
punyeres.
forment, 4 1/2 punycrcs.
Bernat de la Pcdra ..................
Mas Casal
el formcnt i I'ordi ara no es cobra.
.
....el fornienr i I'ordi ara no es cobra.
Mas Jovnl.......................
el forment i I'ordi ara no es cobra.
Mas Tort ................................

La carlania de Pedra i Coma la componien aquests rrentados masos i havien de pagar anualmenr vuiranta punyeres de
forment i altres tantes de blat, i trenta punyeres d'ordi a la
confraria.
El 1838, aquesrs [renta-dos tnasos represenraven encara uii
bon ingrés, pero els censos no sempre eren fets efectius en
aquestes dades tardanes.

La confraria laica1 de Nosrra Senyora dels Colls, el 29 de
febrer de 1716 adquiria dels cbnsols i consell general de la vila
de Sant Lloren7 la venda per cinc anys dels molins fariners
i drapers situats en dos casals separats, "un d'ells on hi ha
els molins fariners i en l'altre els drapers", a la riba del Car-
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dener, i partida del Pont de Guixers, pagant-ne 1,702 lliures
i 12 sous, quantitat a la qual caldria afegir el pagament de
mig ter5 al duc per raó de seiiyoria. Aquel1 any eren priors
dels Colls Simeó Rovira, Joan Puig i Miquell Torrebadella,
i cbnsols de la vila Joan Monegal, Jaume Gatuelles i Josep
Vilasaló, formant el Consell General dinou persones més,
qualificades de singulares omnes dictae vilhe els quals convocats
a so de campana i de trompeta, i reunits a una aula de la Casa
del Consell de dita vila de Sant Lloretiq, reconeixien haver
rebut els diners dels priors de la coiifraria." Previament, el
29 d'agost de I ~ I YFrancesc
,
Fortic, cbnsol primer i regent de
la batllia per concessió del duc de Cardona, havia sol~licitati
obtingut el permis per aquesta venda, a carta de gracia i per
cinc anys, de la meitat dels molins fariners i draper. Els priors
dels Colls pagaren el preu estipulat i prengueren possessió dels
molins el 22 de desembre de 1718, i Josep Folc, procurador del
duc, ho signi per raó de senyoriu a favor de la confraria dels
Colls, el 27 de novembre de 1724.~'
La venda inclo'ia una peGa de terra dita "La Vinyeta" valorada en 80 lliures barceloneses i situada al costar dels molins.
, ~ ~ de
Procedia dels béns de mossen Francesc V i l a ~ a l óprevere
la comunitat de Sanr Lloren$, que havia heretat un seu nebot
dir Lloren5 Vilasaló, juntamenr amb dita comunitat.

91. A.C.D.C., lligall y, docs. I a j .
1
A.C.D.C., lligall y, docs. 6 a 7.
93. A.C.D.C., lligall j, docs. 8 a 13, anys 1732 a 1767.

Entre els béns mobles adquirits per la confraria s'ha conservat norícia escrita d'alguns, que demostren el seu poder
econbmic i la varietat de les seves inversions, relacionades amb
la millora del culte.
a) Canelobres de plata: Maria, muller d'en Pere Naral, el
13 de desembre de 1441féu donació a I'església del monestir
de Sant ¿loreng i al seu prior Bertran Barber de la meitat de
dos canelobres de plata, en parr daurada, que la confraria dels
Colls destini a les processons i altres solemnitats de I'e~glésia;~~
acrui de notari Bernat Pi.
b) Dos retaules: I'encirrec fou fet a mitjan segle xv, de dos
retaules, un d'ells dedicar a la Verge Maria i I'altre a sanr Sebastii. El pintor Pere Therri, afincar a Puigcerdi, fou I'artista
escollit. El projecte de contracte, conservar a I'arxiu, n'és la
p r ~ v asi, ~bé~no podem saber si es realitzaren.
c) Una campana: el 25 d'agost de 1569 els priors dels Colls
encarregaren una campana a l campaiier fraiicks Pere Calver,
llavors a Solsona, i el 29 d'agost de 1571 aquest reconeix des
de Daurills (Foix) haver rebut les 338 lliures que valgué dita
~ a m p a n a , construida
~'
probablement per al nou campanar que
s'estava edificant en el temple parroquia1 de Sant Lloren$ de
Morunys; i estava destinada a la crida a reunió dels confrares.
Per pagar-la calgué vendre alguns censals m o r t ~ . ~ '
94.
95.
96.
97.

X.C.D.C.,
X.C.D.C.,
A.C.D.C.,
A.C.D.C.,

perg. níini. 32, de 32 n 46 cm.
Iligall 11, doc. z.
lligall 11, docs. 4 i 3.
perg. núm. 41 amb m i s deralls, de 65 Y 57,~cm

d) Brodat: el 25 de juny de 1578, el brodador a "torc" Martí
Ochoa presenta un rebut de 30 lliures i 7 sous als confrares,
probablement per brodar un dels vestits de la Mare de Déu
dels C o l l ~ . ' ~
e) Daurar u11 altar?: el 6 dc gcner de 1662 el daurador Joan
Andrés ha cobrat 396 lliures, 11sous i 6 diners dels priors de la
confraria. No s'iiidica que daurava.'" Cal creure que es tracta
de l'alrar dels Colls situat a I'absis de l'esglbia de Sant Lloren$
abans de construir la capella actual.
f ) Encensers: el 4 de mar$ de 1694 I'argenter Bartomeu
Aguilar cobra dcls priors 34 lliures i 12 sous per fer uns encensers de plata nous, fonenc els vells, i adobar o arreglar
l'e~pelmatbria.'~~
g) Corones: es conserva també, com ja hem indicar en
parla1 de les imatges de la Verge, el compte presentat per
l'argenter de Solsona Bartomeu Aguilar el ro d'agost de 1717
als priors dels Colls, de les corones de la Verge Maria dels
Colls i del Nen Jesús,lolimatge rominica que presidia I'altar
de la confraria al temple parroquial.
LA CONFRARIA PKóSTAMISTA

La confraria dels Colls des del segle xrii es dedica a deixar
diners o crear censals "morts" a cens. Els seus deurors i beneficiaris foren, entre molts altres:
A.C.D.C., lligall ri, doc. 7.
11, doc. 12.
ioo. A.C.D.C.. lligall ij, doc. 5.
ior. A.C.D.C., lligill 13, doc. 6.
98.

99. A.C.D.C., lligall

El municipi de Berga, al qual el 22 d'abril i el 14 d'agost de
1391 li deixi diners (4.000 sous) per invertir-los en la construcció de les muralles de la vila.lU2
La universitat de la Seu d'Urgell, i la de Lavanqa, també reberen diners de la confraria el zo d'agost de 1405, per exemple,
els priors dels Colls i el prior de Sant Lloren$, fra Arnau Guillem de Lordat, deixaven 6.000 sous barcelonins als canonges
d'Urgell'Oi i percebien un celis anual de 15 sous.
1 entre 1406 i 1408 en deixaren a una serie de persones
singulars: Berenguer Celat, Pece Nogueres, Pere Sola, Berenguer Pon$, Bonanat del Mas, Bernat de Guixerons, etc. Les
quantitats a pagar oscil.laven entre 5 i roo s o u ~ . ' ~ ~
Els habitants del mas dels Melers, de la Val1 de Lord superior, Francesc i Constanca dels Melers i el seu fill Francesc,
d'acord amb els consols de la vila, varen vendre el censal que
havia tingut Ramón Canaldó ad opuf karitate quefit in supra
dicta vila de 12 lliures barceloneses anuals que rendien 12 diners ['my, el 24 de maig de 1 4 0 8 . ~ ~ ~
El 13 de febrer de 1514, els priors de la confraria dels Colls
declararen haver rebut de Joan Piquer, mercader, les 65 lliures
que aquest devia a la confraria pel benefici de Sant Antoni
del qual ells eren patrons. Sembla que els hi havien deixat a
cens.I0"
10%. A.C.D.C., pccg. iiiim. 79 i perg. níim. 48, de 70 x 72 cm i de 97 n 55 c m
respccrivainciir.
103. A.C.D.C., perg. ~ i i i n i 81,
.
de 14,s r 31 cm.
104. A.C.D.C., perg. ~ i ú m 71.
. de 22 n yo cni.
roy. A.C.D.C., perg. núm. 31, de 78 a 61 cm.
106. A.B.A., vol. 111. fol. 98 (urgeu nora 83).

