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SALUTACIO

Durant Ia tardor sempre ens agrada sortir al camp

a la recerca de boscos de ful1a caduca, fa uns anys fou la fa-
geda dren Jordi., i I'any passat les fagedes de les A1beres.

Aquest any hem escollit un indret que feia temps te-
niem en cartera: Els entorns de1 Pedraforca amb Ia valI de Gre-
soIet.

Farem una excursi6 una mica m6s

altres ocasions i coneixerem draprop una
singulars de la nostre geografia. Per Ia
sible, p€r Ia seva elegincia i fins i tot
descriptiu.

Es Ia primera vegada que en les
del cicle 'rConeguem Catalunya" caminarem
la primera vegada que tindrem com a final
perd aquest 6s un aspecte molt important
que no volern oblidar. I no 6s estrany que

gui precisament Irentranyable rrPedrarr.

Si a m6s podem descarregar les rni.quines en els aco-
lorits boscos caducifolis que lrenvolten pot ser una excursi6
inoblidable.

muntanyenca que en

de les muntanyes m6s

seva silueta inconfu-
pe1 seu nom sonor 1

nostres excursions
dos dies, i tamb6 6s

itat, assolir un cim,
de I I excursionisne
eI cim escollit si-

Mi I

rada de rifaire de panellcts, eegons la capgalera d'un rornang vuit.cenlista. (Col. de t,sutor.)



jjl lrlrl"s.sis del Pecir-af'orca, presenta una esvelta i rl es-
tacarda si lueta, i esta f orrnat per c-ios pol tegons, separats p(_.r
1a carac teri stica tnforcarr,lura.

' Acluesta impressionant rnuntanya, eu€ clestaca airosarne.t
en eI paisatge, esta estrebarla airrb 1a serra cjel cadi, pe1 co11
de1 Co11e1] i enlairada sobre 1es clotades de1 Gresolet r del
riu saldes, a 11evant, i sobre I'Aigua de.va11s, a ponent.

f s tracta d'una rn,,tanya calci.ria, clrestructura i_ieo-
ldgica complicada, relacionarla irrtimament amb la tectdnica cle
tot el Berguedd. un tr-a;n de rnargues aptenses, que formen e1 nu_
cl-i der slncl1na1 de1 pedraforca, es troba emplagat entre 1a
massa calcaria, de bussament galreb6 vertical del porleg6 rn_
ferior, per les cares N i S.

Les rnargues centrals, per 11ur rnenor duresa, s5n m6s
senslbles a 1'erosi6 que les roques calc).ries marginals, essent
aquest el- motiu de 1a forma peculiar de la muntanya. presenta,
doncs, 1a caracteristica clruna muntanya ca1ci.r1a, dislocacla per
1a tectdr-rla, amb materiars de dlferents resistdncies, que ori_
ginen crestes i grans monolits, presentant intenses formes d,e_
rosi6, com 1a canal del- Riambau, entre 1es parets der calcterer
i del cim def po11eg5 Superior.

El po11eg6 Nord o superior estd constiturt pel propi
cim del Po11eg6 superior, o p1c Occidental (Z+Sem;, el de1 Cal_
derer, eu€ 6s el central (zaasm), i e1 dels cabirols, eue 6s
l-'oriental (2aa2n). La part N d,aquest po11eg6, principarment
oer cim del calderer, cau vertlcal sobre ra val1 del Gresolet,
arnb un desnivell de m5s de 11oo metres, per on s'han f et l-es
m6s atrevides vies drescalada.
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Se;r,1 i rr t- lir C resta calp a I lCvtlr']t, d€:s (lta.lt.lcrjl. c itn oc-

cirlenta-il , c:ll crL,gar' Ia c;rna1 tiel Riairrili-ir-r ller as:io1,ir el 1lit:

central
,

o Calrlerer, contjtrltant l;r cliest.r 1le1

bretxzr i agulles r.ieI Gat, fins a\ clob1e ciln

resta oriental riel qual cau vertiginosa, c2P

1a val1 del Gres()let c1e 1a clel ilalcies'
II pollr:.16 llur o Infer.ior, rjeli)arat per I'enlorcaclura,

collet de I;r Cc;v:r.,

clels Cabinols, 1'at-
a Salries, seJ).rrarlt

vert ical, t;rnt per 1a cara li ' (1ue c:{Li a I'enforcadu-
1a cara S , sobre Prat cle Iieo j co11 cie Jou, per 'l'a

qual cosa hi ha clif lciIs vies cl] escalada, en una i altra vessant.

La seva aresta orlental o Costes d'en Dou, baixa so-

bre Saldes, arnb e1 cln81e deI Roget, rnentre cap a ponent, L'a-
resta cie les Llosanques,davalla entre les barranqades de Reo

i Aubag6.
A1 peu rle 1a muntanya i principalrnent a Ia vessant lJ,

sobre Ia va11 del Gresolet, trobem a les clotades de Grevolerla,

Rianrbau, Gerdera i Les Arquedes, una molt important poblaci6

forestal, representada pe1 pi rajolet entre els 11OO i els 17OO

metres; ltavet entre els 14OO 1 els 2OOO, i el- valent i rabas-

sut p1 negre, entre els l-5OO i 24OO metres (costes dren Dou,

clel Po11eg6 Inferior.
El farg i e1

cleixen e1 reialrne a les
cle la baga de Gresolet
grL'us tnuti Iac i ons ' corn

taci6.

roure s'enf ilen f ins als 1600 IIletres, on

coniferes resinoses esmentacles. E1 bosc

cj6na floig de veure, encara que presenta

a testimoni ci'una dpoca d'abusiva explo-

Vsro airia de l'att Beryteda'

AI centre el Pedraforca Q.497 meu*), constituit
per un sinclinal de calciriL creticiesl -l'cnforcadura
que d6na nom a Ia muntanya, subratllada Per una
faixa de neur correpon a una faixa margosa, ficil-
ment erosionadr. A l'.tq,rerra, les calc)rics eocini-
ques del (hdi. Ies ouals'desaoarcixen encavalcades
p", I" -"r." i.l Pidr"fo.ca.^Al fons la depressi6

d.: Cerdanya i el massis dcl Puigmal.



VEGETACIO

EIs arbres m6s destacats que apreclarem son eI pi ro-
ig (Pinus sylvqEFlE) i eI faig (Fagus sylvatica), que ocupen

1testatge monti, entre els 13OO i L6OO metres.
El faig 6s sobretot abundant a les obagues frescals

de Gresolet. Es molt lamentable la tend6ncia que podem observar
avui dia de fer desapar6ixer el faig i drafavorir eI pi. La fa-
geda, ben tractada, 6s un bosc molt productiu i no 6s exposada

al peritl de foc, com ho 6s la Pineda.
E1 pi roig fa grans bosc6ries, en bona part completa-

ment naturals, en aquesta part alta de lrestatge monti.
La vegetaci6 subalpina que creix per sobre els 16O0

m, t6 com a element principal i caracteristic el bosc de pi ne-
gre (Plnus mugo ssp. uncinata), molt sovint amb sotabosc herba-
ci dtussona (Festuca gautieri).

La flora de lraIta muntanya berguedana comprdn moltes
espdcies notables, entre elles I'edelweiss (Leontopodium alpi-
num), que hi 6s extremadament rar. Atds e] baix civisme del nos-
tre poble, sap molt de greu que e1 coneixement draquest fet ha-
gi estat dif6s entre els excursionistes. El resultat ha estat
que 1es petitissimes poblacions d'aquesta espdcie que han estat
observades, eS troben ja en aquest moment en vies drextinci5
total. Conv6 que tothom comprengui que tallar n1 tan sols un

bri dtaquesta planta 6s un acte que mereix 1a reprovacl6 de tots
els excursionistes autdntics i dels amics de l-a muntanya que de-

sitgen que el patrimoni natural de Ia nostra terra es conservi.
Lreclelweis ha tingut la mala sort d'5sser pres com a simbol
dels AIps i ajxd ha fet que a la mateixa serralada dels A1ps,

on 6s abundant, estlgui en peril} i hagi d'6sser proteglt con-

tra els turistes desaprensius. AIs Pirineus, on 6s rar 1 on Ia
poblaci6 indifena 5s rnof r m6s incivi ] , el- peri11 6s rnolt m6s

gros.
Iils cims m6s alts deI BerguedA (Tossa d'A1p' serra de

Carli , Peclraforca) assoleixen 1'estatge alpi, 8o e1 qual el bosc

no es fa b6 i el prat de pastura 6s 1a vegetacl6 principal.
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na en 1a Ramaderi-a i forratges.TambSra }es zones inferj-ors als
1.500 mts. draltitudrhi podrem trobar camps on srhi cultiven
Ies patates de llavorr eue son de gran qualii.at i molt aprecia-
des arreu.

La ramaderia principal es 1a producci6 lleterarque a
llocs com a Gdsol recullen diariamentra }a seva centralrr.OOO
litres de Il-et.

