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0. Introducció 
 

Encàrrec i realització del treball 

El present treball ha estat realitzat a partir de la petició efectuada per 
l’Ajuntament de Gaià a la Diputació de Barcelona. L’ha realitzat el professional 
autònom Jordi Piñero Subirana per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural 
(OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi Piñero és llicenciat en Història i tècnic 
en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a terme entre els mesos de març i 
desembre de 2018. 

 
Agraïments 

Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Gaià ha estat 
fonamental la col·laboració que ens han proporcionat l’alcalde de Gaià, Enric 
Armengou, els diversos regidors de l’Ajuntament, l’administrativa de 
l’Ajuntament Fina Castias i la tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, Maria del Agua Cortés. 

També fem arribar un agraïment molt especial a Josep Font Roca, Josep 
Matamala Pons i Ramon M. Vila, així com a l’historiador Josep M. Badia. Tots 
ells ens han acompanyat al llarg de tot el municipi a molts dels indrets més 
difícils de trobar. Igualment, ens han aportat la seva valuosa ajuda els membres 
del grup “Reviu Gaià”; entre d’altres: Elisabeth Parera, Montse Font, Maria 
Estruch, Ramona Soler, Jordi Torres i Montserrat Vall de Vilaramó. 

També ens han ajudat aportant informació rellevant per a aquest treball les 
següents persones: Lluís Matamala (del mas Rocaters), Quico Manubens (de 
Televisió de Navàs), Albert Rumbo (arxiver ambulant de la Diputació de 
Barcelona), Josep Coll Pujols i Joan Coll Prat (de Coll de Comadoms), Joan 
Carxat (del Molí de Castellet), Jaume Riba (de la Casa Nova del Prat), Mercè 
Castells (del Soler de Lloberes), Elena Guixé (de la Codina), Anna Escudero (del 
Raval), Josep Burillo (de cal Simó de Matamala) i Tatiana Piza (arqueòloga). 

 

Fotografies 
Si no d’indica el contrari, les fotos d’aquesta memòria són de Jordi Piñero. 
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1. Metodologia 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 
 

Seguint les directrius de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el treball s’ha portat a 
terme en tres fases: 

 Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs exhaustiu del major 
nombre de publicacions que tenen relació amb la història i el patrimoni de 
Gaià, de cara a elaborar un primer llistat d’elements. En aquesta fase s’ha 
consultat la Biblioteca del Casino a Manresa (amb fons d’àmbit comarcal) i 
l’Arxiu Comarcal del Bages. Per una informació més detallada de les obres 
consultades, vegeu l’apartat de Bibliografia de la present memòria. Pel que fa 
a la planimetria, s’ha emprat bàsicament el mapa 1:25.000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya per al treball de camp, així com mapes de 
fotografies aèries. També s’han utilitzat per al treball de gabinet els 
ortofotomapes disponibles des de la web de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el programa SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

 Treball de camp i recollida de dades: El buidatge dels fons bibliogràfics ha 
permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 
contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament 
(regidors i alcalde) així com amb diversos informants. El següent pas ha estat 
la realització del treball de camp, que ha consistit en la visita a cadascun dels 
elements, per tal de recollir dades, efectuar fotografies i mesures de les 
coordenades i parlar, quan s’ha escaigut, amb les persones vinculades a cada 
element que ens poguessin proporcionar informació útil. 

 Treball de gabinet, elaboració de fitxes i informe: Paral·lelament amb les 
sortides del treball de camp, s’han anat introduint les dades obtingudes a la 
base de dades facilitada per l’OPC. Posteriorment, s’han seleccionat les 
fotografies i s’han elaborat mapes de situació, quan ha calgut. Un cop 
completades les fitxes de la base de dades, aquestes s’han transmès als 
responsables de l’OPC per tal de fer-ne una primera avaluació i introduir-hi 
possibles correccions. Finalment, s’ha portat a terme la redacció de la 
memòria del treball. 

 
Base de dades i fitxa utilitzada 

El model de fitxa ha estat facilitat per l’OPC en una versió de MS ACCES. La 
fitxa inclou els següents camps: 

 Número de fitxa 

 Codi (segons la classificació adoptada per l’OPC) 
 Àmbit: (segons la tipologia adoptada per l’OPC) 
 Denominació de l’element 
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 Lloc/adreça 

 Titularitat: pública o privada 

 Propietari: nom i dades del propietari o bé referència cadastral 

 Tipologia (subàmbit segons la tipologia adoptada per l’OPC) 
 Ús actual 

 Descripció: informació bàsica de l’element en qüestió 

 Observacions: altra tipus d’informació que es considera d’interès 

 Estat de conservació 

 Notes a l’estat de conservació: sobre intervencions de rehabilitació, etc. 
 Autor (si és conegut) 

 Any de realització de l’element 
 Estil / època: indistintament períodes o períodes als quals s’adscriu 

l’element i/o estil artístic 

 Segle 

 Emplaçament: breu descripció de com arribar-hi 

 UTM: Situació geogràfica en coordenades UTM ETRS89 

 Altitud 

 Accés: grau de dificultat i tipus d’accés 

 Núm. de negatiu: en cas que hi hagi negatius de fotografies 

 Fitxes associades: fitxes que tenen relació amb l’element en qüestió 

 Història: Informació sobre les dades històriques més rellevants de 
l’element en qüestió, si es coneixen. 