CAUSES
PIES "AD PUELLAS MAKITANDAS"
El 2 0 de gener de 1497, els priors de la confraria dels Colls
Joan Piquer, Bernat dels Canals, Antoni Lois (dies Vilasaló) i
Antoni Vilasaló reconeixen en una carta de censal fera a Sant
Llorenc "prop de la capella novament constru'ida de Sanra
Maria d'en Piq~ier",al prevere Antoni Grau, per part de mare,
i al venerable Jaume Riu, mercader, per part de pare, hereus
de certes causes pies, que els entregaren la quanticar de 130
lliures en moneda barcelonesa de tern, per les quals els hereus
vengueren als priors la causa pia, que rendiria a la confraria la
quatititar de 130 sous anuals. De fer, fou el mercader Pere Joan
d ' 0 1 1 e r ~ el
' ~ qui
~ en dos terminis va bescreure les 130 lliures
en nom dels priors, que d o n i a l'argenrer de Barcelona l'ere
Joan Palau.'" El maig de 1yo5 mosskn Anroni Grau diu que
els priors dels Colls pagaren integres les 130 lliures i promet
no reclamar-los res més.'" 1el 5 de serembre de 1505 renuncia
a l'adminisrració de la causa pia i la traspassi als priors, perque era molt ve11 i Jaume Riu i I'altre administrador havien
r n ~ r t . "1~el 26 d'octubre de 1510 la comunitar de preveres beneficiacs de I'església de Sant Llorenc sol.liciti d e l ~priors d e l ~
Colls conrreure un censal i els priors li entregaren 84 lliures
amb les cpals va contreure la comunicar un censal per aquesc
preu obligant-se a pagar 84 sous anuals de cens."l D e fet, els
A.C.D.C., perg. núm. jq, de 68x 64,j cm.
108. A.C.D.C., perg. núm. 56, de jo,8 x yo cm.
ioq. A.C.D.C., perg. núm. 61, de rz,jx z j c n ~ .
107.

110.
111.

A.C.D.C., yerg. riúm. 60,de 4 1 x 63,j cm.
A.C.D.C., yeig. núm. 78, de 26.5 x31 cm.

coinunitaris benefician podien així pagar a la comunitat de
la Seu d'Urgell Ics 84 lliures que li devien.
Aquesta causa pia era la instituida pel prevere mosskli
Pere Riu, natural de la vila de Sant Llorenc, resident a la Seu
d'urgell. Dirigí un memorial al scu oncle Jaume Riu, de la vila
que de Sant Lloren$, exposant-li que volia que s'encarregués
de I'administració d'aquesta causa pia destinada a dotar a
donzelles pobres del seu llinatge perquk es poguessiii casar.
Desitjava, pero, que la primera pensió anual es destinés a la
confecció d'un mantel1 de seda blanc per a la Verge Maria dc
Lord.
La fundació de la causa pia, datada el 20 d'agost de 1497,
anava destinada primer a les filles dels seus germans, designades per I'oncle Jaume Riu i Antoni Kiu. L'agraciada havia
de resar cinc parcnosrres, tots els dissabtes i les vigílies de les
festes de Santa Maria, a honor de les cinc plagues, i set avemaries a honor dels ser goigs per un any, i fer dir una missa
a la Verge de Lord, del primer goig, des dels inicis del segle xv~.Actui de notari mossin Joan Casafont, per l'autoritat
del prior benedictí de Sant Lloren$.
Ben poc després de la fundació de la causa pia de rnosskii
Riu, tenia lloc també la fundada el 18 de mar$ de 1501 per
mosskn Antoni Desperics, prevere de I'església de Sant Lloren$ de M o r i ~ n y s "i ~oficial de l'oficialat de Berga, pel bisbe
d'urgell. Mosshn Esperics va fer testament i nomeni marmessors Pere Joan d'Ollers i Joan Desperics, rector de Gósol.
irz.

A.C.D.C.,perg. núm. 1 7 . d e 4 6 a q 6 c l i i .

Escollí sepultura a I'interior de I'església de Sant Lloren?, al
costar de I'altar dels sants Antoni i Pere del qual era beneficiat. Entre altres donacions deixi una lliura d'oli a l'església
de Sanr Lloren? i a cadascuna de les esglésies de Sanr Serni
del Grau, Santa Creu d'ollers, Santa Maria Magdalena (de
les Tragines) i Sant Crisrbfor (dels Pasquets), ro sous a Santa
Maria de Lord, yo sous a Sant Climent de Castelltorr i yo
sous més a Sant Marti de Guixers. A l'alrar de Sant Antoni, 20
lliures per una casulla de domis blanc. Entre altres ofrenes cal
esmenrar que va fer donació de les vinyes de I'horra del Portal
d'en Gatuelles, i de les deveses del Sola de les Valls, a Francesc
Desperics per "contemplació de matrimoni" i destina un censal
de 20 lliures "aplicant-lo a la causa pia de les donzelles a maridar", pobres de la seva família, causa que seria adminisrrada
primer pels seus marmessors i després de la mort d'aquesrs, pels
priors de la confraria. Actui de procurador el de$ de Sant Pere
de Graudescales i de norari, Bernat de Senars, notari de Solsona
per autoritat del bisbe d'urgell, Pere de Cardona.
Romeu Ollés i Pere Jaquetó, procuradors de la causa pia
de mossen Desperics, entregaren 22 lliures a Antoni Ferrer,
de la vila de Sant Lloren? de Morunys, el 27 de desembre de
s p s , fenr-li un censal que I'obligava a pagar a la causa pia la
quantitat anual de 22 sous en moneda barcelonesa de tern, en
concepte de cens o renda perpetua. D'aquesta forma s'invertia
el capital de la causa pia i es feia rendible.Il3

113.

A.C.D.C., perg. núm. 64, de 44.5

x 17 cm

Una tercera causa pia fou fundada el 19 de setembre de
1560, a Sant Llorenc de Morunys, pel prevere Joan Gatuelles,
el qual la destina a donzelles del seu Ilinatge, com era llavors
habitual, perquk tinguessin un dor per casar-se. Les d o t i amb
un capital de 300 lliures que invertides a cens donessin un
inrerks de 300 sous anuals. Els priors la gestionen i actua de
notari Pau Mall01."~

Cobra social de la confraria fou molr variada, fruit del
prestigi i el relleu adquirits en I'exercici de la sobirania dels
seus senyorius. El reflex d'aquesrs variats aspectes es troba en
la vida diaria dels vilatans de Sant Llorenc que consritueixen
el grup majoritari dcls confrares. Els contractes matrimonials
i els resramenrs en són una prova explícita. Així, per exemple,
veurem que en el testament d'Antoni Blanc, pagks del mas
de Casablanca, resident a Sant Lloren$, instituí hereva Nostra Senyora de Lord, i, el 15 de mar5 de 172.3, nomeni com
a executors testamentaris els priors de Nostra Senyora dels
Colls i marmessors Bernac Bella, paraire, Esteve Blanc, el seu
germL pages de la parrbquia de Sant Jaume de Vilacireres, i
el prevere Joan Codonyers. Vol que a la seva sepultura, novena i cap d'any hi intervinguin quinze preveres i que facin
una absolució general sobre la seva sepultura, segons cosrum.
Que el seu cos sigui portat a enterrar per pobres. Que es doni

714.