A 9aldes una part important de Ia seva economia es Ia
de Ia mlneri-a d.onat que hi ha unes mines de carbb, explotades
per Ia Societat de Carbons de Pedraforcarque va esser fundada
Ifany 1914.Se nrextreu lignitramb una producci6 drunes 12r.000
tones anuals que consurnelx i-ntegrament la central t6rmisa de
Cercs.Hi treballa una nitjana de 125 mlners.Ultimament slha
produj-t un moviment de protesta contra aquestes extraccions
degut a que es considerava que es podia alterar i fer malbb
lrecologia de tot e1 massls de1 Pedraforca.

A Bagi les activitats industrialsrdrenqa de1 decai-ment
de 1a industria textilreue havia estat molt important fins a
mitjan de1 segle XXrhan quedat molt reduides.Hi ha algunes in-
dustries textilsruna de generes de punt i una dtembotits.Dins
eI terme hi ha Ia Central Electrica del Pendis.Tot i aixbrla
poblacib ha augmentat considerablementrsobretot per la lnmi
gracib que srhi ha establertratrela per les mines de Figo1s,
que tanmateix no pertanyen aI terme nunicipal.Molts homes de

Bagi treballen a les mines de pobles prdxims.
Podem esmentar dlns de lractivitat industrj.al de Ba-

gi Ia seva piscifactoriardepenent de la Dj-reccib del Medi Ru-
raL de Ia Conselleria drAgriculturarRanaderia i Pesca de Ia
General-itat de Ctalunya.La Truita que srhi cri-a es rtSalmo

Trutta fariorrretre es Ia raqa autoctona del pais.Es lrunica
pi-scifactorla que ha aconseguit produir truites draquestes.
La piscifactoria td una superficie draigua de 2.r00 ,2.8" dis-
tribuida amb piles dtincubacibrpiles dralevinatge estanys cir-
cularsralicirculars i rectangulars dtengreixrels quals sumen

un total de 73 estanys.Hl entra un cabdal draigua de 5O0 lttr.
per segon.La produccib es de 5.000.000 truites adultesrles
quals serveixen per repoblar els rius de tot Catalunya.
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Si ens atenem a1s censos
que aquesta zona esti. en

Vista del poble de Saldes

publicats des de

franca regressi6
lrany 1857 veurem
demograflca

crelxement Lrac-
es degut prj.nclpal-
Ia carretera que

de Mahresa a la

Actualrnent es troba en un periode de
tivitat restauradora i turlstica.Aquest fet
rnent a la millora substancial que ha sofert
enllaga aquesta zona amb la cametera que va
Cerdanya per el Tunel- del Cadi.
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EL BERGUEDA I ELS SEUS POBLES

rrMorfol6gicament, Id comarca del BergruedA esti. construlda so-
bre l-reix del coment draigua de lrAlt Llobregat. A l-a seva ban-

da nord, ld comarca -forma u-na vertebraci6 impressi-onant, druna

densa, fragositat. Aquesta .fragositat, trencada de cop vertical-
ment, -forma com un ample esg1a6 sobre eI qual srorganitza,-fent
baixada cap al- sud, la part baixa del BerguedAr orr la seva "ani
tal, Bergar €S troba recolzada a 1a mateixa intersecci6 del- mas-

sfs muntany6s i de la planura ondulada. Catalunya 6s un pals dre

normes escales monumental-s. EI BerguedA nr6s una, i de 1es m6s

impressionants.
La seva capgalera, e1 pr.rnt m6s a1t, es troba a1 Cadf, amb els

seus dos grans massissos: e1 Puigtr-lengada (2.4o8 m.) i eI Comabo-

na (2.525 m.). Draquests enormes animals petris, s€ nroriginen,
cap al sud, els contra-forts muntanyosos de $, dtllgfe i de

Trulls; cap al sud i a ponent, @, Co1lel1 i e1 Pe-

d.raforca.

i?.iiil;
;f i.
:!$'::,i.. ".

El cim de Puigllancada.

En aquesta part del Berguedi tot 6s muntavrya i m6s muntanya.

EI: cIima, d lrhivern, 6s gainebd siberil; Ia neu cobreix 1es mug

tanyes una bona part de ltary; en e1s vessants on no toea e1 soI,
eIs boscos dravets hi creixen negres i misteriososramb un toc pro

fund d.e verd maragda; els empits assolellats s6n petris i despu-



l-lats, amb molt de pedruscall apilonat en els plans que fan baixa-
da; en els rasos i altiplans, ef sdf ofereix una mica dtherba per

als ramats. E1 pafs 6s molt romput i barranc6s, un pais de garrot
xa; de vegades, a la seva part baixa, uh congost sfeixampla i des

cobrim una arbreda centenAria.
Els pobles hi s6n escassos, brluts, bells, voltats drun silenci

que sembla que surt del fons de la terra; hi ha algunes rares ma-

sies, esbarjoses i patriarcals, suspeses a l-a muntanya amb un to:r

rent remor6s a1 fons de la barrancada. EI pes de la munta:nya hi
6s abassagador, obsessionant, i aixd -ta que aquest Alt Bergnredi

tingui una nota grandiosa: e1s seus panorarnes. La seva grandiosi-
tat 6s realment superba. Quan fa una nit serena, tenim molt a

prop les estrelles; en di-es clars, d.rhori-tzons esbatanats, 1a iry
mensitat panorimica ens convida a la divagaci6 contemplativa.rr

Si ens hem perm8s de reproduir literalment aquests, potser

J-Iargs, parAgrafs de Josep Pla, extrets de la seva rfGuia de Cata-

lunyarf, 6s perqu8 els considerem ben encertats. Qui coneix aquest

alt BerguedA sap que PIa, minuci6s i crltic observador, no exage-

ra gens descrivint Ia seva bel1esa.

ParaL.lelament a la rellevant activitat agrAria i minera, i l-a

important indrLstria cotonera, resten al BerguedA romanalles arqug

olbgiques importants. i,a histdria de1 Berguedi. 6s 1a histdria dds

seus pobles. Parlem-ne druns quants, els que veurem en e1 nostre

itinerari dravui.
Ia scrro d'L'nsijo
dcs de h Nou dc

Btrgtedi

-t\ -
:tl..\



Baga l)'t tr, ttlillil lttti I t; t.'t'(s\odu
J. \l,t(,ltl( ltlt lt\ drttt.'\ lt l\
tti:l olherilt t trtitiu thtr Llr

I i\ r!'a I : u r. lwrti tt I o (./(' r3l/,/('s'

Endormiscat a 1a vall del Bastareny, afluent del Llobregat,

aI peu del Cad{ i a1s vessants meridionals del Moixer6 i de la
Tosa drA1p, gagA 6s un poble que resPira feudald-sme Per tots que

tre costats. Es Ia poblaci6 de la comarca que ens parla druna ma

nera mds eloqiient de la seva grandesa passada. En els porxos de

1a p1aga, hl passa lraire dtun medievalisme rrjrstic druna impres-

si.onant qualitat. Dr arrels antiqufssimes, 6s probablement I t anti
ga rfBacasisrr dels romans, i un dels centres de revolta dels ba-

gaudes (revoltes populars d.el-s camperots contra els grans propie

taris i el poder romA). Sembla segur que els samalns mai no van

ocupar aquesta part de 1a comarca, i ja e} 798, reginant Ludovic,

es restableix e1 poblament cristia.
Les esgldsies romAniques construldes aI poble i rodalies s6n

testimoni de l-a intensitat que arribaria a tenir aquesta tasca co

lonitzadora; entre elles destaca lrantiga abadia benedictina de

Sant Lloreng prop BagA o de Bagi guer en el- seu estat actual, 6s

sols una part de lfantic cenobi. EstA situada prop de lraigiuabar

reig del Bastareny i de1 Llobregat, sobre Ia modernapoblaci6 de

Guardiola de BerguedA, ProPera a l-a vila de Bagd.

BagA 6s pitria de Galceran de Pin6s. El gran moment de 1a vi-
comenga quan els Pin6s lrescolliren com a centre i capital de

Seves baronies gu€r amb els anys, arribarien a abastar m6s de

meitat de 1a super-tfcie de Ia comarca, a m6s drextenses PoSSes

Plaga porx,tda.

la
les
l-a



sions a la Cerdanya, Ripo110s i el Rosse116. EI 1233 es trasll-a.=

& la vila al seu emplagament actual. El nou poble 6s constrult
amb p1-Ano1 previr p€r aixd passejant pels camers deI barri de

Palau, o per 1a plaga de 1es Voltes, ltespai 6s m6s ampli de

lthabitual que en un poble de lredat mijana. Es conserven impor-
tants restes de l-es seves muralles gu€r malgrat tot, quedaren pe

tites ben aviat i, ja ar segle XIV, sredificA fora deL seu recin
te. Les pestes del segle XIV afecten greument 1a vi1a, i durant

1a Guerra Civil del- mateix s. BagA srenfrontA a1 seu maGix bar6,

esdevingut un dels caps de la -fracci6 nobiliaria catalana. A1 so

XV pertany el cElebre historiador bagan8s, Pere Tomic, autor de

ilLes histdries e conquestes dels Revs dfArag6 e comtes de Barcelo

g]. Un inici de 1a recuperaci6 a primers de1 s o XVI permetri que

durant forga decennis l-a seva poblaci6 sigui l-a mateixa que Ia d.e

1a capital de 1a comarca, Berga.

