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Els origens de I'hostaleria 
al Bergueda 
Deis hospitals a la liberalització deis hostals públics 

" Ha m e njat en se t h ostals 

i beg ut e n nou tave rn es" 

El re fra n y popular atribu 'ia e l 

se ntit de mundan ita t oser" ho m e 
de m ó n " a to t aq ue ll que ha gués 

vi scu t i co n viscu t e n hosta Is i ta

vernes i a ixo e l co nve rti a e n a lgú 

ex pe rt , lI es t i co ne ixedo rde gent 

i a fers. 

EIs h os ta ls h a n es ta t ini c i d e 

poblacio ns i ha n influú decisiva 

m e nt e n la toponími a, i e n e l cas 

del Bcrgueda, trobe m a lg un es 

cases que, e nca ra av uL co nse rven 

el nom d 'h ostal o h osta le c de no

ta nt la seva fun ció o ri gin a l. 

Els hos tal s, les fo nd es i les ta

ve rn es h a n tin g ut se mpre un 

impo rt illl cia ca bda l e n la vida so

c ia l i co l· lec ti va d e is n os tre s 

ava ntpassa ts. No solame nt e re n 

lI ocs de "pa ra da i fond a", de m e n

ja r, beu re i dorm i cs i nó que esde 

venien punts d ' int e rca n vi de les 

rela cio ns perso n a ls i de is trac tes 

come rcia ls esse nt , e n defin iti va, 

I'apa rado r de la vid a públi ca d e l 

lIoccompa ra blea I'espa i obertde 

la pl a¡;-a (1). 
La t radi ció dóna poca co nfian

,a a lmenjar que se rv ie n e ls a n

ti cs hosta ls, poss ibleme lll per la 
ma la repu tació que tin gue re n , a 
part ir d e l seg le XV III , les fo nd es 

barce lonines rege nt.ad es pe r emi
g ra nt s it a li ans a nom e nat s "be
cos" (2). Basada e n una lI egenda 
de a nt Nico la u, i qu e s'es te ng ué 

pe ls Pa 'isos Ca ta la ns, trobe m a l 
Bcrg ueda la histo ri a de "I' h os tal 

cre mat" queexplica que, a peu de l 
cam í ral que po n ava a ColI de Jo u, 

hi hav ia un hostal on e ls clie nt s 

que hi a rribave n no e n so ni e n , ni 
viu s ni mort s,ja que o bé e ls roba
ven , o e ls crema ven o e n feien 
boti fa rres. Els ru m o rs de ie n que la 
ge nt ele Baga i de Giscla ren y van 
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cremar I' hostal que encara avu i es 

conserva en ru"ines (3). 

EIs cli e nt s deis hostals e re n 

basica m e nt e ls traginers, i és que 

I'o fi ci d ' hostaler anava lligat a 

I'activitat traginera, qu e s'encar

regava de l transpon de mercade

ries . 

EIs orígens de I'activitat só n 

in ce rts i és qu e les funci o ns d 'aco

lIir e l foraste r, e l fet de donar h os 

pitali ta t a l qui arriba de fora , són 

se rvei s tan antics com la propia 

huma nitat. 

Co m e n¡;-are m l'estudi en un 

m o ment hi s to ric det e rminac 
pe ro podria have r estat un altre, 

i en s re munta rem mil a nys e nre 

re, o n la funci ó d 'acollir e ls viat

gers e ra rese rva da al s hospitals. 

Els hospitals 

Sabem qu e des de mitjan segle XI 
e l se rve i d 'a lbergar e ls vianants 

e ra ates a I' h ospital. Les paraules 

' hosp ital ' i ' hostal ' signifi cave n , 

en o rige n , e l mateix. A la nit, les 

ciuta ts tan ca ve n les portes i e ls 

hosp ita ls fun cionaven com a l
bergs o hostatgeries. Molts es fun
daren amb la finalitat d 'aco llir e ls 

pob res que es despla¡;-aven de ciu
tat e n ciutat. 