A.C.D.C., perg. núm. 63, dc 75 r 57 cm

una dotzena de mesures d'oli a les invocacions de I'església de
Sant Lloren$, a Santa Maria de Lord, a Santa Magdalena de
les Tragines, a Santa Maria de la Pietat (capella d'en Piquer)
i a Sant Serni de Castelltort. Els pilars de les campanes del
campanar de Sant Llorenq, ordena que es paguin quan siguin
enllestits. 1 fa encara altres deixes als germans i a I'església.
Perii els diners vol que siguin administrats pels priors de la
confraria dels Colls, i invertits al 5% en un censal que doni
60 sous anuals de cens. Actui de notari el prevere de Sant
Llorenq Pere Mitjana, per autoritat del prior Bernat Piquer,
prior benedictí de la ~ i 1 a . l ' ~
La cessió d'una quantitat de diners per invertir-los en
negocis sembla un fet constant. Per aquesr mitji la confraria
exerceix autknriques activitats banciries. Aixi, per exemple, el
3 de febrer de 1532 els priors deixaren al mercader Joan Cbdol,
de la vila de Sant Llorenq, la quantitat de 300 Ili~res,"~
creanr
un censal mort que I'obligaria al pagament d'un cens anual
de 300 sous. Aixii no obstant, fou redimir el 2 de febrer de
1539, en retornar en Joan Cbdol els diners, amb I'inrerks del
5% anual, o sigui de 15 lliures l'any.l17Els priors havien obligat
sis masos de Clara que havien pertangut a Francesc Garro de
Solsona. Mentrestant, el 20 de marq de 1536, per tal de redimir
el censal, la confraria paga a Francesc Garro la quantitat de 87
lliures, 3 sous i 7 diners, part del censal de 279 Ili~res."~
Cal
A.C.D.C., perg. núm. 29, de 33 x 49 cm.
116. A.C.D.C., perg. núm. 3 9 , de 43 x 67 ciu.
117. A.C.D.C., perg. núm. 38, de 35 x 39 cm.
118. A.C.D.C.. perg. núm. 36,de 31 x 32 cm.
115.

tenir present, a més, que Joan Cbdol era a la vegada mercader
i prior de la confraria dels Colls, i que el novembre de 1536,
sirnultiniament, havia pagar 52 lliures, 7 sous i 8 diners en
moneda barcelonesa de tern,"' per lluir o liquidar un censal
de yo sous de pensió que els priors dels Colls devien als priors
de la confraria de la Santíssima Trinitat de I'església de Santa
Maria de Solsona.
Tarnbé hom contreia censals pel pagamenr de deutes. Així,
el moliner del molí del Monegal, Tomas Monegal, demanava
als priors dels Colls Antoni Vilasaló, Antoni Codina, Jaume
Vilasaló i Joan Eroles que li deixessin 46 lliures a cens anual
de 46 sous. Els hi deixaren el 26 de maig de 1580, aplicant-los
a la causa pia de mossen Riu."O 1 mosskn Pere Torrentoller, de
Solsona, que havia rebut dels priors el 1569 la quantirat de 160
lliures barceloneses, redimia el cens de 160 sous anuals, el 27
de fcbrer de 1586, en presencia del notari de Solsona Onofre
Tirrega.'" Els rnateixos procuradors de la comunitat de
preveres de Sant Lloren$ solien fer sol.licituds de présrecs als
priors dels Colls entre els anys 1585 i 1596 i es comprometien a
pagar els censos de 2 a 10 sous a n ~ a l s . ' ~ Wreso menys que un
mesrre de cases, Antoni Cabanyes, i la seva esposa Jerbnima,
el 19 d'octubre de 1624, contreien a Sant Lloren$, davant el
notari Joan Della, un censal de 6 lliures que els obligava al

iiq.
izo.
izi.

122.

A.C.D.C.,perg. núm.37,de 1 6 x 4 o c m .
A.C.D.C., perg. niini. 65, de j4n 63 cm.
A.C.D.C.,perg. núm.+a, dczo,+x3r,>cm
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pagament de la renda de 6 sous anuals. Els priors dels Colls
havien entregar el ~ a p i t a l . ' ~ '
El patrimoni de la confraria restava immers en el ducat de
Cardona, de manera que cada nou duc, en prendre possessió
del ducat de Cardona, havia d'aprovar i confirmar, personalment o per delegació, els usos, privilegis i altres prerrogatives
de que gaudien les universitats i els particulars de Clara, Peracamps i els Torrents i la confraria de la Mare de Déu dels
Colls i els seus priors. Una rnostra clara d'aixo la tenim en el
document signar pel notari de Barcelona Francesc Bartroli el
19 d'abril de 1643.'~"
No sembla pas que els segles MI i XVIII els veins de Clara
respectessin gaire, amb tot, els drets senyorials de la confraria
sobre el seu rerme. Car consta que el batlle dels priors, Sebastia Bajona, el 30 de setembre de 1667 va denunciar Anton
Gaspar de Clara per haver-lo trobat caGant amb dos gossos
blancs un diumenge, en sortir de missa matinal, a la Costa
del Pujol."'
El fet de restar "sota el domini i alou" dels priors de la confraria dels Colls no impedia pas que els vassalls que residien
als seus dominis poguessin traspassar, vendre o alienar els béns
que hi posseien. Així, per exemple, veiem que el pages Valenti
Alzedar, possessor de la domur et hereditas d'Alzedar, del terme
i parroquia de Sant Andreu de Clara, el 4 d'abril de 1699, es
va vendre a Maria Soldevila les seves possessions d'Alzedar,
ir?.

A.C.D.C., perg. núm. 15.d" 6 5 ~ 3 6 ~
cm.
5
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A.C.D.C., Iligall jz,doc. 14-6.
A.C.D.C.,lligall 22, doc. 12.
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entre elles un hort i la cambra que hi havia cnrre el menjador
i la cuina (quod est inter triclinium et conq~inam)."~

Cobra social de la confraria era molt variada. Aixi consra,
pcr exemple, que cada any, de 1524a 1644, pagava una consignació d'~
Iliura, 8 sous i 6 diners a una noia pobra que es cases
aquel1 any. Aquesta consignació provenia d'una de les alrnoines de la causa pia fundada per mosskn Antoni Desperichs,
per ajudar les noies casadores del seu llinatge i i'administració
de la qual havia recaigur en la confraria.12'Aquesra, com hem
visr, no fou I'única causa pia gestionada pels priors. Una altra
causa pia fou instituida pel prevere Pere Riul25 una altra pel
doctor Joan G a r ~ e l l e s . ' ~ ~
Igualment freqüenr és la instirució de violaris, corn el que
va fer Jaume Pla, paraire de Solsona, el 18 d'abril de 1589,"' de
36 sous anuals de pensió, o bé el que van fer Domingo Bordes
i la seva esposa Joana, obligats perla necessirat, el 12 de febrer
de 1,~ 8. 0de
. -30 sous anuals.'"
El pagament de debitoris per Iliurar-se de la presó de
la confraria era també freqücnt. La suma, els anys 1629 a
1641, solia ser de 20 a 25 Iliures. 1 podien incórrer-hi els
A.C.D.C., Iligall 32, doc. ri-B.
A.C.D.C., lligall 27, dac. 3.
118. A.C.D.C., lligall 27, docs. i i 2.
129. A.C.D.C., paper solt al lligall núm. 7.
o . A.C.D.C., perg. iiúm. 68.
131.
A.C.D.C.,perg. núm. 74.
126.
127.