 Bibliografia 

 Núm. inventari Generalitat: Referència als inventaris d’elements 
patrimonials de la Generalitat 

 Protecció: Protecció (legal o física) existent sobre l’element, si escau. 

 Vincle (enllaç a documentació a la xarxa, relacionada amb l’element, si 
escau). 

 Autor fitxa 

 Data de registre i data de modificació 
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CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ I SELECCIÓ 
D’ELEMENTS 
 

 

D’acord amb el programa de Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació, 
considerem el patrimoni en un sentit ampli, incloent el patrimoni natural i el 
patrimoni immaterial, com ara les tradicions i  les manifestacions festives. La 
classificació tipològica que hem utilitzat, seguint els criteris de l’OPC, és la 
següent: 

 

 

1. Patrimoni immoble 

1.1 Edificis 

1.2 Conjunts arquitectònics 

1.3 Elements arquitectònics 

1.4 Jaciments arqueològics 

1.5 Obra civil 

 

2. Patrimoni moble  

2.1 Elements urbans 

2.2 Objectes 

2.3 Col·leccions 

 

3. Patrimoni documental 

3.1 Fons d’imatges 

3.2 Fons documentals 

3.3 Fons bibliogràfics 

 

4. Patrimoni immaterial 

4.1 Manifestacions festives 

4.2 Tècniques artesanals 

4.3 Tradició oral 

4.4 Música i dansa 

4.5 Costumari 

 

5. Patrimoni natural 

5.1 Zones d’interès natural 
5.2 Espècimens botànics singulars 
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Factors a l’hora seleccionar els element inventariats  

Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Gaià, ens han influït a 
l’hora de fer la selecció d’elements: 
 Un terme municipal d’extensió mitjana, amb un marcat caracter rural i, en 

conseqüència, amb un tipus de patrimoni bàsicament rural. 

 Petits ravals i inexistència d’un nucli clar que aglutini la capitalitat del 
municipi. El nucli de Gaià no és pròpiament un nucli urbà, i el raval o barri 
més gran és el de Galera, que compta amb uns pocs carrers. 

 Posició perifèrica en relació als principals eixos de comunicacions i de 
desenvolupament industrial i urbanístic. Això ha permès que el patrimoni 
tradicional s’hagi conservat en un nivell força alt. 

 El llibre “Gaià t’estimo”, impulsat pel grup “Reviu Gaià” ens ha estat de 
gran utilitat, ja que compila bona part de la informació útil i necessària per al 
nostre treball. Sortosament, alguns dels membres d’aquest grup ens han ofert 
una col·laboració molt estreta, cosa que ens ha permès aprofitar el seu bon 
coneixement del territori i dels diversos elements patrimonials. Així doncs, 
hem pogut ser molt exhaustius, especialment en la localització d’aquells 
elments menors que, d’altra manera, haurien passat desapercebuts. 

 

 
Padró de la Codina, en memòria d’uns assassinats en aquest lloc 
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Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són: 

 Màxima exhaustivitat en la selecció dels edificis d’àmbit rural. Hem inclòs 
tots els que queden recollits en el Catàleg de Masies, encara que és un 
document que no ha estat aprovat oficialment (i que ascendeixen a 70 masies 
més 6 esglésies). En general hem optat per fer fitxes de les mateixes cases i 
amb el mateix nom, i seguint les agrupacions tal com apareixen en aquest 
document. Excepte en uns pocs casos que ens ha semblat més clar optar per 
un criteri diferent. Hi hem afegit encara alguns masos o cases en ruïnes que 
no apareixen dins del Catàleg de masies.  

 Pel que fa als ravals o carrers (Galera, Pla del Forn, Raval de Gaià) hem 
optat per fer fitxes individuals de cada casa a Galera, ja que això ens ha 
permès recollir informació particular de cada casa que ens ha facilitat 
l’estudiós Ramon M. Vila. En els altres casos hem optat per fer fitxes com a 
conjunt arquitectònic, ja que les cases són adossades i molt semblants. 

 Altres elements d’àmbit rural: en el cas de les barraques de pedra seca hem 
inclòs totes les que apareixen a la web Wikipedra, que són molt poques, i 
totes les que ens han indicat els informants o que hem localitzat fruit del 
treball de camp. A l’entorn de Galera hem comptat amb la col·laboració de 
l’estudiós Ramon M. Vila, que ens ha permès ser molt exhaustius en 
l’inventari de barraques. Cal dir que algunes es troben molt reformades i 
tenen un interès patrimonial relatiu, però hem optat per incloure-les com a 
mostra, si més no, de la tradició i la memòria oral de la contrada. Pel que fa a 
altres elements menors, com forns d’obra, forns de calç, forns de ginebró, etc, 
hem recollit en el present inventari tots aquells dels que hem tingut 
constància, al marge del seu estat de conservació. 