En ltdpoca moderna, aquestes temes esdevenen origen i refugi.
de bandolers; a BagA amiba a donar-se ef cas de no poder formar

ajuntament ja que 1a majoria dels homes es troben processats.

Janot de Riembau 6s un dels m6s significatius caps de quadrilla
draquella Epoca en aquestes temes. Durant la Guerra dels Sega-

dors es van patir destruccions material-s importants, i 6s dtaqug

l1a dpoca que data la rulna de1 magnlfic palau dels Pin6s, refet
en part al s.XVIII. Enfrontada constant

ment amb els francesos, o-f egada pels im

postos posats per Felip V a 1a Guema

d.e Succesi6, i per 1ranul.1aci6 de les
Constitucions Catalanes, no comengarA

1a seva recuperaci6 econ0mica fins m6s

endavant. La j-nvasi6 napolednica i les
carlinades varen deixar ben poc lloc a

1a pau -tins al darrer
quart del s.XIX. Fruit
draquesta situaci6 6s

el bandolerisme modern

que tindria en 'tel Ca-

brertr , 1& seva fi gura

Monurttent o
()alccran dL' l'ttri's,
qut rcttrdo L'l !rt
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m6s l1egendAri.a, de record encara viu. Amb tot
aixE, perO, 1a. vila mantingu6 la seva activitd ',

fabril, lrexplotaci0 agriria i forestal i unco_

merg sempre creixent. Ld millora de 1a camete-
ra i eI carriLd donen noves perspectives aI s€-
g1e XX, €1 rboodr de 1a mineria aprofundirA les 

I

transformacions econ0miques formant-se una nom-

brosa classe treballadora, que s runeix a 1a de ,

Ies fAbriques i tallers. La lluita contra el cC

ciquisme potltic i e1 treball constant centren
Ia vida baganesa fins a la Guema Civil de1 36.'
Avui , amb 1 I obertura de1 tilnel del Cad{ , que re 

:

cobra ltantiga ruta de 1a Cerdanya, BagA stha
convertit en una de les local-itats amb m6s fu-
tur de 1a comarca.

Carrer de Palau Bagil.

ITINERART PER LA PART VELLA DE BAGA

Sortim de 1tesg16si-a parroquial': notable e1 portal major, amb varia
des figures escurpry a cada extrem hi ha un trobadorrperl
sonatge indispensable en una cort baronial i en una terra de troba-
dors com Guillem de Bergued8. o Huguet de Mataplana. Di-ntre el- temple
una creu@finfficord de1 Bar6 d.e

ri-n6@oada a Terra santa.
Sortim peI camer de l-a rectori'a, a1 costat de ltantiga mura1la,

espldndid mirador sobre e1 riu Bastareny i Itantic Pont de la Vi1a,
Per aquest carrer arribem a l-a torre de l-a Porte11a, l- tdnica que res
ta sencera de l-es antigues eort taf annex, en-
trem a 1a pl-aga de Ies Voltes, presidida per lrestAtua de Galceran

de Pin6s, protagonista de l-a ttllegenda de Ies
cent donzelles[.
ffires cent donzell-es. Local-itzad,a
a Sant Esteve
envers Galceran de Pin6s, senyor de la baronia

. del matei-x nom, que havia caig.ut presoner dels
sarralns i que pe1 seu resca t e1 rei moro de
Granada demanava entre altres coses cent donze-
l-les cristianes.

Draqu{ pugem al- barri del Palau per 1a Plaga
de Sant Roc i accedim a1 carrer Sobir3, ple de
;ffiaetatt-s ben t{pi-cs, f ins arribar a una
placeta. El Palau dels P'in6s, malgrrat les des-
truccion=rguffi cert encant en ltan-
tic pati drarmes. Des de la placeta del Palau
pugem a ltantiga capella del castel-I i Passem a
1a part posterior de ltedifici; alll des druna
barana de pedra podem contemplar tot e} poble
a1s nostres peus, ur joc de colors de teulades i

( ),'U i,/i.lr)lirr,)



xemeneies presidit pel campanau de 1a parroquial, i al- -fons e1
verd dels camps, €f monestlr de Sant tloggSg i les muntanyes de
cerdanyola. A lf esquena e1 cadlr:AEl]6Tancalaporta i et Moi-
xer6. Tornem a baixar fins a la placeta de Palau i seguim per
les amples escales del- camer Sbbira, desviant-nos immediata-
ment a la dretar p€r unes altres escales, m6s estretes i suaus,
per veure Ia ve11a pres6 i dtaqul arribem al carrer Major i a
l tAjrrntament.

Gosol
El terme municipal de G6sol 6s situat a lrextrem NW de 1a co-

marca del BerguedA, d1 lfrn:it amb la de lrAlt Urgell per la banda

NN!/ i amb la comarca del SolsonEs per 1a banda WSW i Sud. E1 tel
me 6s limitat per les serres que daval-len de les collades del

Teuter i de1 Verdet (ua); pe1 co1l de Font Temers i el Castell
de Termes (U); 'i a 1tW per Cloterons, 1es Cestasses, e1s cingle
de Costafreda i eI col1 de Mola, aixf com Ia sema del Verd, 1d

qual proporciona als excursionistes un dels mi-1lors panorames

de ltAlt Bergued). A1 s, eI Ga]l dturdet, dl sE la Gallina Pela-

da (Z.ZO7 m.a1t.) e1 punt m6s a1t de 1a Serra dtEnsiia. A ItE
s I alga el PEDRAFORCA. En aquesta zona aix{ enclotada es -0orma

I t aigua de Va11s cap al Solsonds, o[ con-flueix amb el Cardener

a Aigl.Ejuntes. Dins e1 terme municlpal hj- ha m6s de 30 fonts.
Hi de-staquen: la -font de TorrentqenE.r, Font Terrers, Font de 1a



Roca, etc. Es druna extensi-6 aproximada d.e 56 km2. i una al-tittd
mitjana molt elevada. La vida econOmica es centra en la ramade-

ria; t6 una central l1etera.
E1 poble de G6sol 6s a una altitud de 1423 m. en una val-I co

berta de prat i vol-tada de muntanyes Per tot arreu. Algrrnes ca-

ses del poble srenfilen 6ap a un tur6, €1 Tossa1 de G6so1, on a
1488 m. ror{pnen les rulnes de lrantic caste}l i de 1'esg16sia,
que nrhavia estat parrOquia. G6so1 depdn eclesiAsticament de 1a

didcesi drUrgell (i no de Solsona, com 1a resta del BergiuedA) i
pertany a la prov{ncia de Lleida, perE e1s seus }ligams amb la
resta del BerguedA s6n prou forts per justificar la seva inclu-
si6 en aquesta comarca per 1a Divisi6 Territorial de Catalanya

de Ia Generalitat, lrany 1936.

EI nom de G6sol apareix mencionat en lracta de consagraci6

de 1a catedral dtUrgetl, lrany 839. A mitjan segle X ja 6s es-

mentat e1 castell de G6sol-. A mitjan s.Xf -fou construlda l-res-

g16sia de1 castell, dedicada a Santa Maria, dtestil- romAnic,amb

molts elements posteriors. G6soI perta:lgu6 inicialment aI P-egi:
bergued}, perd aviat passA a1s coilrtes de Cerd.anya, i despr6s al*s

de Barcel oha. tlrrs i altres in-feuitaren e1 castef l- de G6sol a Ia

(itsttll ionti.<o
txli'sia Llt ( ),js,il.
vthrt lo vilc

famltia dels senyors de Pi-
n6s, A.1 s.XII alguns habi-
tants de G6sol tingueren se-

riosos problemes amb 1resg16

sia per causa drheretgia(pot'
ser albigesa). Lrany 1273

Galceran de Pin6s, dit el
Ve1l, i l-a seva mul1er Es-

clarmunda atorguen una carta
de franqueses per a tots a-
quells que srhi establissin;
de fet era una carta de pobla

ci6. Ltany 1368 es mogu6 r;na

lluita entre e1s homes de la
baroni-a de Pin6s i els de la
sotsvegiueria de Berga, per



qUesti-ons relacionades amb el-s lligams feudals. Alguns anys m6s

tard, GOsol es vei6 involucrat en les lluites contra el comte de

Foix i al segle segttent tamb6 sofrl l-a inestabilitat i e1 peritl
de 1a guerra contra Joan II; el- 1469 el capttA Pere Company6 de-

clarA la vila sotmesa al rei de Franga. A1 s.XVI els habitants

de G6sol participaren en algunes accions armad.es contra els hugo

nots que intentaven de penetrar al Principat. En aquesta dpoca,

G6so1, com la resta de les propietats dels Pin6s, havia passat a

pertinyer a1s ducs dtAlba. A1 s.XIX patl -fortes destruccions du-

rant l-a Primera Guerra Carlina. Es mantingud, amb tot, l-rincre-
ment demogrif ic del segle anterior i amibi a suPerar el-s l ooo

habitants; a l-a segona meitat del- segle stiniciA fa retracci6
demogrlfica, que des dtaleshores ha estat constat. Al- segle XIX

tenien una certa importAncia 1ragricul-tura i la ramaderia; "1 P9

bl-e tenia renom tamb6 pels seus -formatges. E1s seus habitants es

dedicaven sovint a1 contraban, afavorits.per 1a posici6 relativa
ment pr8xima a l-a frontera que t6 e1 poble i el caricter acciden

tat del seu territori. Pensem en e1 Pas dels Gosolans, co11 a

24OO.m. aft. d.e Ia serra de1 Cad{, dt tamb6 colI de Prat dlAgui

a6, obert entre 1a coma dels Cortils (eerguedi) i la vall de Bas

tanit (eaixa Cerdanya), per on Passa el camf de G6so1 a la Cerda

nya.