També s'a n o menaven ' hospi

ta ls' les cases- refugi que es troba
ve n situ ades e n coll s o po ns de 
muntanya de difícil accés . Eren 

punts de pa rada obliga da sobre -
101 pe r les dures condicions del 

viatge i m ésen casos de mal temps 
o tempesta. 

Al Bergueda te nim constan cia 

d'hospita ls d es d e mitjan segle 
XIII. El 1249 ja ex istia I' hospita l 
d e Rocasa n ,a, situat a sobre d e 
Baga, a I'accés a ls Co lI s de Jo u i de 
Pendís, a lesh o res e l ca mí m és uti
lit za t pe r a na r a la Ce rd a nya. El 

Fonda Cerdanya a la Pobla de 
Lillet. JOSEP SALVANY 

1255 I' h osp it a l d e Baga ja era 

construü (4) i e l 12 68 Pe re de 
Berga funda un primitiu hospital 
situat a l costal de I'esg lésia d e 

Sant Pere de Co h o rts (5) . 
EI1289 e ls viatgers qu e arr iba

ven a I' Hospital d e Rocasa n <;a 
paga ven almoines a Berna t d e 
Ca mp-G o tm a r per a ll o tj ar-s' hi. 

Aquesl e ra soc i d e l re ctor i la 

meitat de les a lm o ines recollides 
eren per a e ll (6). 

L'any 1322 , "elsconsols de Baga 
cuida ven de /' adl11inislració de I'hos
piral i pel servei dell11areix hi lenien 
un hOl11e i una dona, que renien obli
gacions com renir cura de les sales de 
/'hospital, de mameni,. en bon eSlar 

els lIils , el. Havien de rebre els pobres 
de Crisl, tan sans cOl11l11alalts i Irac
lar-los l11isericordiosal11eJ11. Tenien el 
dmecde per vida"(7). 

Són a n ys d 'e pide mi es i la pes ta 
ne g ra fa es trall s arreu, i és e n 
aqu es t co nt ext que apareixen 
n o u s h os pit a ls, probablement 

a mb funci o n s ja exc lu s ives d e 
curar malalts, un se rve i que ha 

a rribat fin s a ls n ostres di es asso
cia t a mb la paraula ' h ospita l'. 

El 1345 a MOlllmajo r ja hi ha 
via un hospita l a l "ColI de Olzina ", 
que anys m és tard es con eixe ria 

am b e l nom d 'Hospita l de Ma lafo

gassa . (8) 
E l m e rcad e r A. d e Pin e brec 

després de l 1347, ma na qu e fos 

co nstru'it i edifi ca t un h ospital a 

Berga pe r acoll ir e ls pobres m a 
la lt s . (9) 

Sabem qu e I'a n y 1400, I' h os 
pi la l ele Lill et esta va e n ruúles i 



I'a igua hi entra va penol arreu. Els 
conso ls varen arrendar el pi s su
pe ri o r a un leixidor, Arnau Ser
ra, perque hi posés el seu negoci 
i hi fes les obres necessilri es. Es 
rese rvare n el pis inferio r de I'a l
berg per hospilal de pobres . (10) 

Amb el temps els hospit als ana
ren perdenl la fun ció o ri ginaria 
d'acollir pobres i a panir del segle 
XV II algunses conveniren en hos
tals, com I'Hospila l de Malafogas
sa de Montmajor, que I'any 16 13 
era gove rnat per la família Viladas 
que portava el renom de Bisbe, i 
que an ys després seria co neg ut 
com I'hos tal del Bisbe . (1 1) 

A I'es tiu de 1625 e l bi sbe de 
Solsona fa una visita a Baga i ens 
descriu un es tablimenl amb po
ques places per aco llir els vialge rs: 
u /' Hospital de pasajeros en el qual ay 
dos camas, una para c/erigos y aIra 
para hombres y quando ay mujeres 
las acomoda arriba el hospilalero y 
liene de rel1fa cinco libras que con eSlo 
y las caridades se provee lo necesariou. 
( 12) 

Els hostals ¡les tavernes de la vila 

Originariament els hOSla ls ere n 
establimenlS on s'acollia miljan
,a nt paga menls de merce, els qui 
anave n de pas i les seves cava lle
ries. Al segle XIV eren conslrucci
ons molt simples: una cuina-men
jador, eSlable per a les ca valleries i 
dues grans sa les per a dormitori. 
una per als homes i una altra per a 
les dones. ( I 3) 