 En els jaciments arqueològics hem recollit òbviament tots els que estan 
inventariats a la Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya, però hem 
pogut agumentar notablement aquesta llista gràcies a les informacions que 
ens ha facilitat l’estudiós Josep M. Badia, que és el màxim coneixedor en 
aquesta matèria a la zona entre Navàs, Gaià i els seus entorns. Aquests nous 
jaciments ja s’esmenten en el llibre “Gaià t’estimo”, però les fitxes del 
present inventari ens han permès oferir en alguns casos una informació 
inèdita i molt més detallada gràcies a la col·laboració estreta que ens ha ofert 
el mateix Josep M. Badia. 

 Pel que fa a les fonts, cal dir que moltes s’han perdut en els darrers anys i no 
existeix un recull que sigui exhaustiu. Per això hem incorporat a l’inventari 
totes les fonts de què hem tingut constància i encara es conserven, comptant 
amb la col·laboració dels membre del grup “Reviu Gaià”. 

 Pel que fa al patrimoni immaterial, hem obert la tria als esdeveniments 
festius més representatius i amb més arrelament en l’actualitat, com la Fira 
Mercat de Galera o la Festa Major de Gaià. També hem volgut recollir 
algunes activitats de creació més recent i que potser no tenen una singularitat 
específica de Gaià, però que compten amb un important arrelament popular i, 
el que és més important, són promogudes pel grup “Reviu Gaià” o persones 
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afins a aquest nucli, que és el sector més actiu del poble i està promovent 
iniciatives per difondre i dinamitzar el patrimoni cultural. Ens referim, per 
exemple, a les Caminades teatralitzades a indrets d’interès patrimonial (que es 
van fer durant uns anys) o a la Caminada popular Marató de TV3. També 
hem fet fitxa d’algunes tradicions que ja s’han deixat de fer, considerant que 
han tingut històricament una certa rellevància, especialment per a nuclis 
antigament més poblats, com ara la parròquia de Sant Esteve de Vilaramó.  

 En relació a les tècniques artesanals, tradicions oral i costumari els criteris 
de selecció han estat més difícils d’establir, ja que Gaià conserva memòria 
d’un important llegat en aquests àmbits, però sovint no n’han quedat restes 
materials tangibles o bé aquestes tradicions no són pròpies ni exlusives de 
Gaià, per la qual cosa sovint es fa difícil de recollir-les en un inventari de 
patrimoni com el nostre. 
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2. Diagnosi 
 

MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC 
 

Vista des del Serrat de l’Àliga 

 

El terme municipal de Gaià es situa al nord de la comarca del Bages, al límit 
amb el Berguedà. De fet, és una falca territorial envoltada per municipis que 
pertanyen ja al Berguedà. Ocupa una superfície de 39,86 km2 i, per tant, es pot 
considerar un municipi de dimensions mitjanes. 

Gaià es situa a l’est del riu Llobregat, que fa de límit en una petita part del 
termenal. L’eix que vertebra el municipi, el qual dopta més o menys una forma 
de trapezi, és la riera de Gaià, que transcorre per la part central, de nord-est a 
sud-est i desemboca al Llobregat una mica més avall de Navàs. Així mateix, hi 
ha altres cursos fluvials menors que segueixen aquesta mateixa direcció i van 
compartimentant el territori en un seguit de valls i serrats. A la banda de llevant 
hi ha la riera de Cornet i el torrent de Pregones. A la part més ponentina hi ha el 
torrent de la Vall de Vilaramó. Com el seu nom indica, conforma una vall força 
àmplia i que ha tingut una certa identitat històrica. Més al nord-oest hi transcorre 
la riera de Merlès, que marca també una part del termenal.  

Entre aquestes rieres s’aixequen un seguit de serrats. D’est a oest els més 
importants són el serrat de Manovens, el serrat de Vilagaià i el serrat de l’Àliga. 
Aquests dos conformen una fita destacada a la part central del municipi. Altres 
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serrats importants, com el de les Sis Quarteres o de la Llobeta, ja queden 
pràcticament fora del terme.  

Aquest esquema configura un territori bàsicament muntanyós en el qual es 
poden diferenciar dos sectors: el nord-occidental, amb altituds de major cota, 
entre 700 i 500 m, i el sud-occidental, amb altituds entre 500 i 300 m. El cim més 
alt assoleix 782 metres a la serra de Pinós o de la Llobeta. 