Entre els edificis m6s notables hi ha lresgl6sia PaTroquial

actual, deditcada a lfAssumpci6 de Ia Mare de D6u i consagrada

ltany 1892, ld Casa de 1a Vi1a, de construcci6 recent i lfedifi

ci de 1es escoles, tamb6 construit darrerament.

Fora del poble, dl tr.lr6 immediat, hi ha les ruines de lranti
ga esgl6sia parroquial, que havia estat la del- castell (Santa

Maria del Castell de G6sol). Era de grans dimensions i tenia u-

na sola nau coberta amb volta de mig punt i molt austera. A1 cG

tat de 1a nau stalga un robu$campanar de torre, de planta qua-

drada. Tot lredifici 6s en estat ruinos. Sern conserva una imat

ge de 1a Mare de D6u que 6s actualment a1 Museu dfArt de Catalu

nya. Es una talla de fusta policromada que data del x.XII, romi

nica.
Dintre eI terme mL.uricipal de G6sol ca1 assenyalar ltermita



de Santa Margarida, situada c+ a la meitat de 1a pujada del cdl
de la Mola, caml d"e Tuix6n, i lresgl-6sia de Sta.Eulilia de gon-

ner, no massa 11uny de1 moll dfen Giiell-. E} lloc 6s isolat I
completament abandonat.

G6sol celebra Ia -testa major

ci6, durant Ia qual es ba1la eI
el 15 dragost, -8esta de l f Assurp

Balt de les Coces, iniciat, sem

bla, en ItEpoca carlina.
EI terme municipal de G6so1 comprdn, a m6s, lrantic terme de

@ el= pobles i llogarets dq Bonner, Moripol i Vi-
lacireres, despoblats, i e1 llogaret de Sorribes, d 1360 m.d'.1
titud i el formen u-na dotzena de cases situades sobre un tossal
que domina la vall- dtAigua de Valls abans dremprendre el seu

curs pel congost obert entre les .

G6sol 6s r.rn l1oc drestiueig molt apreciat. Entre e1s perso-

natges que frhan visitat, caI recordar el Pintor Picassor 9u€

deixA, Com a record Seu, a la Fonda de can Tampanada on Srhos-

tetjA, el retrat que -f6u de lramo de 1a casa, lravi JoseP.

-i",1

Vista def Pedraforca des del tossal de G6sol-

-{i1il,:.t*



Saldes

D'or, tres nonts de sinople
movent de b punta i somots
el del costot destre d'un bisbe
(sont Martf, per Saldes), el del
centre d'un mirtir (sant Andreu,
per I'Espd) i el del costat sinistre
d'un bisbe mdrtir lsont kdurni, per
Magoners), tots tres al natural.

Aquest municipi t6 una extensi6 de 66156 km2. i limita a1 N

amb BagA i Gisclareny, a lrE amb Gisclareny i Val-lcebre, dI S

amb FIgols i G6so1, i a ItW amb G6so1. La part central de1 terme

municipal 6s prEpiament 1a vall constitufda pels vessants meridic
nal-s de la serra de1 CadI i de Ia serra Pedregosa; pels vessants

oriental i meridi-onal del Pedraforca; pef septentrional de la
serra dfEnsija i dels cingles de Costafreda. En aquesta vall es

forma e1 ri-u de Sal-des (o riu dtEina), a 1a con-tluEncia de l'ai-
gua Salada, que drena els rasos dtEnsijari del torrent de Greso-

1et, que recapta 1es aigi.ies del CadI i del Pedraforca. Aquest riu
desguassa aI Llobregat m6s avall- de Guardiola de Berguedi.. Per-

tany a la comarca del Berguedl ; administrativament 6s de 1a pro

vlncia de Barcelona, i eclesiAsticament -forma part del bisbat de

Sofsona.

El conjr.mt urbA presenta un aspecte mol-t pintoresc, amb moltes

cases antigues, gu€ disposen de sol-anes o balconades de fusta i
amples volades de teulada. Adossat a la
d6na un aspecte de fortalesa i dtencant.

falda del Pedra-torca, 1i

Saldes 6s a una altitud de 124C^ m. La poblaci6 es gairebd dis

seminada, 11evat del petit nucli al red6s de ] resgl6si-a. La vida
econEmica gira entorn de l-es mines de carb6 i de Ia crla de bes-

tiar. Lf edifici m6s destacat del pobl-e 6s lresgl6sia parroquial,
Sant Mart1 de S;i1des, esmentada 1'any 839 i consagrada eI 857.

Fou molt modlficada posteriorment; desaparegu6 lrabsis i s'obri-
ren unes capelles laterals i fou engr.Lixada. Ara ha quedat aI des-

cobert 1a volta apuntada original, una bella volta de punt dta-
metlla drestil romAnic. Segurament 6s una obra de pri-ncipis de]

s.XIII. A lraltar major hi havia hagutla imatge de Ia Mare de D6u

de Gresolet, romAnicaractualment custodiada a lrinterior del que

l,ravia estat el baptisteri. Es una imatge de 55 Cfll. df altura, d€

fusta policromada.



Hi ha un retaul-e barroc-neoclAssic. A1 costat de lf esgl6sia sf hi
han trobat sepultures del tipus de cista (tomba en forma de cap-

sa o cofre), amb 11oses, cosa que sembla indicar l-rexistBncia
drun cementiri romAnic.

Sobre els espadats que dominen e1 poble hi ha encara 1es res-
tes de ltantic castell de Saldes, dfgunes sales de1 qual han es-

tat reconstruldes o restaurades per 1a Diputaci6 de Barcel-ona.

Cap a un extrem de ltedificaci6 es conserva l-rantiga esgl6sia del
csstel], dedicada a Santa Maria, petit i graci6s edifici romlnic
de comengaments de1 XII. Hi havia una ta11a romAnica de 1a Verge

que desaparegud quan 1a Siuerra de1 36.

Esgl6sia
de1

castell
de

Saldes

El IIoc de Saldes 6s documentat al- segle X-xI en ltacta de cog

sagraci6 de la catedral drUrge11. Al s.XI sresmenta ja e1 castd-}

41 segle segUent ja es trobava en possessi6 dels barons de Pin6s,

senyors del 11oc de Satr-des, gu€ sovint hi residien. Durant el se

gle XVI passA a ser possessi6 del duc drAlba. Ld -Fi de segle fou

dralteracions freqiients de 1a pau a causa de 1a guerua dels remen

ces. Dtaquesta Epoca data Itinici de lfabandonament de1 castel1.

r i:l

li\



El territori del terme de Saldes inclou lrantic terme de I'Es-
pA. La poblaci$, en un rlpid proc6s de disminuci6 que sembla ina-
turable, es troba disseminada principalment per 1a part central
de1 terme i a} llogaret de Maganers; en algr-ms indrets, com els
velnats de Cardinari e1s llogarets avui deshabitats de Molers i
Feners. Dins del terme municipal mereixen esment lresgl6sia de

Sant Ponc de Molers i la de Sant SebastiA de1 Monestir o de Su1l.
La cara nord del Pedra-torca presenta r-ura ci-nglera d'uns 5OO m.

draltitud, que -fa d.raquesta part de la muntanya una de 1es m6s di
f{ci1s per a lrescalada. Iniciada lfascensi6 draquesta paret nord
per LluIs Estasen lf any 1922, srha volgut commemorar aquest -fet

batejant amb el seu nom e1 refugi que hom construf e] 1949 a l-a

jaga dels Prats, al NE de lresmentada paret. Hi ha indrets molt

bonics per a fer-hi acampada. A sota mateix del refugi, i aI peu

de l-a carretera que va de Saldes a Gisclareny i eagA,hi harn fam6s

mirad,or, constrult per I'ICONA.6s una bel1a obra damunt Ia gran

paret del cingle que domina Ia vall- i el santuari de Gresoletrres
clEs al fons.