La lave rna era , més avial , una 
bot iga de prove"iments on es ve
ni a pa i vi, i en el cas concrel de 
Baga I'any 1344, eltaverne r era 
un negocia nI de vi que tenia unes 
rest ri ccions molt concretes u Fins 
aS. Miquel, podien vendre vi eSlrany, 
i d'aquesla da la enlla nOI"/"/es podien 
vendre vi de la lerra menlre n 'hi ha
gués U ( 14) . 'enlenia per vi es 
t rany el vi que provenia de fora 
de les baronies de Pinós. 

El 138 3 la consolia de la vil a de 
Baga paga a I' hos taler sis lIiures 
per les des peses d 'alloljamenl del 
meSlre ca mpaner qu e lreballa a 
I'esglés ia de Sant ESleve. ( 15). 

L'hos tal e r de Borreda, Berna l 
de la Se rra, el 1427 fei a poc lemps 
que s'hav ia instal ·lal a I'hos lal de 
Borreda, procedem de Ripoll i fou 
el moneslir qu i va conslruirl 'hos
ta l i va cridar I' hoslaler. Aq ues l 
hos tal va néixe r amb la funci ó 

d 'aco lli r els viananls que ana ven 
de Berga a Sam Jaume de Fron
lanya i a Ripol!. ( 16) 

Un document de 1433 ens in
form a qu e I'antic hoslal de Bo
rreda era situat al barri de Borreda, 
al 1I 0c conegut de la Casta bell a, 
propde I'amiga recto ria i possible
ment elmateix 1I 0c on anys des
prés es construiria la casa de ca l 
Font. (17) 

A Berga hi havia un hostal al 
barri de les Canals que I'any 1443 
fou dona!. per Pere de Soldevi la, 
de Santa Maria de la Quar, al seu 
fil!. ( 18) 

El 1445 es conslitueix la con
frari a d' hos tal e rs i tavern ers de 
Barcelona, que es posa sota la 
invocació de Santa Marta , advo
cada de I'hospitalilal. (19) 

L'hoslaler de Borreda, Joa n de 
la Se rra , rep permís el 146 1 per 
reconslruir una ba rraca que fin s 
a les ho res era abandonada; se
guramenl s' havien d'ampliar les 
ce l·les per a ls hos les i construir 
eSlabl es per al bes tiar de I'hostal i 
per a Is an imals de tir deis vianants 
qu e do rmien a Borreda . (20). 

EII Ode marc; de 1465 1a tave r
na de Gironella es comenc;a a ar
renda r gracies a ls privilegis con
ce dit s pe l bar ó Galce ran de 
Pin ós, que e ra se nyo r de la baro
ni a de Gironella. Els arrenda
ments són fOnl d' ingressos de la 
vi la pe r fer front a les despeses 
muni cipa ls. (2 1) 

L'Hospitalet de Rocasanya. 
JOAN RIBERA 

EI 147 1 en Pere Col. hostal erde 
Baga, rep una lliura i onze so us 
per I' hostalatge de la meSlra de la 
vila i unsa nys després, el 1486 hi 
lrobem Joa n Co l. probablemenl 
un fill de I'a nterior l'hoSlaler. (22) 

El fogatge de 15 53 ens indica 
que Berga lenia 2 hostal ers : Joa n 
Vila i Joa n Nixe r. Als afores de la 
vila hi havia I' hostale r "Dam ia 
ColI" de "I'hosta l de Gord iola" . A 
Baga hi lrobem I'hosta ler Mestri 
Peris i a Borreda I'hoslale r es deia 
Jaume. (23) 

A Girone ll a, I'any 1579, s'ar
renden conjunlament la fl eca i la 
tave rna. (24) 

És a parti r del segle XV II que els 
taverners de la vila de Baga pas
sa ren a paga r un imposl gravat 
sobre el consum de vi. En el con
lracte d'arrendamenl de la lave r
na de I'any 1600, ve iem com a l
gunes o rdinacions afeclaven els 
se rve is deis hos tal e rs ullem, que 
nengun hoslaler puga vendrervi verl, 
ni madur, ni pa, ni puga arrendar 
taverna nifleca lanl com linga ostal, 
en ban de / ss quada vegada u. A 