El sector més llevantí del municipi, vertebrat entorn de la riera del Soler, ha 
estat inclosa dins la Xarxa Natura 2000, de protecció europea. Forma part de 
l’espai anomenat de la Riera de Merlès. S’ha valorat per a la seva inclusió el fet 
que s’hi troben espais i hàbitats d’interès comunitari. 

La vegetació que trobem en el municipi és de transició entre la muntanya 
mitjana i el clima mediterrani. Hi trobem una successió de boscos, amb puntes de 
turons que sobressurten i valls més frondoses. L’espècie més abundant és el pi 
blanc, seguida de la pinassa. El roure i l’alzina, en canvi, han anat retrocedint.  
 

 

Serrat de l’Àliga 
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I COMUNICACIONS 
 

Situació i municipis limítrofs 
El municipi de Gaià forma part del que es coneix com l’Alt Bages; és a dir, la 

perifèria muntanyosa de la comarca en relació al pla de Bages, situat al centre i 
amb la seva capital, Manresa. El nucli de Gaià es troba a una distància de 33 km 
per carretera de Manresa. El municipi s’estén cap a l’est des del riu Llobregat, 
que marca el principal eix de comunicació de la comarca. Els municipis limítrofs 
són: Santa Maria de Merlès (a l’est, nord i nord-oest), Puig-reig i Navàs (a 
l’oest), Balsareny, Sallent i Avinyó (al sud). 
 

 
Nucli de Gaià 

 

Poblament: el nucli de Gaià i els diversos ravals 
El nucli de Gaià exerceix la capitalitat del municipi però no té una entitat 

pròpiament com a nucli urbà, ja que només consta de l’església parroquial, 
l’edifici de la Rectoria (avui convertit en restaurant), l’Ajuntament i l’antic mas 
el Prat (actualment en procés d’esdevenir un centre d’interpretació). El nucli més 
gran, en canvi, és el de Galera. Es tracta d’un raval pagès sorgit al final del segle 
XVIII i que actualment compta amb una trentena de cases agrupades entorn de 
tres carrers. Després d’haver quedat pràcticament deshabitat fa unes dècades, en 
els darrers anys les cases han tornat a tenir residents, ja sigui de manera 
permanent o com a segones residències. A mitjans del segle XX Galera va arribar 
al seu moment més àlgid i disposava de diverses botigues i alguns serveis bàsics, 
incloent-hi escola. Actualment tots aquests serveis s’han perdut per la proximitat 
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amb Navàs. També ha estat decisiva la proximitat amb la colònia industrial de 
l’Ametlla de Merola, que ha condicionat bona part de l’evolució recent de 
Galera. 

El segon nucli en importància és el carrer del Pla del Forn, que es va originar 
en un moment i  unes circumstàncies idèntiques a Galera. Aquest és un nucli de 
menor entitat, ja que només compta amb catorze cases arrenglerades en un sol 
carrer, situat al costat de la carretera. En aquest cas, pel fet de quedar més lluny 
de Navàs i dels eixos de comunicació, el Pla del Forn compta amb moltes cases 
deshabitades o tan sols de segona residència. Finalment, cal esmentar dos nuclis 
encara de menor entitat: el Raval de Gaià, conformat per cinc cases i situat 
pràcticament a tocar de Gaià, i el Carrer de la Vall, que era format per quatre 
cases però ja fa anys que va ser abandonat i avui es troba en ruïnes. 

En definitiva, el poblament de Gaià continua sent en bona mesura dispers i es 
troba repartit en les diferents masies i cases de pagès, un bon nombre també 
utilitzades com a segones residències. En les darreres dècades el municipi ha 
acusat de manera molt notable el procés de despoblament del món rural, sobretot 
a la dècada de 1960. El 1970 la població total de Gaià havia baixat fins a 241 
habitants, i el 2017 el nombre d’habitants era 162. D’aquests, a l’entorn d’una 
seixantena corresponen a l’entitat de població de Galera. 
 

 

Galera, carrer Gramulà 

 

Comunicacions, activitat econòmica i territori 

La principal via de comunicació de la zona, que és l’eix del Llobregat, 
transcorre per la riba dreta del riu (a ponent), de manera que passa per Navàs i 
queda fora del terme municipal de Gaià. Des de Navàs surt la que és 
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pràcticament l’única carretera que comunica el municipi: la BV-4401, que va de 
Navàs a Prats de Lluçanès. Posteriorment es va construir una petita carretera que 
arriba fins al nucli de Galera (BV-4402). Recentment, aquests xarxa s’ha 
complementat amb una pista rural asfaltada que continua des de Galera pel sector 
nord-est fins a la Vall de Vilaramó. D’aquesta manera s’ha habilitat una mena de 
ronda que encercla bona part del terme. Aquestes vies enllacen amb una bona 
xarxa de camins rurals, en general en força bon estat. 