mateixos batlles posats per la confraria als llocs de les seves
baronies.
Entre els anys 1756 i 1776 la universitat o municipi de Sanr
Llorenq s'endeuti amb la confraria per valor de 893 Iliures,
2 sous i 9 diners. Poc desprks, el 1793, els priors deixaren
"graciosament" 230 lliures més a l'ajuntament per fer fronr a
un pler que el 1786 havia posat contra en Farguell, de Berga,
per la destrucció del bosc del Cardener que implicava la seva
farga construida al junyent del Cardener amb el riu Mosoll
i coneguda com la Gafa,13%etitesi de "la Farga".
Els anys 1795 a 1816 foren freqüenrs els préstecs que la
confraria hagué de fer als regidors de la vila "per ahogos
del comú". Consta que, successivament, els priors els varen
deixar 300,210, 300, 260, 220,118,100, 600,400 i 500 Iliures.
L'ajuntament els hi pagava dels fruits dels molins fariners i
drapers que posseia la vila al Cardener. El darrer préstec, pero,
del 15 de juny de 1816, estava destinat a "fer venir l'aigua dila
Canal" a la vila de Sanr Llorenq.'"
La guerra del Frances, a la fi del segle WII, obliga a suspendre els plers i armar vuitanta-quatre particulars, encara que
llavors la vila sols comptava amb uns 850 v e ~ n s . ' ) ~
Els ajuts al municipi, als veins de la vila i a la clerecia foren consrants. Encara Marcii Ferrer i Antic, subdiaca, el 28
de setembre de 1831, sol.licitava des de Serrateix, per ser fill
1 3 . A.C.D.C., lligall 7, docs. 3-B a 6-8.
133. A.C.D.C., lligall 7, docs. 7 a 16.
134. A.B.A., vol. XI, expasició al re¡, 21-xi-i7g3 (vcgeu non 83)

de Sant Llorenc de Morunys, que la confraria dels Colls l i
facilités un ajur econbmic per acabar la carrera eclesiistica, ja
que era pobre.'35

Els comptes conservats corresponents al 1639, exrrets del
Llibre Major de Compres de la Confraria, pel norari de Sant
Lloren5 Antoni Torrebadella, ens moscren la complexitat
d'una economia dispersa. Vegem-ne el detall,
Aquí consta la confraria com a senyora de Clara, Peracamps i Els
Torrents,
pels arrtndaments dels quals he rebur .................. 370 Iliures
per censals de particulars .....................................
13 Iliurcs,
16 saus
per arrendament de la casa Yezela .......................... 33 Iliures
paga en cera per la Candelera ................................113 lliures
paga cn oli pcr ser Ilinries ......................................
65 lliures
paga als 3 capellans per 3 capellanies ....................... 36 lliurcs
[o sigui 12 Iliures anuals per capellania].
paga a l'organisra i inanxador ............................... zy lliures
paga al mestre d'estudi ............................................12 Iliures,
6 sous
paga al predicador de la Quaresma ......................... 16 lliures
paga a I'adjutori del dia de Corpus ........................... 3 lliures,
24 sous
paga als reverends que assisteixen a la vetlla
del Santissim Sagramenr les octaves del Corpu.?.............. [no consta]
1

A.C.D.C., Iligd " A , doc. 19

paga a I'escoli de tot Vany......................................... 1 ducar
paga al tocador de la campana de la confraria les
festivitats de Ntra. Sra. i e13 enterros dels confrares ... I ducat
paga tots anys a I'advocar i procurador que té a
Barcelona ....................
........................ 12 lliures

.
.
.
.

paga tors anys de censal pla a la Rnt. Comunitat de
la vila .................................................................... 40 iiiures
paga per propictat dc 800 lliures a la Sra. Alienor Caules

paga a I'herru del difunt Mn. Pe'oan rector de
La Coma

zz Iliures,
10 sous

paga als niúsics i prior que els fa la despesa

z sous (sic).

Segons aquests comptes, el 1639 la confraria havia cobrat
416 lliures i 16 sous i s'havia gastat 428 lliures i 2 ducats, tenint
un rbssec de 11 Iliures, 4 sous i 2 ducats.

En finalitzar Pany 1809 la renda de la co~ifrariasumava 1.463
liiures, 7 sous i ro diners. Perb aquesta renda comportava una
serie d'obligacions: mantenir el mestre d'enseiiyanp de primeres lletres i de gramitica (zzo lliures), mantenir tres capellans
beneficiats a I'església de Sant Lloreng (167 Iliures), mantenir
I'organista i beneficiat de I'Assumpta i Sancs Apbstols; man-

tenir el manxaire de I'orgue i tocador de la campana grossa
de la confraria; fer cremar en la colegiata i església set Ilinties;
mantenir el predicador de Quaresma, i el predicador dels dies
de Sant Llorent;, Nostra Senyora d'agost i Sant Roc.
L'obligació de pagar el Reial de Ics Baronies de Clari (32
Iliures), Peracamps (ro Iliures) i els Torrents (14 Iliurcs).
L'obligació de tenir escoli major a I'església, donar cera als
capellans, tenir robes sacerdotals, casulles, terns, bordons,
capes, netejat la roba blanca, mantenir quatre altars a I'església
deSant Llorens, pagarais priors (24 Iliures), pagar per la Casa
Nova de Clara i per les cases Rovira i Orriols (22 lliures). pagar al sagristi per tocar les campanes, pagar al secretari de la
societat (10 Iliures), donar ciris per les candeles als confrares i
als enterraments dels confrares.'3"
Socórrer els pobres malalts de ]'hospital de la vila de Sant
Lloren$, i dels de la vila, i subvenir les necessirats dels morad o r ~de dita vila.
Aquesta renda s'obtenia principalment, com exposaven els
priors de la confraria dels Colls pel batlle Jaume Llobet i Serres, de lavila de Sant Llorent;, coiiiissioiiat per I'il.lustre senyor
intendent del Principat de Catalunya, de la quantitat de 10
rals que pagaven els confrares en ingrcssar a la confraria.
Una comissió d'experts va fer llavors una valoració dels bénS
quc possiia la confraria (1800-1809):
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El castell de Clara amb els seus drec; és evaluar en .............. 72.247 Ilitues,
I sou, 8 diners
la seva renda anual comporta ...................................... 2.167 Iliures,
8 sous, 3 diners
...........................
15.782 Iliures,
2. El cairel1 de Peracamps és evaluar en
10 sous
473 Iliures,
la renda anual suma
9 sous, 6 diners
3. El castell baronia de ElsTorrets és evaluat en ........................ 13,635Uitues,
6 sous, 8 dincrs
la renda anual comporra ............................................ 409 Iliures,
I sou, 5 diners

I.