Baga, hi havia dues lavernes, una 
alsa fores, al Raval , i I'altrea l cen
tre, al ca rrer Major (25) , i 101 sem
bla indica r qu e el maleix succe"ia 
a Gironella el 1606, on dos anys 
després, les lave rnes s'a rrenda 
ven per di sset lIiures .(26 ) 

El 1609, I'hostal er de Baga no 
podia comprar vi a I'engros, segu
rament pe r no fe r compelencia 
des ll e ial a la tave rn a u/lem, que 
ningun hoslaler puga comprar vi en 
gros sinó que tinga la muller parte
ra, en ban de / ss n . (27) 

La vil a de Baga di cta una o rdre 
per evilar frau produú pels hos
lale rs I'an y 16 18: - "Perloconsell 
és sral delerminal que ates los hosles, 
de la present vila fran gran f rau a les 
ajudes de la mateixa vila, que qual
sevol hostaler que farafrau caiga en 
pena de ser privar per quatre mesas 
de len ir hostal i en pena de sinquanla 
nou sous acquisidora com en lo alba 
ra. ¡Iem, que hage de comprar una 
quema per cada hosle que arribara 
al asta/. Item, que ningun hostaler 
puga matar mésde Ires lossinos, cada 
hostaler sots la maleixa pena . Ilern, 
que no puga buidar vi tant com tin
dra hosla/, sinó que, tinga la muller 
partera, i en tal cas ne puga buidar 
un bol i no més, sots la dita pena. /tem, 
que hagen de len ir les parles oberles 
fin s a les nou ores de nil, sola la ma
leixa pena u. (28) 

A Serra teix I'any 1622, l'Abat 
Aylllerich de Serrale ix exercia el 
seu poder i decid ia sob re I'acti vi
tal comercial: U es mana que ningú 
gosi parar hostal, caverna ni ca rnis
seria ni altrament vendrer carn dins 
lo lerme de Serrateix ni vendre algu
na cosa en la plassa sens lIicentia u de 
/'abalo el seu procurador o del bac
lIe". (29) 

EI8 de ju li ol de 1648 1a vila de 
Baga fa un conlraCle d'arrenda 
ment de I'hostal per sis anys amb 
un lIarg enum eral de cond icions 
qu e res lringien els seus se rve is: 
I' hos ta ler no podi a co mpra r a 
I'e ngros, podia mala r com a ma
xim dos porcs I'a ny; e ra 1' (lIlic 
hos la ler de la vila alllb la condi 
ció que havia d'acollir a IOlholll, 
incloent-hi so lda ls amb cava ll s 
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fin sa un maxim dedeu, i la vil a li 
pagaya les despeses ex t raordina
ries de civada se mpre que vin 
guess in L' ll nom de l rei. Ca p par
ti cu lar podia fer co mpet encia a 
I'hos taler aco llintma rxa nt s i gen t 
passa tgera, so ta pen a de pa ga r 
una mu lt a. (30) 

El 1653 s'a rrcnden els dos hos
ta ls de la vil a de Baga per un pe
ríode de dos anys. (3 1) 

Des de I'any 17 16 a les baroni
es de Pinús Jpareix una nova 
i 111 posici ó a I com en; q u e ta m bé va 
a fe ctar el sector dei s taverners i 
11Ostalers, que hav ien de contri
bu ir a l co mer \" per a ls gua nys 
a nu J ls. (32) 

El 1745 Giro ne ll a va a rrendar 
la tave rna i I' hostal de form a con
j unt a per 153 Iliures. (33) 

És a pa rti r de I'a ny 1750 que 
trobel1l J la vil a de Baga I'activi
til t hostalc ra que té a ve u re amb 
la co mLTcia lit zació d 'a iguardent. 
(34) 