Un fet a ressaltar és l’absència al municipi de la característiques 
urbanitzacions que en els darrers decennis han proliferat en moltes altres 
poblacions. Tampoc no hi trobem pròpiament polígons industrials, ja que Gaià 
s’ha mantingut com un municipi bàsicament rural i ha quedat al marge de la 
industrialització. Fins fa ben poc l’activitat industrial era inexistent al municipi, 
per bé que el sector de Galera ha estat influït, com ja especificarem en l’apartat 
d’història, per l’existència de la colònia de l’Ametlla de Merola i de les fàbriques 
de Navàs. En els últims decennis, però, en el sector de la carretera més proper a 
Navàs s’hi han instal·lat algunes naus industrials, que no arriben a configurar, 
pròpiament, un polígon industrial. En aquest sentit, és remarcable l’existència 
prop de Galera d’un centre altament especialitzat que es dedica a la preparació 
del material petri que s’utilitza en la construcció de la Sagrada Família de 
Barcelona. Pertany al mateix patronat del temple i va obrir les portes el 2008 amb 
la intenció de “fabricar” les peces i muntar els materials necessaris per tal de 
facilitar el treball d’instal·lació a peu d’obra. També tenen un impacte 
considerable, sobretot en aquest sector proper a l’Eix del Llobregat, algunes 
macro-granges, com la que s’ha instal·lat a l’antiga casa de pagès de cal Mestre. 

En general, doncs, l’activitat principal continua sent l’agricultura i la 
ramaderia. És remarcable que algunes de les principals masies continuïn 
mantenint l’activitat agropecuària tradicional, convenientment modernitzada. Les 
principals són la Vall de Vilaramó, la Codina, Genescà, Coll de Comadoms o 
Vilagaià. Ja hem dit que els sectors secundari i terciari són pràcticament 
inexistents. Els habitants de Gaià que treballen en serveis i a la indústria ho fan 
majoritàriament als municipis veïns. En són excepció uns pocs exemples del 
sector de l’hosteleria, com el restaurant ja esmentat de la Rectoria de Gaià o un 
parell de cases de turisme rural: la Plana (amb el nom comercial de la Païssa) i 
cal Visó. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barri del Pla del Forn o 
Carrer de Gaià 
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SÍNTESI HISTÒRICA 
 

La història de Gaià, així com altres aspectes sobretot antropològics referits a 
aquesta població, ha estat recollida recentment en el llibre “Gaià t’estimo”. 
L’apartat d’història ha anat a càrrec de l’historiador Josep M. Badia, que ha fet 
un treball excel·lent fruit de molts anys de recerca personal en tot el territori 
entorn de Navàs, incloent-hi també un treball molt exhaustiu de prospecció 
arqueològica. Per tant, en la present ressenya oferirem bàsicament una síntesi del 
treball de Badia que puntualment ampliarem en alguns aspectes en els que podem 
aportar novetats fruit de la nostra pròpia recerca en el transcurs d’aquest 
inventari. 

 

 
Josep M. Badia vora la muralla ciclòpia de Tornamira 

 

- Prehistòria i època antiga 
 

Prehistòria 
La recerca arqueològica de Josep M. Badia ha donat com a fruit la localització 

d’un bon nombre de jaciments, dels quals només dos han estat objecte 
d’excavació, però són pertanyents ja a l’època medieval. Deixant de banda 
alguns elements dispersos que podrien correspondre al neolític, els jaciments dels 
que es té constància comencen a l’edat del bronze antic (1800-1500 aC.). Entre 
ells hi ha un petit sepulcre megalític (Tomba del Moro, fitxa 307) que, de fet, té 
una datació imprecisa, entre el neolític i l’edat del bronze. També es constata un 
altre possible megàlit, però en aquest cas molt dubtós: la Taula del Joc (fitxa 
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156). De l’edat del ferro (segles VII-VI aC) tenim constància ja d’un bon nombre 
de jaciments, però tots coneguts només a partir de troballes superficials. Els més 
interessants són els de Serra de Vilagaià (fitxa 153) i Clot del Puig (fitxa 306). Es 
troben en indrets elevats i dominants, i s’hi ha recollit ceràmica força abundant 
que és igual a la que Joan Serra Vilaró va trobar al poblat de Merlès, a Sant Pau 
de Pinós, i que és coneguda com a ceràmica del tipus Merlès.  Els altres 
jaciments pertanyents a l’edat del ferro són Costa de la Molsosa, Vilaró, Serrat de 
l’Àliga, el Castellot, Recussa i la Bena. 
 

L’època ibèrica i el cas d’un oppidum fortificat amb espectaculars muralles 
ciclòpies  

D’aquesta època hi ha localitzats a Gaià un gran nombre de jaciments, 
novament coneguts només a partir de troballes superficials. N’hi ha que es troben 
en zones altes i dominants, com el del Castell de Gaià, i d’altres a la plana, amb 
una orientació més clara com a zones d’habitatge prop dels conreus. Els 
jaciments d’aquesta època són la Codina 1, la Codina 2, Vilaró, Carrer de la Vall, 
Canadell, Vilaramó, Serrat de Viranes, Cementiri dels Moros, Clot de l’Oli, 
Menalvens, la Rierola, la Vila, cal Tiquet, Recussa, Genescar i Sant Esteve de 
Vilaramó. 