Dins de1 terme hi ha un gran nombre de fonts: Font de la Sar-

dana, dtEnsija, de Palomera, de Gresolet, de1 Faig, etc.
41 vessant nor-oriental del- Pedra-forca es troba el santuari-

de Gresolet, a 1.3OO m. draltitud, df fons de }a valI de Greso-

}et, el- vessant meridional de la qual 6s cobert per lrimportant
bosc (dtavets, -faigs, pins, boixos, etc.) de 1a baga de Gresolet,

de propietat comunal.

Aquest santuari existia ja el 1258, gue consta que hi havia

una comunitat de donants, que a lredat mitjana eren aquelles Per

sones que es donaven ells mateixos amb els seus b6ns, df servei
de Ia comunitat, ld qual perdurl fins al- segle XIV. El bar6 Pere

Galceran de Pin6s, e1 1337 reedificA 1'esgl6sia i Ia casa del-s er

nritans; 1es quals sranaren re-Fent i ampliant, sobretot eI santua-

ri, on en un edifici annex es construiren cel.les per als romeus.

A1 s.XV srhagu6 de refer novament a causa del terratr0mol que a:
solA aquestes terres. StanA modi-ficant i ampliant de manera que

eI 1709 constava druna nau central i dues capelles laterals. EI

8 de setembre celebra fa seva festa on acudeixen Ia gent de Sal-



des, G6sol i Gisclareny,
D6u de Gresolet, a causa

principalment. Ld

de I I abandonament

imatge de Ia
del santuari,

Mare de

fou tras
lladada a 1a parroquial de Saldes.

:(

Bt*,:,

La Mare de D6u
de

Gresol-et

EL SANTUARtr I XA VAIL DE GRESOLET

La histOria de1 santuari de Santa Maria de Gresolet i de Ia

seva va1l va molt unid.a a Ia histEria de Sal-des. Manguen documenB

que permetin de con8ixer la primera dpoca en la qual la vall de

Gresolet comenqa a -tigurar en la histdria de Catalunya. Fins ara

no sfha pogut pnecisar certament 1a proced8ncia de 1a noble -tamf-

Iia de Josargue ens ofereix les primeres notlcies sobre e} terri-
tori de Gresolet. Per 1'escriptura de propietat que PresentS. la
famllia C6do1 de Baga, com a Successora directa del senyoriu de

Ia Faia, consta que el 17 de gener de 1165, Pere de Josa, Pare i

-ti1l, -feren donaci6 rrcausa matrimoniitt, a favor de Berenguer i
Berenguera de la Faia, que contrauen matrimoni, Com a -f ei,t de 1a

honor i castell de Gresolet amb,tots els seus termes, 9ue comPre-

nen des del lloc anomentat Col 1ell fins e1 ColI de Pratllong, des

i
,lJ
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de la Font de les Avenes -fins 1a collada de coll de 1a Ba1ma, i
en l'restret de Llrlria fins el torrent PadellAs i Cap de pedrafor
cdr i que estigueren presents, com a testimonis dtaquesta donaci6
o enfeudaci6, Galceran i Bereng:uer de pin6s, senyors de1 rloc de

Saldes.

La imatge de la Mare d.e D6u de Gresolet 6s rrna de tantes imat-
ges marianes rrtrobadesrf en molts indrets de Catalunya, acompanya-

des de llegendes mds o menys fantAstiques. Segons l-a tradici6 po-
pular, aquesta i-matge fou trobada per un bou que pasturava per a-
que11 indret. El pastoretr gu€ guanrdava l-a vacada de Saldes i aI-
tres pobles veIns, sorprOs per aquella misterriosa troba11a en do-
ni compte segrridament aI senyor rector de1 poble, er qua1, devota
ment acomPanyat pels fidels, recol1{ Ia santa imatge, ai-xecant-l-i
ben aviat una capeI]a, o en el- mateix ]1oc on havi.a estat'troba-
da, o en l-tindret que ocupa avui dia el tempre actual. Joiosos
el-s sal-dencs i e1s habitants de Gresolet, tributaris i masovers

dfEn Pere de Josa, senyor feudal draquell I1oc i del seu castell,
amb una trobal-Ia tan estimada, volgueren tenir-la ben a prop seu

Per tal de venerar-la i j-nvocar 1a protecci6. gogmts per aquesta
intencid, encomanaren a1 pastoret autor d.e 1a troballa que subs-
tituls 1a imatge de l-a Mare de D6u det castell del- poble amb 1a

sevao f aixl ho feu. Prengud 1a imatge trobada portant-la amaga-

da per a col.locarla en el- IIoc que ocupava la de1 Castell. perd

en anar a treure-la del farcelI vei6 que no hi havia 1a imatge,
que retrobA a lrendemi an el- lloc elegit. El pastoret, aconsellat
sobre e1 cas i J-mpulsat pel seu propi enginy, intentA de sostreu-
re-la novament i dramagat; i per a m6s seguretat la va sargj_r din
tre la samarra q.ue portava. M6s, en descosir-la, veu tot meruve-

llat i con-t6s que ara tamb6 havia desaparegut miraculosament 1a

imatge. LtendemA, en retornar a Gresolet, observA atdnit com la
imatge estava cof.locada en e1 mateix llocr gu€ E1la havia esco-
1lit, -fent entendre ben clarament que all{ volia 6sser venerada

i honorada pels saldencs i altres pobles del ve1natge.
El cert 6s que aquesta imatge de la Mare de D6u ja tenia cul-

te en aquest lloc anomenat de Gresolet a primers del s.XfV, com

consta per tes[imonis de pes i dtautoritat que ho acrediten. I es



pot suposar, tenint en compte lrestil de la mateixa imatge i Ia pe

tita cambra en forma drabsi-s que encara avui dia es veu en els bo!
xos de la casa, gue la veneraci6 de ta santa imatge comengA amb la
fundaci6 del- Castell- en temps de Pere de Josa.

Awui dia no hi ha res que faci recordar 1'esplendor del-s temps

passats. El pregon silenci de 1a petita va11 resclosa i amagada

entre el-s espadats del Pedraforca i els estreps de l-es Costes de

Roset, esberlat per 1es aigiies del rier6 que es trenquen entre les

roques del- fons, palesa l-a desolaci6 de lranti-c "Castell dtEn Pe-

re de Josail, i la solitud drun temple de Maria, abans molt concor

regut i visitat per innombrables devots. La imatge de la Mare de

D6u fou traslfadada a lresgl6sia paruoquial de Saldes Per tal dtg
vitar et seu robatori i proporci-onar-1i- una continuitat de cul-te

i veneraci6. EI dia 8 de setembre, data en la qual es celebra la
seva -festa, 1a imatge 6s portada a1 seu santuari, on es desplega

l-racte lit.frgic, camperol i pi.et6s. Un cop acabada 1a iornada,
es retorna la Verge a lresgl6sia de Saldes, i 6s col.locada a lral
tar major.

De Ia bellesa
Goigs a Ia Mare de

draquest indret en parla un dels cants dels

D6u de Gresol-et, de Mateu Jan6s i Duran:

Pedra-Forca altiu, sospira
sota el vent regolfadls
quan eI vostre bel-} l-Ioc mira
p1e de 11um de1 paradls.

MAQANERS
Es un agregat de1 terme de Saldes. Petit llogarret al peu de Ia

carretera de Guardiola a G6so1, poc abans dramibar a Saldes. Des

df aquest indret hi ha una belllssima perspectiva del Pedra-forca.

Bs a una altitud de 129C. m. T6 -tonts i paratges naturals: Font de

ca Ia Pona, d€ 1a Clavellina, de Sussenc, Freda, d€ l-a Guia, de1

Sull, etc. Lresgl6sia de Sant Sadurn{ dep8n de la de Sa1des.



SANT SEBASTIA DEL SULL

Cap aI final deI segle IX o aI comanEament del X, Honesta i e1

pnavare Daniel B'sstabliren en aquest lIocr ofl prepararen Ies ter
res per al conreu i aonstruiren una esglSsia dedicada a Sant Se-

bastii i a 5anta lviaria. Doni notfcia d'aquest f et un document deI

conrte cla Cerclanya Sunif red, clatat 1'II d'agost de 939. En aquesta

bpoca hi havia ;ia. a1:5ull una comunitat monistica masculina amb

Una mitJa clotzena de monjos protegits pBr 1'esmentat comt,e Suni-

fned. E_l 2L de novembre de 983 eI monestir de SulI frou cedit pel

comte Oliba aI de Sant LIorenE prop Bagt. EI monestir devia tenir
mo,It poca vitaiitat puig QU€r sembla, a mitjan segle XI ja no hi

havia comunitaris. DeI comengament del segle XIU a1 final deI se-

gle XUI 1'esgI6sia do Sant Sebastii deI SulI passi a depenclre de

La parrbquia de Sant Sadurnf de Iiaganers. Les propietats del mo-

nestir del SuII sovint foren motiu de discbrdia entro I'esgldsia
i eIs habitants cte Ia comarcBr Hi ha constlncia de plets ja l'any

I068, i tamb6 m6s tardr caF aI final del segle XVI i el comenqa-



.../...
ment def XUII, Bpoca que :, l'esgl6sia ns s6,celebrava culte.