L'a n)' 1772 I' hosta ler de Giro
Il e lla pagava un a co ntribu ció 
anua l de 25 rals, i I'a rrendam ent 
de I' hosta l i de la taverna, junt 
a mb el passa tge e1el pont i el forn 
produ 'l'en un s ingressos per a la 
vil a de 98 ra ls. (35) 

L'a n )' 1786, l' Ajunt a ment el e 
Berga treu a subha sta I'arrenda
ment de I'edifi ci que ha d 'eseleve
nir hostal de la Vi la, i posa com a 
condi ció que "es figlli silUafel11reels 
I./lIafre ca 11 fOIlS fins al collef de la pla
\'a crelllada ". (36) 

Franci sco de Za mora , age nt i 
espia del mini stre Godo y, féuun 
Il a rg viatge per Ca ta lun ya, i ve
nint de Ripol l i Puigce rd a, a pri
mers de I'Jny 1787, pa ssa pe l 
Bergueda en dire cciú a Manresa. 
A la Pobl a de Li llet ens e1escriu 
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com era I' hosta l: "el mesón es indig
no, y la mesonera pobre. De consigui
eme, nuestra cama fue la paja. El 
arrendarse sólo por un aiio los me
sones y no perm irirse al mesonero que 
tenga nada en casa, puede ser la cau 
sa de su miseria ... " (37) 

Arribat a Berga , e l v iatge r 
Zamora es tr o ba amb un a vi la 
cast igada per les guerres i e ls in
cen eli s, amb ca rrers empedra ls i 
cases ve ll es, amb caste ll i mura
Il es e nrun ades, on la casa ele la 
vila ta mbéa mena \"ava ruúla, i en 
aquest escenari, hi va passar la 
nit: "El Mesón es una casa alquila
da , indignísimo, subiéndose a sus 
desvanes, que sirven de habitación, 
por una escalera de palo. Yo dormí en 
ellos una noche, aliado de la paja; y 
esto a pesar del Intendente, que me 
había dicho que hallaría un buen 
mesón aquí. 

La mesonera era reci én casada; 
)' como no hab ía sido del o fi cio, 
le se rvia ele e1 ive rsión cuando los 
pasajeros reconvenía n a su mari
e10 las fa lla s. Ten ía una madre 
habladora, gangosa y ciega, que 
a caela pa lab ra sacaba un tío que 
tuvo un emp leo e1i stinguielo ." 
(38) 

A principis e1el seg le XIX, e l 
Baró de Ma lda , que passa va un 
temps a Berga i tenia família i 
am ics a ll o tj ats a I' hosta l de Sa
Ilagosa, a la casa ele Mariano Fer
reres, prop de l pona L es queixa
va deis hosta le rs de Berga perque 
apujaven els preus davalllla e1 e
manela d'a ll otjamen t provocada 
pe ls n ombrosos e1esp la¡;:a ts ele 
gue rra: 

"Vaja, en estos temps per los hos
ralers los és pau i no guerra, per lo que 
ens fan ben pagar a quants pobres 
comnosaltresexpatriafs hosom i que 

Hostal Passasserres 
(a ma esquerra). DESEURAS 

en nostres ca res ja se 'ns manifesta 
prou la indigencia de casi 101, fora de 
cols i trumfos, en que ens veiem posats. 
I en el dia , quipot menjar pa, escude
lIa , olla, un guisado i platillo ja fa 
prou, i en guardar la pell ( .); i si no 
ens lenim que mourede Berga en I'hi
vernjafem un gran negoci per resul
tar-nos menos gaSlo en andances, en 
lo que a par! d'estes tenim , i així 
economisaren quam pogam la bossa 
( . .). "(39) 

El Baró el e Ma lda e1óna notícia 
de I'obertura ele la primera fonela 
a Berga, a I'ab ril de118 l 2, a lesho
res un negoci de venda de menja r 
cuit sense servei d'alberg, a imat
ge de les fond es barce lonines: "En 
esta vila de Berga se va a plantar una 
fonda en la pla~a, a I'ultim del Carrer 
Majar. per menjar.los quins vulguen 
gastar, algunes empanades, pas
telillos i cremes de lIel , a mes de palies, 
capons, ete., i aixi no ser fanmisera
ble esta vila de sois fropa , carabasses, 
blaf de moro i algunes poques de cols 
i verdures (..). " (40) 