4. La casdania de Pedra i Coma amb els drets importa ............ .. 7.400 lliuro
la renda anual comporta .............................................
222 lliures
5. La Casa Nova de Cla& amb terres i honors"' ..................... 8.758 Uiures,
6 sous, 8 diiiers
la renda anual importa .............
.
....
.....

..............262 Iliures, 14

sous, 2 dincrs
6. La Rovira, amb terres i casa, en conjunr ...................... 1.825 lliures
la renda anual importa................................................54 Iliures,
1 sous
776
lliures
...........
7. La Caseta d'Orriols, amb les corres, en conjunr
la renda anual importan8 ........................................... zj Iliures,
5 sous, 8 diners
Suma rotal (sic) ......................................................... i z o . 4 ~ 4Iliures,
5 sous
Suma real: 124.024 lliures i 13 sous]
137. A.C.D.C., lligall 18, doc. 7: les obres de dira Casa Nova de Clara varen
cosw 4,375 Iliures, 15 soun i IL diners.
138. A.C.D.C., lligall 18, doc. 7: les obres d'Orriols importaren 900 lliures i
i7 sous. Les obres de les Rovires 1.395 Iliures, 15 sous i Ir diners.

Com a senyors, els priors de la confraria dels Colls arrendaven les herbes, les terres, els delmes i les cases dels seus
domillis, i també els censos. Els arrendamencs els fan a qui
ofereix més, davant notari, per un nombre determinar d'anys,
generalment tres, els mesos de mar$ o abril.
El Llibre dárrendaments iparceries ens en proporciona
notícies dels segles XVII i XVIII.
Aixi, per exemple, veiem els priors arrendant a Jaume Bosc,
el julio1 de 1669, per tres anys i pel preu de 1.060 lliures Clari
i Peracamps. El mateix dia, arrenden per tres anys també i
per 300 Iliures, a Domingo Nogués, els Torrents. Uns cent
anys més tard, el febrer de 1776, els priors arrendaren Clara
i Peracamps a Josep Martí, comerciant de Cardona, per 733
Iliures, 6 sous i 8 diners l'any, per un període de tres anys
(1776-1778).
Tres ciuradans de la vila de Solsona: I'adroguer Francesc
Bordons, el fuster Ramon Pla, menor d'edat, i el sabater
Antoni Llanes, el 16 de febrer de 1770, nomenaven procurador Joan Masramón, cirurgia de dita vila de Solsona, per
a i'arrendament dels termes de Sant Andreu de Clara i del
lloc de Peracamps, sufragani de I'església parroquia1 de Santa
Maria deTorradenagó, pels anys 1770 al maig de 1773 pel preu
de 1.875 Iliures, en presencia del notari de Solsona Domingo
Apilar. Aquesta vegada els priors lliuraven el nomenament a
favor del serraller Josep Pla de Solsona.

La casrlania o "carlania" de Pedra i Coma, el 4 de febrer
de 1776 era arrendada, pels anys 1776, ~ 7 7 7i 1778, davanr del
notari de la vila de Sant Lloren$ Joan Cornpany, al paraire de
dita vila Josep Farrer, pel preu de 190 lliures els tres anys. A
conrinuació foren dos fusters de Sant Lloren$, Anton Monegal
i Lloren$ Majoral, els qui arrendaren pels quatre anys de 1779
a 1782, el 3 de febrer de 1779 i pel preu de zyy lliures per tot el
temps estipular, la castlania de Pedra i Coma, cornprometentse al pagament a terminis de dita quantitat.
En algun cas són els masovers els arrendataris, pero en general són vilatans de Solsona i gent d'oficis: paraires i mercaders,
daguers, marxants, argenters, etc. Per I'albari dels tractes que
fan els priors de la confraria arnb Isidro Solanelles, masover
de la Casa Nova de Clari, el 15 de maig de 1792, sabem que
aquest s'obligi a treballar les rerres "a us i practica de un bon
pages". Que el blat i els mestalls aniran a rnitges, els llegums
de cada tres quarteres dos seran per al masover, per les herbes
el rnasover donara 10 lliures i pels porcs pagara rz Iliures."'
Se li permet de tenir sis cabres i se I'obliga a treure quinze
"cortails" de boyga.
Un altre contracte de parceria, establert a Josep Gaspar el
gener de 1799, pels priors del Mas Oriol o Obiols de Clari,
indica igualment que els grans seran a mitges, i els llegums al
ter$, pero el masover Josep Gaspar hauri de donar dues gallines als priors, cada any, el dia que baixin de Sant Lloren$ a fer
13%

A.C.D.C., lligall iz, doc. 1 a i6. En aquest punr segueix la frase "mes pel
atasrro se ii desfalcare i o sous cada tras<.
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visita. La confraria pagara la meirat del cadastre, i donara el
comiat el dia 24 de juny, festivirat de Sanr Joan. Tan sols p o d d
tenir una dona "per consol de la seva", pero no cap cambrer.
El ZI de febrer de 1815 els priors dels Colls arrendaren per
quatre anys (que deurien finalirzar el 1818) a Miquel Melet,
comerciant de la vila de Sant Lloren$, la "carlania" de Pedra i
Coma, amb tots els censos i drets dominicals, pel preu de 400
Iliures, pels quatre anys, davant del notari Josep Jou.'~"
Igualmenr, per quatre anys, del 1838 al 1841, la confraria
arrenda els delmes, censos, joves i altres drers dominicals que
tenia als Torrenrs. Indica que no hi considera compresos els
Iluismes, rerqos i foriscapis."'
Mentrestant, davant del notari de Solsona Joaquim Devesa,
el 19 d'abril de 1830, el rector de la parroquia de Sant Jiilii
dels Torrents, mossen Josep Culell, alies Secanell, i els priors
dels Colls havien arribar a un acord sobre la parr dels delmes
que corresponia a cadascú, dels delmes de les terres del mas
Puigdepons i dels capmasos de Sarret-forb, Sentforés i Coll.
El recror volia les dues terceres parts dels delmes i els priors el
cerq re~tant,"~
pero el rector pretenia tot el delme de la quadra
anomenada de Sarret-foris, on hi havia ringur una "cabalia"
(cavalleria o assignació de cavaller). El rector es basava en el
text &un capbreu de IZ de juny de 1570 en poder del reverend
Joan Piquer, prevere de la vila de Sanr Lloren$ i oficial de la

140. A.C.D.C.. lligall "A".doc. 24.
141 A.C.D.C., lligall 'Y,doc. 25.
142. A.C.D.C., lligdl "A", doc. 26.

Vail de Lord sobirana pel bisbe d'urgell. La disensió es basava
en [res documents més, fruit d'altres tantes capbrevacions,
fetes el 20 de maig de 1696, el 13 d'abril de 1730 i el 26 de juny
de 1760. L'acord final, de I'any 1830, es concreta a fer nou parts
del delme i cedir-ne cinc al rector i quatre als ~ r i 0 r s . I ~ ~
L'arrendament dels delmes i censos de les baronies de Clari
i Peracamps fet pels priors dels Colls pels anys 1829 a 1833 a
favor de I'espardenyer de Solsona Domingo Pintó, s'estipuli
per 2 . 4 ~ 0Iliures. El mateix arrendament de dites baronies
pels anys 1815 a 1818 s'havia fixat en 3.012 Iliures. Igualment,
variava d'un període a alrres segons la collita, I'arrendament
de la castlania del terme i parroquia de Pedra i Coma, que
pujava 367 lliures els anys 1829-1833, i havia pujar 506 lliures
~ que fa als delmes i censos de
el periode de 1807 a 1 8 1 0 . ' ~Pel
la baronia dels Torrents, el quadrienni de 1829 a 1833, suma
725 Iliures. L'arrendarari fou Josep Casals, paraire de la vila de
Sant Lloren$. El febrer de 1838 fou Domíngo Pintó de Solsona
qui arrenda per quatre anys els delmes dels termes de Clari i
Peracamps (per 2.590 Iliures) i dels Torrens (per 700 Iliures),
abonant la suma de 3.290 I l i u r e ~ . ' ~ ~