In esfondrar-ser possiblement cap a Ia darreria de1 segle XV,

hom n 'emprengu6 una restauraci6, r,a qual varii substancialment
1'esquema primitiu. En desaparEixer 1a comunitat de S"nt LLoreng
prop Bagh, res possessions der surl passarBn a l'aJuntarnent de

saldes. A mitjan segle XIX, sobre res ruines detr monBstir flou

construida una casa, Ia qual perduri iins aI comengament deI sa-
gIe XX, qus f ou abandonacJa. L 'any l9?f. conrenqaren una sbrie cJe

campanyes d'excavaci6. Si actua.l-rnent as pot vaure una part de L'
edifici ds gricies als treballs d'excavacid quB hi' han estat duts

a terme, dirigits per lYlanuBl Riu, el qual data Ia construccid de

I'esgI6sia de1 monestir dels seqles iX-X. De flet, com m6s avancen

les excavacions as veu m6s clar que aquest, edifici ds antBrior aI
perfode rominic (po=siblement es tracta d'una construccid d'bpoca

carolfngi").
L'esg16sia 6s un: singuJ.ar edifici de planta rodona, un dels

pocs que hi ha a Catalunya i dels m6s antics dels conservats.

Consta d'una rotonda, al sud-est de la qual flou afegit un absis

semicircular que s'acuse clarament a I'exterior. AI p6u deI mur

interior hom pot vBUre una banqueta feta amb peclra. L'aparell ha

Estat ffet amb blocs quadrats, tallats d'una manera regular a cops

de martell i sense polir. tl mur 6s totalment llis i mancat d'or-

la rotonda i l'absis separats per un mur posterior



...i...
namantacid. Al centre de I'absis, per dintra, hi ha una finestra
molt primitiva d'una soIB Bequeixada i amb I'ampit pla, coberta
per un,anc da mig punt adovellat. Aquesta flnestra "1 "onvert.eix,
a I'extenior, en una simple espitllera. La porta d'entrdda ds c,ap

a Ponent.

L'ediFici no td coberta, tot i que 6s molt probable quB 1'ab-

sis originariament fos cobert amb un quart d'esfera i Ia rotonda

amb una ctipula semisf brica. AI voltant da lra rotonda i absis, s i

anareR localitzant Ies pependbncies de 1'antj.c monestir. A .l-a ban

da d.e migdia hom trob) un gran pati a cef obert, en part empedrat

que ta-L vegada tenia una galeria de Fusta, o claustre, adossada.

EI muri oriental d'aquest pati recolza Bn 1'absis de Ia rotonda i
mostaa una doble finestreta amb IIinda monolftica i una filada d'
opus spicatum

A Ia part oriental deI jacimentl aillada per grossos murs, s'e

tengu6 eI c€mentiri primitiu del SulIr oo s'han localitzat sepul-

tures dels segles X aI XII, en diversos estrats i en proFunditats

que osciI.Ien entre e1s 65 cm i 1r82 rlr En t,otaI hom hi excavi

115 sepulLures, I'estudi antropolbgic de les quaIs, realitzat per

Ia doctora Joseflina Roma, resta Bncara inbdit,.

l'absis de l'esgl6sia de Sant Sebastii del Sull,
al costat i a mi dreta. un mur del monestir amb I'opus spiccatum
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SANT PONC DE MOLERS

L 'esql- 6si a de iarn t Pon Q de

nlc, en un coIIet que hi ha aI

L1uc. del de [io1ers, clavant Per

de Saldes, a Ia dreta de-l- riu

[iolers s'erigeix en Lrn lIoc molt bo

serrat que separa eI torrent, de Ca

davant detr Pedraforca i de1 poble

de SaIdes, ehtre eI poble de [Yiaga-

ners.
. L'esgl6sia no dcrvia 6ssar nrai parroquial i oossiblernent, com a

capella rural, devia dependre d'alguna de les esgldsies veines de

Sant Sadurnf de Ptaeaners o Sant Sebastii del 5uI1. Situada a 1a

va11 de Gbsol, formava part de I'antic comtat de Cerdanya, domini

despr6s dels barons cie Pinds

tl Iloc i 1'esql6sia sdn molt poc documentats, 1'any 1312 ile-

renquer de Figols reconeix tenir, nels seus pares, eI vil.ar cl e fj,o

l-ers (in vilario rle f'oIers), prop de Saldes.

L'tinica ref epi,ncia ciocumentaJ., ja nro-It fJropera en e1 temps, 6s

Ia visi ta pastoral rla I 'an y L632 a Ia 'f;arrbouia 
cJe :jant 0iartf de

...f...

ala des del costat rud-eet
amb la.capqalera a prl-
mor. termo. Al fons, la
cerrr del Ccdf (fotot R.
Vilad6sl



SaIrJesl alesiroLes 1a capelJ-a de Sant Pong depenia de 1a parroquial

do Sant tlarti i e1 visitarlor mana no celebrar-hi mds missa pBrquA

I'esgI6sia es trobava amb los portes obertes i Bn molt mal estat.
Esgldsia d'una nau petita ds coronada vers llevanb per un a.bsi

semicircular i coberta amb volta de mig punt. L'absisr QUe 6s co-

bent amb un quarL cJ'asflera, 6s asssntat damunt unes roques incli-
nacles. i\quest no LA aIt,ra obertura quB una petita espitllera flor-
mada per duas lLoses vert,icals. Encara que pEr Ia part de fora no

es veu cap altra obertura, des de dintre observem oncara dues fli-
nestres t,apiar.les a banda i banda de la odu. AntigamBnt Ia porta

Bra a migjorn. fs tractava d'una porta forqa estreta i no es veu

1'adoveIla! cle l'atrc quB Ia taneava. En relaci6 amb eI sbI, ara

queda a un niveII mds alt del que devia trobar-se o.riginariament,

ja qu6 s'ha anat percjent torra crcL sBu red6s. La ponta d'entrada

trctual ds a ponent i, natUralment, modtsrna. L'arC de mi'g punt 6s

flet amb maons ir sobre aquest hi ha, a manera de llinda, una biga

que aguanta el pes deI tros de mur qUB hl ha a sobre. La paret

cJel costat esquerre cJe 1a porta 6s esberlacler de dalt a baix; com

siglui clue ja 1a paret t5s inclinacla cap a migdiar tro haurem d'espe

rar qai re temps perqub I 'esglrisi a sigui una nuina pur.a, atls que

ja s'ha esfondrat una part de Ia voIta.

Ef seu interior 6s Bnquixat; inclds Bs va ta;liar I'absis per

tal de convertir la capEalera ds l'edifici en sagriltia. Tampg: n

es conserven traces que marquin 1'existbnc.ia de campanar.

L'apare.LI 6s Pcrrmat per peclres de petit:es cJir;ronsions, col.loca

dos no gaire reqularnrenL i re-juntades amb arqamassa. Per Ia seva

clisposicitf i ateses les caracLorfstiquas esmBntac!es, suposem que

es t,rar:ta r! 'un erli Pici rle-l seqJ-e XI , o b6 rJ'ttna obra rural deI

seg.le XII, elrr Ia r:iuaI pc-rrcluren lclrmes i tbcniclltes antoriors.



LLENGUA I LITERATURA

E] cata]l que es parla al Bergiued.A

EI catalA que es parla a1 Berguedi forma part de1 dialecte o

b1oc oriental, tot i que poblacions com G6so1, es troben prlcti-
cament en Ia -f::ontera lingflIstica amb e1 dialecte o bloc occiden

ta1. Dintre del bloc oriental-, 1a llengnra parlada a1 Berg'uedA ca1

enquadrar-la en el sub-dialecte central, amb algunes a-tinitats,
sobretot en Ia part de 1tA1t BergruedA, amb e1 catalA septentrio-
nal de transici-6.

Una de 1es caracterlstiques m6s comunes que encara es conserva

6s e1 fenomen de la ioditzaci6: Aix{ se sent parlar de ceia, ca-
beis, uis, oreia, en comptes de ceL1a, cabeI1s, uIIs, ore11a. .-

0n apareixen seguits els -fonemes dr, es substi-tueix 1a ! per una

r, essent el resultat una erra sonora (divendres-divenres, vin-
dr6-vinr6 ) .

EI lBxic es mant6 forga net de castell-anismes i amb una riquesa
bastant important d.e paraules que en altres indrets de1 subdialec
te central ja no sfestil-en. Tup{, paruac, nyaufar o.. i, sobretot
eI vocabularj- dedicat als productes de1 porc: bu11, tastet, 11on-

ganissa, somai-a ...