Un esment a part cal dedicar-lo als jaciments relacionats amb el turó de 
Santa Àgata, on posteriorment hi hagué el castell medieval, els quals hem 
individualitzat en tres fitxes: jaciment ibèric del Castell de Gaià (fitxa 62), 
Tornamira (fitxa 125), i camí i muralles cilòpies del castell de Gaià (fitxa 61). 
Aquí ens crida l’atenció un aspecte singular, tot i que poc conegut i poc estudiat, 
que és l’existència de muralles de característiques ciclòpies que es poden associar 
amb les restes ibèriques. Es tracta d’un assentament defensiu probablement del 
tipus oppidum que té dos nuclis: un a dalt del turó i l’altre a la part baixa. Just al 
costat d’on es localitza el nucli inferior hi trobem els vestigis d’una muralla 
ciclòpia que defensaria una part d’aquest sector del turó. És una estructura força 
espectacular que s’allarga, tot i que de manera discontínua, durant uns 100 
metres. A més, en un altre vessant del turó situat a llevant, on hi ha un corriol 
d’accés al castell, hi trobem una infraestructura defensiva molt similar, també de 
característiques ciclòpies. La funcionalitat d’aquestes hipotètques muralles, però, 
és poc clara. Un aspecte que desconcerta és que només protegeixen trams 
parcials. Tant al sector de llevant com al sud-oest semblen estar concebudes per 
protegir sectors molt concrets, més que no pas com una defensa global del turó. 
La cronologia d’aquestes estructures és incerta, però el més raonable sembla 
relacionar-les amb l’oppidum ibèric, el qual podria haver tingut continuïtat en un 
castrum romà. Lògicament, el futur castell medieval les devia adaptar i 
reutilitzar. En aquest sentit, cal dir que existeix una certa tradició de muralles 
ciclòpies associades a oppida o fortificacions ibèriques. El cas del turó de Santa 
Àgata té pocs paral·lels a la Catalunya central, almenys que coneguem, i és un 
exemple que es mereixeria un estudi més aprofundit per tal de situar-lo en 
context i cercar-ne paral·lels. Un altre fet a tenir en compte és que a Gaià 
existeixen altres indrets amb feixes o elements ciclopis molt semblants, però 
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probablement corresponen ja a èpoques posteriors: alt-medieval o tal vegada al 
moment d’expansió de la vinya, al segle XIX.    

 
Elements defensius ciclopis vora el corriol d’accés al castell de Gaià 

 

 

 
Muralla ciclòpia prop del jaciment de Tornamira 
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Època romana 
Molts dels assentaments ibèrics van tenir continuïtat en època romana i es 

devien transformar en petites vil·les. L’exhaustiva prospecció arqueològica duta 
a terme per Josep M. Badia posa de relleu que un gran nombre dels futurs masos 
medievals tenen el seu origen en una anterior vil·la romana, ja que són molts els 
vestigis d’aquesta època que es troben propers a masos. Habitualment són més 
fàcils de detectar quan aquests masos són petits o pràcticament no han 
evolucionat en èpoques modernes, mentre que els principals masos han tingut 
unes transformacions més intenses, fet que en dificulta la troballa de restes 
arqueològiques. Els jaciments d’aquesta època, en gairebé la seva totalitat, són 
els mateixos que els d’època ibèrica; és a dir: Carrer de la Vall, Menalvens, 
Cementiri dels Moros, Canadell, la Vila, Vilaró, la Rierola, Clot de l’Oli, 
Tornamira, Castell de Gaià i cal Tiquet. Aquest nombre força elevat de petites 
vil·les o assentaments rurals ens indica que la romanització va estendre’s de 
manera molt generalitzada fins i tot en territoris com Gaià, semi-muntanyosos i 
allunyats dels principals eixos i de les principals planes. 

D’aquestes probables vil·les romanes que existien a Gaià no n’hi ha cap que 
hagi estat excavada i que sigui ben coneguda, però en destaquen dos exemples, 
dels quals hi ha nombrosos indicis indirectes que ens parlen de la seva 
importància. La primera és Vilagaià (fitxa 338). En aquest cas el primer que 
crida l’atenció és el mateix topònim, “Vilagaià”, que apareix documentat ja al 
segle XIII. Podria ser la derivació d’una antiga vil·la o bé d’un vilar alt-medieval. 
En segon lloc, el seu bon emplaçament, en un indret que domina el pas d’un camí 
probablement ja antic (l’actual carretera de Prats de Lluçanès) i que esdevindria 
la principal via que en el futur hauria de vertebrar el territori. També hi passava 
molt a prop l’anomenat camí Saliner, perquè enllaçava Cardona i Vic en un 
itinerari per on es transportava la sal de Cardona. De fet, la cruïlla entre aquests 
dos camins devia trobar-se molt a prop de Vilagaià. Evidentment, el fet 
determinant és que Josep M. Badia ha recollit superficialment una bona quantitat 
de material arqueològic d’època romana en els camps que es troben situats als 
encontorns de l’actual masia, en un radi molt ampli. 