No havia passat ni un mes q ue 
una nova fonda va obrir les por
tes a Berga, i va ser preludi e1 e ls 
molts canvis que van afectar e l 
secto r co neg ut avui com hos
ta leria : "avui s'ha estrenat, en esta 
vila de Berga, una fonda en un car
rer estrel cerca de la Fon! Fonda, ha
ven t-hi ja allra que apa r que no ser
vira , trac!antmillor en esta , com ha 
di! en esta nit en casa lo Sr. Coman-

danf d 'armes ab son jovial humor, 
que la sopa era molt bona i menjar
hi bé ab poc COSf; i aixíja tenim café i 
ja fonda per los menjadors de gust 
delicat i en beure alguna tassa o xi
cra deca[eabsucre, i lambé poquef de 
resolis. "(4 1) 

Les masies-hostals 

A part irele l segle XVI, a lgunesde 
les ma sies que e ren a tocar deis 
cam in s més transitats, es con
vertiren en hosta ls pe r tal de do
na r acollimen t a Is via tge rs que hi 
feien parada, 

El ca mí ral era el principal ca mí 
públic. i e1s masos i les vil es peron 
passa va ga ueli en ele ce rts privile
gis reia ls. 

Semb la se r que a Ma lanyeu 
I'a ny 158 1 la casa del Far s' havia 
convertit en hos tal a ca usa de la 
seva situació estrategica tocant el 
ca mí ral , que a nava de Berga a 
Baga. 

A partir ele 1633 I'Hosta l de l 
Gran Nom al term e de l'Esp un
yola iniciava la seva act ivitat hos
ta lera, Situat e n el camÍ ral de 
Berga a Solsona, fou també 1I 0cele 
pernocta de is pasLOrs que segui
en el camí ramader i aprofitaven 
per passa r la nit i ompli r sarró i 
bóta . (42) 

L'a n y 1677 I'Hosta l No u e1 e l 
terme de Puig-reig comen¡;:ava a 
reformar- se per iniciat iva ele Joan 
Riera , hosta ler i pasti sse r, i e l se u 
fil l Fran cesc. Es va refer la teu la
e1a , es va ren fer obres d' am pliació 
i es va construir un forn nou. (43) 

Eltermede Montmajorera una 
import a nt crunl a el e ca min s, i e l 
1696 ja ex istia I'Hostal deis Plans, 
(44) 

Alterme ele Puig-reig I'Hostal 
ele la Granota e ra rege ntat per 
Joan Parce ri sa i la se va mu ll er 
Isabel. I'any 1697, (45) 

A la Validan , I'a ny l720 s'obria 
I'Hos tal Pa ssasse rres (46) . És a 
partir e1 e l 17 34 que una ord re 
ob liga a co neli cionar e ls camins 
públics i les ca rreteres: ca lia que 
fossin aptes per viatjar i transita r
hi e ls "ca rros de pos ta s" . Fin s 
aleshores e ls camins s' havie n 
mant ingut in a lt erab les durant 
seg les. (47) 

El 1744 es \roba documentat 
I'Hosta l del Bou, hostal constru'ital 
peu del camí ra l que des de Merola 
anava a Sant Joan de Montelarn . 
Davant mateix e1'aquesta església 



hi havia un a lt re hosta l molt impor

tan t : I'hosta l de Corderoure. (48) 

Al segle XIX es produeix la Ii
bera lit zació de I'activitat h ostale

ra i aq u es t s establiments ja no 

dependran de concessio n s mun i

c ipa ls. Comence n a so rg ir h os

ta ls, fond es, tave rn es i cafes que 

int e nt en sa ti sfe r la cre ixen t de

manda de se rve is, sob re to t deis 

v ia tgers i excurs ion isles que arri

ben per cone ixer e l Pirin e u , pri

mer amb di li gencies, i després 

amb tren i cOl xe. Peroaixoja for 

maria part d'una a ltra hi sto ri a .... 