Dites, refranys i -Frases fetes

En s6n una mostra les segllents:

BAGA:

-Si hagu6s sabut que eren tan bones l-es nous amb pa, encara
-F6ra senyora de Bag).

-Val m6s BagA que Berga.

-Els de BagA diuen: gnrardiolenques, males penques, cdp amunt,
cap ava}l, tireu-les riu aval1.

BERGA:

T A Berga, bergr-redans, a la Pobl-a, poblatans, i a Bagi, caps
drase perqud deixen cremar els sants.

SALDES:I

-A Saldes i a Maqaners, e1 dimoni se | ls emport6s, i dels de
Vallcebre que no en quedds .



Quatre coses de les lletres-

Reculant fins al S.XII, anem a trobar una de fes figures nt6s

singulars de tota fa ]iteratura medieval: GUILLEM DE BERGUEDA'

vescomte de Berga i senyor de Madrona i de Puig-reig. trl trobem

documentat entre e1s anys 1138-1192/96. Tingu6 una vlda agitada,

tant en armes COm en dames. Dracord, dOncs, amb aquest tarannA

i-mpulsiu i directe, Id seva Producci6 m6s extensa, dins el con-

$unt de poemes que ens han pervingut, est) -formada per sirvente-

SoSo En e11s, Guillem de Bergued) Setns mostra clarament com el

representant prototiPic de Ia noblesa catal-ana del s.XII, que es

debat entre el poder monarquic, 1es propi-es Ansies d'expansi-6 i

Ies conseqiienta tensions que aixd crea entre la prdpia noblesa,

i e1 poder terreno-espiritual i dogmatic druna Esglesia cada cop

m6s combativa en el-S dos CamPS. En aquest sentit, e1S seus sir-

ventesos s6n un aspecte m6s de les lluites que Sostenia: revol-

tes de la noblesa, bandositats, qi.iestions de domini. Entre el-s

SeuS sirventesos destaquen els dedicats a Pere de Serga, ef bis-

be dfUrgell (Arnau de Preixens) i Pong de Mataplana, on es barre

gen motius purament personals, conflictes de veinatge, xoCS de ne

tura pot{tica o b6 enemistats interessades Per raons dfaliances

partidistes. En fer del- sirvent6s una arma, Guillem de Bergueda

ltutilitzard Sense CaP mena de trava, emprant quan convd eI ll-en

gUatge mds -ferotge de tota 1a poesi-a trobadoresca. Per altra ban

ddr -tou tamb6 un lIric original i delicat. Perd a1I6 que cens

dubte li confereix un relleu extraord.inari dins 1a poesia troba-

doresca i ens d6na lraltra cara de l-a seva personalitat, 6s en

e1 planh que dedici a Ponq de MataPlana quan aquest morf lfuitart

contra ets sarralns. Guillem de Bergued.A confessa haver mentit

quan malparlA dte11; i qui havia estat ferotge enemic esdev6 he-

roi admirat per les Seves qualitat. El to sincer, que contradiu

els SeUs sinrentesos, l-tacabada exPressi6 i el sentiment que es

despr6n de tot eI Planh, en fan una de 1es obres m6s per-Fectes,

insdtites i apreciades de la llrica provengal trobad"oresca.

Vegem-ne una mostra (traduida del provengal per Climent For-

ner):



Plany per la mort d'en Pong de Mataplana
nConsiros calrt e planc e plor,

Canto plorant. ple, cI, tristor.
per la dolenga qu(, rir lra pres
havent'se nrort el nreLr Marqur:s.
En Pong. el pros cie i\'lataplana.
que era despre)s. frarrt i cortes.
ornat de bons caltterrrrrrents.
considerat Lrn dels nrillors
que a Sant Marti de -['ors mai fos
fins a tocar Ia terra piana.

Molta d'angoixa i de cloior
ens ha deixat i ben n.ralmes
nostre pais, puix ja no hi 6s
En Pong, el pros de lvlataplana;
pagans I'han mort. ira estat remEs
per Deu de tots els rnancaments.
tant dels m6s grossos com menors.
car son els dngels valedors
de qui servi llei cristiana.

Marquds, en tot no vaig sino
mentir i errar quan, descortDs,
blasmava tant vostres ntercEs.
ja que, d'engi dels Mataplana.
no hi ha vassall m6s compromes,
digne de mtis mereixements,
ni m6s valent i honrat que v6s,
salvant els vostres rics majors,
i no us ho dic per fer ne ufana.

Marquds, per tant de desamor
i d'ira que ens havia encDs,
hagu,6s volgut, si a D6u plagues,
que, abans d'eixir de Mataplana,
f6ssim les paus per sempre m6s,
ara tinc molts remordiments
perquO no us vagi prestar socors
tot defensant-vos, sense pors,
de mans de gent tan inhumana.

El Rei Alfons, assegut, rep l,homenatge del
vescomte Arnau de Castellbd. amic ie
Guillem de Berguedit.
Miniatura del Liber Feudorum Ceritaniae, /o/.
21 v., conservat a l'Arxiu de la Corona
d'Arag6.

Del paradis al lloc rrrillor
orr es el bo del rei frances.
prop de"Rotlla, ha estat adrnes
el nreu Marques de Mataplana,
i el meu joglar de Ripolles
i el rne,u Sabata amb altres gents:
danres de rostre molt formos
sobre tapits coberts de flors.
i I'Oliver, par de Lausana.

Trad. del provengal
per Climent Forner

IV
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GRAFICS I FIGURES DEL BALL DE LES SENYORES, DE GOSOL, AL CADI

\---\

J'/-t4 4
Rccollit per Joan Pardinilla i Maria Guiu dc Pardinilla, de BagA, Vegeu I'explicaciri en la pig' 1083'

Els bolladors a'aplcguen en parellea agafats de mans, dretea amb dretes i esqtler'

res urnb esqucrres. [,cs parellee s'err{rolrten de duee en dues i lan uneg passe's endarrera

i .ltres endavant (fig. I), i en trobar-se es fan un acatament nom6g de tcsta, sense de-

euntar cl cos, i profeieixen una forta exctamaci6 d'alegria amb un-oooo que d6na segell

nrolt arcaic B Bquest document. Despr6r fan rodona un darrera I'altre i sensc agafar-

sc de mans (fig. Zl. Despr6s la meitat dels balladore, alternats, es giren de cara-. i

cada un 6'ella'rista entremig de dues balladores, la scva i la del comPany de la-parella

immediato, amlr les qualo a'agafa de bracct; el ballador que ha perdut la parella resta

.;i, p;r6, Lncarot amb el grrip dela tres compBnys, balla amb. ells una figura {'*r.on_q
i retioc6s semblarrt n .orn lon comenqat, despr6s de la qual se'n va i es retira del bnll

( figurn 3). Per la quartu figura del- ball, el tlansaire es deixa anar de braqos de les drres

,,,rrirp"ny* i, encaiat u*b- unn rl'elles i aixecut de bragos, ,fa uns punts, nrcnlre.la

l,nlnrlora q,i" hu restat aola, ognfnnl-se..graciosament les faldilles, descriu una volta

r,rt puntejant, rle nrancra qr" "u 
caure I'ri.ltima ttota dr: la melodia es troba tlarrera

,l,rl irnllniie, quc fn nritja virltn crr rod6 i s'encara anrb elln, per scguir -ballant _cont hrt

[r_,t amb lo 
"ornponyn 

(ng. +). Ln ballndora qrre rcsta sola- fa corn I'nltra: tl6na utra

u,rlln ."r."r, nl cl.rs ,lcl liall blllunt totn sola i, en caurc I'iiltinta notu, es lroba tlurrcra

,lel lrnllairr-., {lrre es lornu lr girtr pcr tlcixar Ia ballndora arnb qrri ballrr itortrar a tlittl'
q^r nrnb clln.- I aixi scsttr:ix r:l bnll lirls otto sr:'tt cans(:tr'

rig.2



GOIGS A
DE MADONA

Accepteu-nos a tothora,
fent costat al vostre Fill,
oiu l'Anima que plora,
deu ajut en tot perill.
I de Gdsol tlngueu cura;
no ens jaquiu en aband6.
Feu-nos etc.

Col'locat a la fossana
revivia vostre cos,
i als apdstols encomana
clams de joia, olor de flors,
Van pel m6n cantant ventura
de tal incorrupci6.
Fctr-nos etr:.

Arborada amb llum d'albada,
sou m€s alta que l'avet,
verd de joia de la prada,
bella amor del Paraclet.
Fent brollar la penya dura,
apagueu nostra dolor.
Feu-nos etc,

Sor: I'eterna primavera
de les prades i el quintd.
El Cadi 6s vostra bandera,
Pedraforca el ferm altar.
Oh divina arquitectura
de la mA del Criador.
Feu-nos etc.

LLOANQA

Vostra ImatSe-oh meravella!-
presideix I'altA i la creu,
d6na olor de rosa bella,
fa sentir la vostra veu.
Td de V6s llum i mesura,
virginal perfecci6.
Feu-nos etc.