L'alienació del patrimoni territorial de la confraria estigué
basada en una reial cedula de 25 de setembre de 1798, una
A.C.D.C., Iligall "A", doc. 26.
A.C.D.C., lligall " A , docs. 27 a 33.
1 4 A.C.D.C., lligall 7, docs. 2-3.
143.
144.
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circular de 30 de gener de 1799 i una ordre de I'intendent
general del Principat, de 18 de gener de 1800.
Entre molts altres béns de patrimonis eclesiiscics, 1'Estat
espanyol, I'any 1803, decidí quedar-se amb el patrimoni de la
confraria dels Colls. De res valgueren els esfor5os dels priors
per convertir la confraria en companyia; Gaspar Gómez de
la Serna, el 2 de juliol de 1803, comunicava des de Cervera al
batlle de la vila de Sant Lloren5 que la Comisión Gubernativa de Vales Reales "havia denegar la instancia dirigida per
la confraria demanant que els seus béns es declaressin lliures
de enagenació". El 3 de gener de 1804, el síndic procurador
general de la vila els feia saber que calia suspendre la venda.
És evident que es rractava d'una maniobra feta de comú
acord entre la confraria i I'Ajuntament, pero I'alegació no fou
a c ~ e ~ t a d a La
. " ~Comisión considera compresos en els reials
decrets dits béns i, en conseqüencia, decidí que sense cap
condescendencia es procedís a la rapida alienació, formant
un expedient per part del batlle, el qual havia de demanar
comptes i papers a la confraria.
L'advocat de la confraria, Vicenq de Travy, de Barcelona,
veient que no hi havia res a fer, el 19 de desembre de 1804,
presenta faccura de 281 Iliures, 3 sous i 9 diners a la confraria.
Per dita factura ens assabentem que el 28 de juliol de 1803
s'havia fet un recurs al rei per aconseguir la suspensió de la
venda. El 28 de novembre d'aquell mateix any s'examinaren

146. A.C.D.C.,

Ilig.~lli8,doc. 13.

- 142 -

els papers per a la defensa de les baronies. 1 el 30 de desembre
es va fer un recurs al rei. El 21 d'abril de 1804 s'envii un recurs
a la junta goverilariva per la suspensió de la venda. 1 el 16 de
maig de 1804 un nou recurs al rei sobre el mateix assumpte
de la venda. Un altre escrit encara el 14 de juliol, reiteranc al
rei la declaració de la llibertat de les finques. El 26 d'octubre
formalitzi el model dels certificats dels béns que calia remetre
per salvar el patrimoni de la confraria, i el 5 de desembre de
1804 va incloure els certificats per defensa1 les baronies. Perb
tot plegat fou debades.
Per tal d'aconseguir I'anulació de la venda dels béns, els
priors dels Colls nomenaren agent a Barcelona en Josep Coromines, germi d'Anroni Coroinines. Perb entre els avisos
publicats al Diarzo de Barcelona del 6 i del 14 de maig de
I'any 1806'~'hi trobem que aquest últim és el darrer dia per
concórrer a la subhasta dels béns de la confraria, fent ofertes
davant de I'església de Sant Jaume de Barcelona. Entre els
béns en venda hi ha: "La casa, mas i hererat dita Casa Nova
i les seves casetes dites Oriols i La Rovira, amb les rerres que
les componen, situades al terme i parrbquia de Sant Andreu
de Clari, bistiat de Solsona, pertanyent a la confraria de Ntra.
Sra. Descolls, erigida en la vila de Sant Lloren$ de Morunys;
del castell i baronia dels Torrents, del castell i baronia de Peracamps, del castell i baronia de Clari; de la castlania de Pedra

(47.

"D. de R.''. p. 601

i Coma ..." Era el primer dia, com hem vist, per presentar
ofertesMR
de compra dels territoris senyorials.
Mentrestant, els priors dels Colls cercaren altres solucions.
El 23 d'abril de 1807 Esteve Llobet, agent oficial de la subdelegació de "Bienes, mostrencos, vacantes i ab instestats", firmava
a Barcelona un rebut de 480 lliures i ro diners a compre de
1.440 Iliures, z sous i 7 diners que li pagava Antoni Coromines
pels béns patrimonials de la confraria dels Colls. Una nota
afegida al rebut per Antoni Coromines indica que ha rebut
aquelles lliures &en Francesc Colilles, que aquell any era prior
de la confraria.
En efecte, una reial ordre de z d'agosr de 1807 ens mostra
el dret de reivindicar la venda feta a favor d'Antoni Coromines, veí de Sant LlorenC de Morunys, pel preu de 2.440
Iliures, z sous i 7 diners, de les finques de la confraria. Antoni
Coromines, comerciant de Sant Lloren$, el 5 d'octubre de
1807 reconeixia que la compra de rors els béns de la confraria
havia estat feta amb diners propis de Francesc Colilles, Lloren$ Llohis, Miquel Melet i Joan Gili. PerO era evidenr que
aquells quatre aquell any eren priors de la confraria i el que
desitjaven era vincular la venda del patrimoni abans que fos a
encanr públic14' o bé enviar un representant, Coromines, per
poder comprar els béns.

Pel que fa a la casilaiiia de Pedra i Cuma, aquesta havia estat del moncstir
dr Sant Serni deTavi.rnoler i, possiblemrnr, en la dewdkncia d'quest,
lihavia cornprat la confraria ibans dcl final del segle m.
149. A.C.D.C.,lligall 31-B, docr. 6-B, io-B, 12-B.
148.

Pero Josep Coromines comunicava el 23 de gener de 1808
que el gestor de Madrid havia fet dues representacions i que
se li denegava I'anul.lació de la venda dels béns. En resposta
a la seva lletra els priors li digueren que tenien un ofici de la
Junta Suprema en el qual aquesta els requeria perquk paguessin 1.000 duros per contribuir a les despeses de la guerra. 1 el
28 de desembre de 1809 es reunien els priors i confrares Joan
Maura, Francesc Sala, Josep Torrebadella, Joan Llobet, Josep
Coromines, Fidel Riu, Josep Pintó, Joan Cases, Josep Serra,
Perejoan Antic, Francisco Colilles, Gabriel Llobet, Josep
Graus, Lloren5 Vila, Lloren5 Cases i Lloren5 MajoralI5Oper
tal d'arbitrar solucions al problema de la pkrdua o alienació
d'aquest parrimoni.'il Per tal d'evitar la pkrdua del molí de la
confraria proposaren fer una venda simulada del dit molí a
una persona determinada i per impedir que els poguessin preguntar com era, en tal cas, que havia continuat percebent-ne
anualment, des del 1798, els fruits, proposaren que el simulat
comprador hagués signar un primer contracte d'arrendarnent
amb els priors.
Per portar a bon fi les qüestions destinades a preservar el
patrimoni, el 14 d'agost de 1809 la confraria es reorganitzi, nomenant el batlle i regidor degi Llorenq Monegal, els regidors
Miquel Meler, Josep Vilasaló i Francesc Riera, el procurador
síndic Joan Galí, com a sindic personer Fidel Antic, com a
priors Josep Llobet, Josep Cases, Francesc Colillas i Antoni
150.