Notes 

( 1) Amades, Joan . Cosrums i rradicions 
d '/¡osra/s i ravernes, capíto l "E ls 
hos ta ls", p. 13. Club d 'esports de 
Muntiln ya. Barcelona , 1936. 

(2) Redó Ma ní, Sa lvador. Menjarbeure 
idormir. Aproximació hisrorica icon
rempor¿lIIia a / 'hosra/eria de/ 
Bages , G remi d'Hoteleria d e l 
Bages, [l . 14. 

(3) Artero i Nove lla, Isabe l. Pedraforca 
Mil,qic. Fare ll Editors. 2001. L1 e 
genda de " t.: hosta l cremat ", p. 90. 
Fo nt s: Es ter Cay ue la i Cristina 
Lir ia , a qui e ls hi va ex pli car 
Maria Saboret. de Baga. 

(4) Serra i Vi laró. Baronies de Pinós i 
Marap/ana . In vesrigació a/s seus ar
xius, p. 186, lli bre 11. 

(5) Hu ch i Gui xer, Ra mon . Nores His
roriques de /a ciurar de Berga, Co
lu mna Albí. XIX, p.78. 

(6) Sena i Vi laró. Baronies de Pinós i 
Marap/ana . In ve.Hlgació a/s seus ar
xius, [l . 186, lli bre 1. 

(7) Serra i Vilaró. Baronies de Pinós i 
Marap/ana . lnvesrigació a/s seus ar
xius. [l . 26 1, lIi bre 111. 

(8) Bach i Riu , Antoni. MOl1fmajorie/seu 
(O/ I/LÍ . Ajuntament de Montmajor. 

(9) Huch i Guixer. Ramon. Nores His
róriques de /a ciurar de Berga, Co
lumna Albí. cap. LIII , p. 226 

( 10) Serra i Vi laró. Baronies de Pinós i 
Marap/ana. lnvesrigació a/s seus ar
xius, p. 187, llibre II. 

( 11 ) Bach i Riu , Antoni. Monrmajor 
i e/ seu comú, Ajuntament d e 
Montmajor, p.61. 

( 12) Vi ladés L1 orens, Ramon. "Visita 
Pastora I a Baga, de l Bisbe de 
Solsona Miguel Santos de SI. 
Pedroeldia 12dejulio lde 1625", 
Bagadanul11 Miscel.l¿mia, Associa
ció m edieva l de Baga, volum II, 
p.34. 

( 13) Enciclopedia ca talana. 
( 14) Serra i Vi laró, Joan . Baronies de 

Pinós i Marap/ana. lnvesrigació a/s 
seus arxius, p.1 13, vo lum 11. 

( I 5) Soca Torres, Isaac. Bagadanul11 
Misce/./imia. Associació Medieval 
de Baga , volum II "De fabrica
tione Cymba lorum ", p. 111 . 

( 16) Serra Ro tés, Rosa. Borreda, "La 
crisi baix m edieva l. S.XIV-XV", 
p. 11 8. 

( 17) Serra Rot és, Rosa. Borreda, "La 
cri si ba ix med ieva l. S.XIV-XV", 
p. 11 7. 

( 18) Serra Rotés, Rosa. Borreda, "La 
cri si baix m edieval. S.XIV-XV", 
p. I27. 

( 19) Redó MartÍ. Sa lvador. Menjar 
beure i dormir. Aproxil11ació históri
ca iconrel11porania a /'hosra/eria de/ 
Bages, Grem i d ' Ho te le ri a del 
Bages, p. 14. 

(20) Serra Rot és, Rosa. Borreda, "La 
crisi baix medieval. S.XIV-XV", 
p. 11 8. 

(2 1 )Busquets i Castella , Josep. Giro
nella Nores Hisróriques. Associació 
Cultura l El Vi lata, 1999, "Arren 
daments del segle XV al XIX", p . 
97. 

(22) Soca Torres, Isaac. Bagadanul11 
misce/./ania, Associació Medieva l 
de Baga, vo lu m 11 , "De fabri
ca tione Cymbalo rum ", p .1 36 . 

(23) Foga tge de 15 53. 
(24) Busquets i Castella , Josep. Giro

nella. Nares Hisróriques. Associació 

Cu ltural El Vilata, 1999, "Arren 
damen ts de l segle XV a l XIX", 
p.98. 