Nostre poble, en homenat$e,
us ofrena, amb bell esforg,
eI present de vostra Inlatge,
rosa ardent de nostres cors.
V6s, en canvi, en tindreu cura
bell mig de I'altar major.
lictr-nos etc.

Protepiu nostra comarca,
les collites i el ramat,
oh del Crist irnntortal arca,
graner del riquissirn Blat !

Blat del Crist, la criatura
rep de V6s tota abundor.
l''rtr-rros ett'.

t-oltN,\D.\
Vostra caritat perdtrra
rle celestial re$or.
Feu-nils an irnes d'altura
cn la vostra Assunrircit'r.

i

$,
NI

NTA MARIA

PATRONA DE L'ESGLESIA PARROQUIAL DE COSOL
LA SEU D'URGELLDEL BISBAT DE

EtIlRrDf nod.e!.to

Du-raroa[ta- teD toatrr 11r- l-al-uoa d I r1-

a-s-!
vortra lrsulq)ol-

!-t.il
lca Ydr plaatr lrrrbee .t1- t{6r1r0 alc la Pc...Iarc D1-! quosas dc-

-oant. l.ar ob- tJ rclel nc+ o1... scDy L- Eot d. IrEso::lp- tu-rarrllu- !ry.u to-t! tog- oor.. tou-rot

ENTRADA

Flor de verges, la m6s pura,
cantarenr vostra llaor.
Fcu-r'ros dninres d'altura
en la vostra Assun'rpci6.

Gdsol canta i en V6s planta
l'arbre altissinr de la Fe.'NIare pia que ens decanta
i ens obt6 reial mercd.
Seny i amor de l'Escriptura,
allunyeu tota foscor,
Feu-nos etc.

Arribat cl vostre dia,
oh safrari del {ervor,
sense plany ni malaltia.
vau rttorir rlc pur arnor.
No us captiva la tortura
de la mort, vas de fetlrr.
Fetr-nos etc,

No sou ntorta, nrare nostra,
sin6 ardent de resplendors,
F'resc cl'arnor escampa el rostre
suavissirnes olors.
Abra<;d peus I cintura
d'dnpels bells la volior.
lieu-nos etc.

v. l:.tal/ila !sl sonclo Dei Arinilri.u. Super thoros Arrgtltiruttt od relrtslia regna,

OREMUS. Omnipolrtts scmlildrile Dqus., qui imnmculdtam Virg'inen A4ariam, Filii tui Oenitrlcem, cirpore
ct irtina ad celistetrt !liriarn t.ssu.mpst'sli:_concide quaisumus; ut ad supdrna seiltper itttin.ti, ipsius gldrirt
nercirrru.r rcse constirtes. Ittr tiuultrtt Christum Ddrninum nostru.n. Anun,

Ilor da



DESCRIPCIO DE LIITTNERARI

G6so1 - Font Terrers Cap de

eI Collell - vall i santuari
Sull- Sant Pong de Molers

la Portella - Font de la Roca -
de Gresolet - Sant SebastiA de1

Maganers.

sortim de G6so1 per un carrer estret que hi ha a1 costat del
rentador drlr-na placeta, i prenem un viarany que srenfila pe1 ves
sant de la GuArdia.

AIs 45 minuts arribem a Font Temers, situada al coll de] ma-

teix nom, al nord de 1a val-l de G6so1. Aquesta.font neix en un
prat verd6s, de cara a tramuntana, arran de terra.

Dtaqur prenem un corriol que d6na un revolr vers a lrevant;
deixem a ml dreta l-a coma dels canersr gue baixa dels Teulers,
i es puja en direcci6 nord entre grenys aspres i cantelluts aI
cap de la Portel-la (l .78O m.). Portem t h. 15 minuts de cam{.

Gaudim dri.rna vista fantAstica i sobtada del CadI.
Faldegem ara e1 serrat de l-a salve (a Ia dreta) i dominem a

tot prer 1a val] deserta de cerneda (o cerneres), on es d.esco-

breixen les runes del petit santuari de santa Maria de 1a Llo-
sd, i m6s llunyanament, Josa deI Cad1, com un poblet d.e pesse-

bre, sentilla de1 Cadinell.
Amibem a la Font de fa Roca al cap de'l h. 30 m. drhaver sor

tit de G6so1. La font neix en un recolze de1 cam{ que va de Font
Teruers al Co11e11, sota drun xaragall i damunt druna esllavi-s-
sada. Raja dels esqueis drun penyalar tot recobert drherba i mol

sa. L'aigua 6s fresqulssima i, en opini6 dels gosolans, la mi-
11or de tota la contrada.

La ruta segueix en direcci6 est. Passats uns mals passos o es-
llavissades, pugem en diagonal pel pendent de la mr.mtanya i arri_

bem a1 Collell (.845 m.) des dron albirem als peus 1a imponent

baga de Gresolet i al fons de tot e1 santuari. Per a baixar-hi
es deixa a la dreta 1a pista forestal oberta -fa uns anys, eue

,

VA

a1 Mirador del Pedraforca i a Ia carretera de Saldes, i aga-fem

un sender6 que corre primerament per ltesquerra del torrent, des

pr6s passa a lcr dreta, i retorna a lresquema fins arribar a una



rasa on comenga 1a carretera, que en u-ns 4 quildrnetres ens porta
ri al peu del santuari. Portem aproximadament 3 h. 30 minuts de

cam{.

Sortim del san

tuari per una

pista que segui-
rem, para1.1els

al- riu Gresolet
durant uns 45 ml

nuts. Arribem a

un punt on srunei
xen e1 Gresolet

amb la riera de

Saldes, dron tam

b6 surt un caml

que mena a Gi-s-

clareny.
Travessem el rl-u

a gual en un punt

on srestreny nota

,r..thra-
t, -r'ra(

blement. Resse-

gnrim e1 curs del

riu Satdes, que

ens queda a 1a

dreta, i arribem

a] monestir de

Sant SebastiS. del

lul1, passant pel

-:l-

Molf de Bac.

Travessem el riu Sal-des tamb6 a gual, PeI damunt drunes Pedres

estrat0gicament situades, i arribem a un bosc d.e pins molt alts i
de terreny pla fins a una Pista.

Arribem a uns plans dins del bosc, on caP a Ia dreta, i mig

conf6s, hi ha r.rn corriol, el qual seguirem -tent algn-rna zlga-zaga

mentre pugem fortament.

Arribem a una cl-ariana, 9u€ 6s un balc6 natural, i girem cap a

santugri=$"p$ilEt"lEIa $8fip$taBFB=La. maj es-



;"Jl
I

que posteriorment- rlueda m6s marcat. 
I

Trobem un cam{ que serns creua, girem a lresqucrrct. Arribom.-i I

I

un col 1e t des d'on contemplem una impression.rn L vi s t,i sobro cI l'l 
I

dral'orca. I

I

Amibem a un coltet; despr6s pugem aI llogaret de Molers on tro 
I

bem la boniCa esgl6sia de Sant Pong. I

I

Baixem a un barranc i continuem per Iraltre vessant seguint un 
I

I

corrj-ol en algnrn 1loc perdedor. . I

Passem a prop d"'una casa; aruj-bem a una pista, ens aturem a Ia I
t

Font Ve11a i arribem finalment aI poble de Maganers, on ens reco 
I

Ilir) l'autocar per retornar a G6so1. 
I

;;.&

",,iil,,l$
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JUSTIFICACICJ

D,AOUEST IRIE]ALL SE N,HAN FIT UN TOTAL DI

SElXANTA IXtI{PLARS NUtqIRATS. L,tDlCId HA

[5TAT pATR0CitrjADA ptR L' AJUNTAT\tINT UE

vILAN0UA I LA GTLTRTJ t']i TJANCANT UNA 5UB-

VENCId ilUE LA REGIDORIA DE CULTUIIA CONCT-

DI A L.A SEECId DE CULTURA DE L.A.E.TALAIA

,'tr,,, 'r.,)'1-,'.,./.",/-/')/-/,),../-t,. /-i..t':t,!/*1'.;arL.)e,;.r..,.,",-;,,t,,,..i-,.:i, ;,

\1
!, 'L

)
Exemplar nQ

Uilanova i 1a r.!elt-rr-i, \i de m;rig dr:l I9[]6

llan preparat aquesl"a tretzena sortida i col.laborat-
en 1e conf eccid d'aquest, treba,l-I els membres se-
gtjents rJe Ia SECCIti DE CL.ILTURA:

BJanca F0flGl.iES
Virt,Ut, CASTRtJ

- f;.Carme BAiICELd

Jani FEilrlIR
Toni SAGARRA

Salvador BUTI
Josep l'i. ALSU

La caEtsnyera torrant lee caEtanyer en un
segona Ia capgalera d'un ventall del segon terg

fogd de
del aegle

terrierr de copa,
xtx. (Col. de I'autor.)
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