Reconstrucció.

151.

A.C.D.C., Iligdl 18, doc. 8.

Sant, a més de designar vint capitulars, cinquanra-nou amos,
individus o confrares i trenta pares de familia i confrarcs, que
passaven a constituir el magnífic capírol de la confraria. Un
Llibre de resolucions consignaria per escrit els acords com ja es
feia almenys des del 1717.
Els anys 1811 a 1813 trobem els ridirs dels béns de la coiifraria
en poder de la Dirección General de Hospitales del Ejército
de Cataluna. Consta que i'any 1818 s'empraren amb aquesta
finalitar assistencial les rendes que sumaven 1.413 lliures, 7
sous i 9 diners.li2El 24 de juny de 1812 el comissionat Jaime
Quintana dirigia una carta als priors, des de Sant Llorenq,
ordenanr-los la suspensió de tot tipus de despeses ja que les
rendes, els censos i els endarreriments de totes les causes
pies i confraries havien de destinar-se als hospitals militars,
restant responsables de qualsevol omissió els priors. Dit
comissionat actui amb energia per recaptar ridits i fruits
de la confraria, pero el setembre no havia aconseg~iirencara
que els hi fessin efectius. Finalmenr, el 3 de maig de 1813,
els priors convingueren que entregarien 2 0 0 lliures anuals
a la Direcció dels Hospitals. 1 el tresorer general dels Reials
Hospitals de I'Exircir de Catalunya, ValenriTorres de Amat,
certifica haver rebut el 17 de maig les primeres 200 lliures
convingudes de mans de Joscp Coromines en nom de la
confraria dels Colls. Pero el director dels Hospitals, el 22
de desembre de 1814, sense tenir en compte allb convingut,
exigí 400 lliures més alegant que els priors havien cobrat rot
J

.

A.C.D.C., lligall io, dow. I i
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el delme corresponent a l'any 1814, i que des de l'abril de
1812 la Direcció General d'Hospitals havia de percebre els
delmes sencers sense deducció de la meitat, encara que els
mirjos delmes s'liaguessin arrendat a rercers.I5' La coinunirar
de preveres de Sant Lloren$ acudí el setembre de 1812 en
ajut de la confraria dels Colls manifestant que no disposava
d'altres ingressos que els que li proporcionava la confraria per
al manreniment del culte i que si els delmes es destinaven a
un altre fi I'església quedaria desemparada.
Un decrec de Corrs del 6 d'agost de 1814 declara abolides
totes les prestacions reials i personals i les regalies, pero no les
territorials. 1 examinats els documenrs i capbreus atorgats a
favor del duc de Cardona, el 6 de desernbre de 1724, pels amos
dels masos del Jou, Riu, Porra i Bertran, els quals posseien
Ermenter Sangra, Ramon Pujol i Joan Muxí, hom veié que
Sangra pagava cada any de censos sis punyeres de blat i sis de
civada del mas del Jou, quatre i mitja de blat, i quatre i mitja
de civada en Ramon Pujol pel mas del Riu, i sis de blat i sis de
civada en Joan Muxi pel mas Bertran, a la confraria dels Colls
per la castlania de Pedra i Coma i els tres continuaren pagant
aquests censos fins al 1840, tot i que la llei de 3 de maig de
1823 abolí els drets de "castellania', jaque aquests censos eren
censos claus de propietat i no havien estar abolits. Mentre, els
priors vetllaven perla conservació del patrimoni de la confraria i el 6 de julio1 de 1818 encara confessaven haver comprar
pera la confraria els drets de lluir i quitar els censos de la casa
13.

A.C.D.C., lligall 20,docs. y
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i heretat de Sant Andreu dels Torrents per 1.600 lliures als
germans Josep i Jaume La Garriga, fargaires d'Olius.'j4 Un
decret de Corts, de 23 d'agosr de &, ben al contrari, afegia
que cs considerarien de propietat particular els censos i que,
com a tals, "no els afavorien els decrets de Corts" i que havien
de seguir-se pagant. El pagament, doncs, fins a 1840 es féu al
castli de Pedra i Coma. Perb el 5 d'abril de 1842 una resolució
donada a Barcelona per Joaquim Ruyra, Joan de Balle i Isidro
Valls decidí quc Sangra,
- Puiol i Muxí no havien de continuar
pagant les prestacioils de blat i civada a la cas-tlania de Pedra
i Coma ja que els decrets de Corts havien abolit tota mena de
prestacions feudals i procedenrs de senyoriu jurisdi~cional.'~~
1 el ro de novembre de 1843 una sentencia donada a Solsona
eximia del pagament dels esmentats censos de la casrlania de
Pedra i Coma als Pujol, Muxi i Sangra.
Perb, mentrestant, l'agosr de 1842 Josep Colilles havia aconseguir que se li reconegués la propietat d'una de les finques.
Amb tot, els masos de Clari i de Peracamps es resisrien a
pagar els censos als priors. Hom esmenta aquells anys deutes
dels masos de Clari: Iglésies, Gaspar, Pla, Pinyara, Noguer,
Foradada, Sola, Viladric, Comelles, Alzedar, Bajona, Bebies
i Pujol. 1 dels masos de Peracamps els dos de Montraveta,
Rivera, Peres, Pobiya, Peracamps i Castell.
Els tretze masos de Clari devien 233 Iliures, 6 sous i 4 diners.
1 els set masos de Peracamps III Iliures, 15 sous i 10 diners. El
114.

155.

A.C.D.C., lligall 15, paper solr.
A.C.D.C., Iligall3z-B, doc. 1-B, 2-B, 7-B.

blar a Peracam~ses pagava a 20 pessetes la quartera i a Clara
a 19 pessetes. Per cada quartera de forment es donava quinze
quartans de segol. L'ordi es pagava a 12 pessetes la quartera, la
civada a 7 pesseres la quarrera, l'espelta a 6 pessetes la quarrera.
Els porcells i els anyells es pagaven a 6 pessetes cadascun. Les
gallines a 5, els pollastres a mitja p e s ~ e r a .Dos
' ~ ~ anys més rard
es van abolir els senyorius jurisdiccionals.
Consta que delmes, censos i altres drets dominicals del 1831
al 1811, foren arrendats i I'arrendament solia fer-se per tres o
quarre anys, com abans. Des del 1845, aixb no obstant, la conftaria dels Colls havia perdur rot el seu patrimoni. Ja no podia
desenvolupar la seva funció espiritual, social i humanitaria
com havia fet des de la baixa edar mitjana. 1, encara que la
confraria de Sant Lloren$ continua existint fins al 1948, amb
pocs recursos, no pogué recuperar la seva antiga esplendor,
havent perdut rots els béns parrimonials i el senyoriu que
havia posseit al Solson6s.
El 15 de gener de 1948 s'envii copia de I'acta de renúncia a
la Cúria de Solsona, i el 16 de mar$ el prior major dels Colls
rebia la contestació del secretari de la Cúria, mossen Joan
Santamaria, en la qual sol~licitavaque se li enviessin els estatuts de la confraria, amb els efectes i documents, acceptant la
dimissió dels priors. Aiio no obstant, els dotze capitulars que
devien assessorar els priors (segons els nous Estatuts de 1904)
no s'havien pronunciar encara.