El segon exemple és Vilaramó. En aquest cas la singularitat és que els indicis 
arqueològics es reparteixen en una àrea molt extensa a l’entorn de les ruïnes del 
mas Vilaramó, que es troba en un emplaçament molt favorable: en un petit altiplà 
resguardat al nord-est per un turonet i des d’on es té un domini de la vall de 
Vilaramó. Concretament, hi ha tres sectors arqueològicament fèrtils, però força 
separats entre si. El sector més interessant es troba al voltant d’un antic camí 
d’accés al mas que ascendeix pel vessant sud-oest i que es troba força separat del 
nucli on hi ha la masia. En quatre punts d’aquest camí Josep M. Badia hi ha 
localitzat superficialment abundant material d’època romana: tègula i ceràmica. 
Un altre indici és novament el topònim “Vilaramó” que, segons Albert BENET 
(1984: 260) cal entendre’l com una contracció d’una possible vila Ramione, 
mentre que Josep M. BADIA (2016: 57) matisa aquesta idea i considera que el 
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podria fer referència a un vilar rural; és a dir, un grup de masos que en un temps 
fundacional de l’edat mitjana es constituïen a l’entorn d’un repoblador, i la 
terminació "amo" seria el nom d’aquest primer repoblador. 
    

- Edat mitjana 
 

Període visigòtic: Sant Pere de Monistrol 
En època visigòtica hi ha indicis que hi hagué un nucli destacat al voltant de 

l’església de Sant Pere de Monistrol. El topònim Monistrol sol associar-se a 
l’existència de petits nuclis monàstics de tradició visigòtica. En aquest cas, el 
topònim “Monasteriolo” referit a la vall formada pel torrent de la Roca és 
documentat ja l’any 982, mentre que l’església de Sant Pere de Monistrol (fitxa 
41) apareix documentada per primera vegada l’any 992. Llavors devia haver 
quedat ja com el record d’aquest hipotètic monestir del qual l’església en seria 
continuadora. Aquests petits nuclis monàstics, dels quals n’hi ha altres exemples 
a la Catalunya central, s’haurien originat a l’Antiguitat tardana i possiblement 
van perdurar en l’Alta Edat Mitjana, però no més enllà de la conquesta comtal i 
el repoblament d’aquests territoris, entorn dels segles VIII i IX. En aquest cas 
coneixem l’existència d’un petit assentament rural visigòtic molt a prop de 
l’hipotètic monestir. És dels pocs que ha estat objecte d’una excavació 
arqueològica (Feixes de Monistrol, fitxa 41). Les datacions de radiocarboni han 
permès datar unes poques habitacions d’aquest nucli entre els segles V-VII dC. 
Posteriorment, va evolucionar cap a un mas alt-medieval. I encara, molt a prop 
d’aquest lloc s’hi ha localitzat una petita necròpolis d’època visigòtica: 
Necròpolis del mas Obradors (fitxa 40). 
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Sarcòfag romànic de Sant Pere de Monistrol (fitxa 42) 

 

La formació del nucli de Gaià: entre el castell i l’església 
Després de la conquesta per part dels comtes catalans i del subsegüent 

repoblament o reorganització del territori, entorn dels segles VIII i IX, les terres 
de Gaià van quedar agrupades dins del terme del castell, emplaçat al cim del turó 
de Santa Àgata. Tal com hem dit, en aquest indret ja hi havia hagut un 
assentament ibèric i romà de marcat caràcter defensiu. El castell de Gaià era un 
castell termenat, i el seu territori era una mica més gran que l’actual municipi, ja 
que incloïa una petita part de Santa Maria de Merlès. L’eix principal que 
vertebrava el territori era el camí que es dirigeix a Prats de Lluçanès, l’actual 
carretera BV-4401. Als peus del turó i al costat del camí es s’hi aixecà l’església 
parroquial. 

El nucli de Gaià, des dels seus inicis, ja era en certa manera atípic. No es 
tractava d’una nucli agrupat i compacte al voltant del castell. Les característiques 
del turó de Santa Àgata no ho facilitaven. De manera que al voltant de l’església, 
en una zona més planera, es formà un segon nucli que tampoc s’acabà 
consolidant com a nucli urbà. Com era habitual en l’època, hi ha constància 
d’una sagrera; és a dir, una agrupació de cases apinyades al voltant de l’església 
en sòl sagrat. Està documentada l’any 1375, però se’n coneixen poques notícies i 
més endavant ja se’n perd el rastre. Així doncs, al voltant de l’església, a més de 
la rectoria, només hi va quedar un mas: el Prat. Va ser un dels masos importants i 
es va acabar fent amb bona part de les terres d’aquest sector. L’altre propietari 
destacat era la mateixa Rectoria, que en aquesta època tenia tot un seguit de 
propietats dins la parròquia que li proporcionaven unes bones rendes.  