(25) Serra i Vi laró, Joan. Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesrigació a/s 
seus arxius, p.1 14, volum 11. 

(26) Busquets i Cas tella, Josep. Giro
nella. Nores Históriques. Associació 
Cu ltural El Vilata, 1999, "Arren
daments del segle XV a l XIX" , 
p. l OO. 

(27) Serra i Vilaró, Joan. Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesr(gació a/s 
seusarxius, p.1 14, volum 11. 

(28) Serra i Vi la rÓ,Joa n. Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvestigació a/s 
seus arxius, p.112, vo lu m II. 

(29) Badia i Masgrau, J osep M . E/ 
monesrir de Sanra Maria de Serra
reix. Més de mi/ anys arre/at a/ rerri
rori, Farell Ed itors, capí to l 5, 
"Vida monastica", p. 180. 

(30) Serra i Vilaró, Joan . Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesrigació a/s 
seus arxius, p. 1 56, volum 11. 

(31) Serra i Vi la ró, Joan. Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesr(gació a/s 
seus arxius, p.157 vo lum II 

(32) Serra i Vi la ró, Joan, Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesrigació a/s 
seusarxius, p. 141 , volum 11. 

(33) Busquets i Cas te lla, Josep. Giro
nella. Nores Hisróriques. Associació 
Cultural El Vilata, 1999, "A rren
daments del segle XV a l XIX ", 
p.IOO. 

(34) Serra i Vilaró , Joan. Baronies de 
Pinós i Marap/ana. lnvesrigació a/s 
seus arxius, p.464, volum 11. 

(35) Busquets i Caste lla, Josep. Giro
nella. Nares Hisróriques. Associació 
Cu ltural El Vilata , 1999. "E l se
gle XVIII ", p. 127 

(36) Esp uña, Fran cesc. La Riera de 
Merge en /a lndusrria/irzació de 
Berga, EIs llibres de I'Ámbi t. 
2001 , p.52. Ex tret delllibre de les 
actesdel Comú, fol. 305, de I'a ny 
1786. 

(37) Zamora , Francisco de. Diario de 
los viajes hechos en Cara/uña de 
Francisco de Zamora, Ramon Boi
xareu , Barcelona, 1973. 

[Vila - Papereria i Oficina ] 

Pg. De la Indústria 30,08600 Berga 

T e l : 93 82118488 Fax: 93 822 15 98 

e-mail: papvila @ofiexperts.es 

(38). Zamora, Francisco de. Diario de 
los viajes hechos en Ca ra/uña de 
Francisco de Zamora", Ramon 
Boixare u , Barcelona , 1973, 
p.95-100. 

(39) Baró de Ma lda. Ca /aix de Sasrre, 
181 1-1 8 12. 

(40) Baró de Ma lda. Ca/aix de Sasrre, 
1811- 1812, Vol. 20. p.178. 

(4 1) Baró de Malda. Ca/aix de Sasrre, 
IX. Vo l. 20.1811-1 8 12. p.190. 

(42) L'Erol - Agrupació de Munta 
nyencs Berguedans . "Pe ls Ca
mins del Bergueda" , p.76. La 
data de 1633 és la que figura e n 
J'antiga lI inda de l'en trada de la 
casa, que avui és guardada per la 
família Com aposada . 

(43)Serra Rotés, Rosa. Mero/a. 
(44)Bach i Riu , Anton i. MOnll11ajorie/ 

seu comú. Ajuntament de Mon t
major, p . 26 . 

(45)Serra Rotés, Rosa . Mero/a. 
(46)Grife ll. Quirze i AIsina, Jordi . 

L' Ero l "La Tia Queralt de la 
Validan", p.16. 

(47)Serra i Rotés, Serra i M. Dolors 
San ta ndreu. "Deis Cam ins ro
mans a les ca rrete res asfa ltades . 
Com unicacions". LErol. p.17. 

(48)Serra Rotés, Rosa. Mero/a. Capí
to l "EIs hostal s". p.l3. 

Caries Fígols Company 
Hostale r 

L'EROL 37 