156. A.C.D.C., lligall 4, doc. 14.

A requeriment dels priors i dels vilatans de Sant Lloren$,
mossen Cabra fou transferit a Solsona i el nou rector de Sant
Lloren$, mosskn Urbici Santamaria, actui de pacificador pero
ja no es rehabiliti la confraria. Quaranra anys després, el 25 de
mar5 dc 1985, es reuniren de nou els priors supervivents per tal
de reivindicar el restabliment de la confraria amb I'aplicació
dels Estatuts de I'I de gener de 1904, aprovatspel bisbat de
Solsona el 22 de juny de 1904 i signats pel vicari general
Jaume Viladrich. No ho acotiseguiren,'j7 rota vegada que el
bisbat considerava definitivament suprimida la confraria i
incorporats els seus cabals a la parroquia de Saiit Lloren$ de
Morunys.

.
al Moscu Parroliar
157. A.C.D.C., ,quadern rnccanografiar l'any 1 9 8 ~Copia
Val1 de Lord.
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APENDIX
Els priors (1391-1948)

Coneixem alguns anys, gricies als "coerns" (quaderns), els
noms dels quatre priors que, renovars, regiren la confraria
entre 1391 i 1948. Són els següents:
1391 Pere de Gatueres
Bonanat de Gariieres
Guillem de Marunys
Pere Bertrati

1399 Francesc Rossinyol
Guillem de Marunys
Perc Cerda
Antoni d'ortigues
1400 Pere Cerda

Antoni Ortigues
Guillem de Marunys
Ramon Reyr

1406 Jaurne del Mas
Pere de Garueres
Antoni Niubó
Beriiat Celar

1408 Joan del Mas
Pere Narall
Bernat d'OUers
Antoni d'Arrigues
1423 Joan del Mas

Pere de Gatueres
( O Garuelles)
Bernar d'Ollers
Pere de Turiieula

1405 Anroni de Niubó
Pere de Gatueres
Jaume del Mas
Bernar des Salat

1424 Bernat Gelat (o Celat)
Joan Riu

1427 Joan del Mas
Ramon Costa
Bernat Celat
Joan Rovira
Arnau Gili
Bernat d'Ollers
1450 Pere Joan Oller
Bernar Codol
Matias Barber
Joan Monegal
1453 Joan del Mas
Joan Rovira
Joan Torruella
Francesc Rovira
1414 Bernar Codol
Macii Barber
Joan Monegal
1469 Marias Barber
Agusti Rovira
Bernat Canals
Pere Rovira

1489 Bartomeu Pla
Agustí Rovira
Bernat Canals
Agustí Pla
1470 Antoni Vilasaló
Agiistí l'la
Pere Rovira
Joan Valielles
1492 Pcre Joan d'Ollers
Bernat Caiials
Ramón Gali
Joan Sarri
1497 Joan Piquer
Bernat [des] Canals
Antoni Lois
Atironi Vilasaló
1105 Pere Rovira
Joan Sarai
Joan Simon
Franccsc Loys
1510 Pere Rovira

1470 Antoni Sala
Benet Canals
1488 Bartomeu Pla
Agusti Rovira
Bernar Canals
Agusti Pla

Pere Joan d'Ollers
Pere Vila
Joan Codo1
1516 Joan Cbdol
Joan Sarri
Jaume Sala

1517 Joan Codo1
Joan Sarri
Jaume Sala
1

5

Jaume Sala
Bernat Bella
Jaume Vila
Pere Sarri

1557 Antoni Valielles
Pere Berenguer
Antoni Vilella
Antoni Vives
1

5

Pere Sarri
Antoni Valielles
Pere Eroles
Antoni Vilella

1530 Joan Codol

Joan Catuelles
Joan Monegal
Anroni Valielles
ITjz Joan Cbdol
Jaume Torrebadella
Esteve Codina
Joan Monegal
1534 Pere Joan Ollés
Joan Monegal
Jaume Vila
Pere Grau
1547 Pere Sarri
Bartomeu Sastre
Joan Gili
l'ere Joan Vilasaló
5 5 Pere Sarri
Pere Beringuer
Joan Bella
Antoni Vilasaló

1559 Pere Sarri
Antoni Valielles
Antoni Vilasaló
Pere Eroles
1564 Joan Bella
Pere Eroles
Francesc Maura
Toni Vila
1569 Joan Torrebadella
Armenter Vilasaló
Joan Bella
Antoni Codina
Jaume Vilasaló
Bernard Vila
1580 Antoni Vilasaló
Antoni Codina
Jaume Vilasaló
Joan Eroles

1581 Antoni Vilasaló
Jaume Maura
Joan Torrebadella
Joan Eroles

16j1 Jaume Rovira
Bernar Galí
Francesc Guix
Toni Vilasaló

1596 Joan Maura
Antoni Sarri
Joan Onofrc Riu
Jaume Gili

1632 Joan Casanoves
Onofre Riu
Pere Vilasaló
iManuel Valielles

1599 Joan Gili
Jaume Rovira
Joan Eroles
Joaii Santsebrii

16j3 Joan Pascuer
Joan Monegal
Pere Joan Vilasaló
Pere Marti

1613 Joan Mijana
Joan Bella
Jaume Grau
Jaume Sarri

16j5 Bartoineii Casanoves
Antoni Gatuelles
Francesc Forric
Lloren$ Guix

1624 Joan Bella
Jaume Casanova
Melcior Torrabadella
Jaume Vilasaló

1641 ToniC Vilasaló
Francesc Fortic
Pere Maires
Jaume Sastre

1626 Joan Hertrin
Joan Ferrer
Joan Rovira
Jcroni Riu

1642 Joan Casanoves
Francesc Fortic
Jaume Sastre
Francesc Garuelles

1629 Bartometi Casanoves
Joan Casaiioves
Joan Rovira

1688 Isidre Rovira
Joan Llobet
Joan Maura
Josep Segret

r6yj Josep Ferrer
Josep Cases
Francesc Vilasaló
Francesc Forric

1779 Domingo Pujol
Josep Llobet
Josep Gili
Lloren5 Melet

1695 Josep Guix
Marii Nogiiks
Josep Vidal
Josep Segret

1782 Ramo11 Pintor
josep Coromines
Jaume Llobet
Lloreiiq Lluis
(podria ser Llohis)

1697 Francesc Fortida
Josep Vilasaló
Pere ~MirtirRossell
1704 Joan Maura
Jaume Gatuelles
Josep Vilasaló
Josep Vilasaló (sic)
1717 Siineó Rovira
Simeó Segret
Miquel Torrebadella
Francesc Vidal
1765 Josep Coromines
Joan Vilasaló
Josep Llohis
Ramon Pintor
1773 Joan Vilasaló
Josep Coromines
Gabriel Pujol
Lloren< Llohis

1792 Joan Majoral
Fidcl Riu
Ramon Gil
Josep Farrer
179) Fidel Riu
Josep Llober i Vidal
Josep Serra
1799 Josep Torrebadella
Joan Galí
Joaii Gili
Lloreng Llohis
1803 Josep Cases
Josep Llobet
Francesc Colilles
Anroni Sanr
1807 Francesc Colilles
Lloren5 Llohis
Miquel Meler
Joan Gili

1808 Francesc Colilles
Lloren5 Llohis
Aiiton Sant
Joan Maura

1941 Josep Rovira i Cabanes
Josep Pintó Gaspar
Joaii Pintó Parcerisa
Carles Rovira i Monegal

1815 Joan Maura
Joscp Graus
Anroni Obach
Josep Coromines, fill

1948 Ramon Meler Graus
Ramon Graus i Cirera
Jaume Rovira i Palau
Manuel Cots i Obach
[Josep Canal]

1830 Josep Graus
Pere-Joan Antic
Lloren5 Canal
Lloren5 Texidor
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