Així doncs, durant tota l’edat mitjana la població de Gaià es va distribuir 
majoritàriament de manera dispersa en els diferents masos que van sorgir 
escampats pel territori. 
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Possibles restes del castell de Gaià sota la capella de Santa Àgata 

 

El castell de Gaià 
Segons testimonis arqueològics, el turó de Santa Àgata va ser reocupat amb la 

conquesta comtal a la fi del segle IX. Però la primera notícia documental 
coneguda del castell és una mica posterior, de l’any 936, quan s’esmenta el 
"Castro Galiano, in Matamala"; és a dir, el castell de Gaià, al lloc de Matamala. 
El seu nom vindria de Gaianus o Gallinanus, un primer repoblador del qual el 
castell hauria adoptat el nom. Al segle XI els senyors eminents eren el comte de 
Barcelona Ramon Berenguer I i la seva muller, i els monarques posteriors en van 
mantenir els drets. Segons Albert BENET (1984: 256) des del principi del segle 
XI els feudataris; és a dir, els senyors que posseïen el castell per sota dels comtes, 
eren la família Balsareny; concretament un tal Bernat Guifré, probablement fill 
de Guifré de Balsareny. Bernat Guifré el llegà al seu germà Guillem, però com 
que aquest fou nomenat bisbe no en pogué exercir les funcions, de manera que el 
1063 els comtes de Barcelona van infeudar el castell de Gaià, i també el castell 
veí de Balsareny, als germans Bernat i Miró Ricolf, que ja tenien el castell de 
Pinós i foren els primers barons de Pinós. El mateix any 1063 jura fidelitat 
Adalbert Ellemar com a castlà del castell. Així doncs, els barons de Pinós van 
passar a ser els senyors del castell de Gaià les dècades finals del segle XI, el XII i 
encara ho eren al segle XIII, quan el titular era Galceran III de Pinós, que el 1277 
el llegà en testament al seu fill Galceran IV. Dos anys més tard el rei va demanar 
i obtenir la potestat de diversos castells, entre ells el de Gaià, però va ser per pocs 
anys, ja que el 1313 la mare de Pere II Galceran de Pinós va obtenir el retorn de 
la potestat.  
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Al segle XIV els Pinós abandonen la senyoria, que va passar als Cornet, ja 
que el 1350 Galceran V de Pinós fa lliurament dels drets del castell al donzell 
Ferrer de Castellet, senyor del castell de Cornet, proper a Gaià. Els Cornet també 
van comprar, en aquest cas al rei, la jurisdicció del castell de Gaià l’any 1377. 
Van conservar la senyoria del castell al segle XV i encara al XVI. 

 

Altres senyors feudals 
A més del senyor del castell hi havia altres senyors que també tenien algunes 

possessions dins el terme. En primer lloc els canonges de la catedral de Vic, que 
tenien propietats sobretot al sector nord-oriental, administrades pel que es 
coneixia com la “pabordia de desembre”. Altres senyors de l’àmbit eclesiàstic 
eren diversos monestirs; concretament els de Santa Maria de Serrateix, Sant 
Llorenç prop Bagà, Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de la Portella, Santa Maria 
de Lluçà i Santa Maria de l’Estany, a més del mateix rector de Gaià, ja esmentat. 
També posseïen masos altres petits senyors feudals, com els senyors del castell 
del Mojal, els Tagamanent o els Vilalta de Merlès. 

 

Torres de defensa complementàries al castell 
A més del castell de Gaià, en època medieval al seu terme hi havia diverses 

torres de guaita o de guàrdia que tenien la funció de vigilar el territori i estaven 
comunicades visualment les unes amb les altres. Concretament, es coneixen 
referències sobre tres torres. La que s’anomena Turrionarda apareix en un 
document de 1052. Era prop de l’església de Sant Jordi i controlava el sector 
nord-est del terme del castell de Gaià, per on hi passava un camí públic. 
Probablement la torre acabaria transformant-se en el mas Sant Jordi. Una altra 
torre s’anomena Torrenciny, i estava situada segurament al nord del mas 
Menalvens. Se’n parla en un document del 1376. Finalment, hi podria haver 
hagut una tercera torre a la zona on ara hi ha les ruïnes de la casa anomenada 
Castellot. Aquesta és més hipotètica i no està documentada en època medieval. 
En un document de 1887 se l’anomenava el castell de Vellagarda, però tal 
vegada el seu origen era anterior. La seva funció devia ser el control sobre el 
camí Saliner, que anava de Cardona a Vic passant per la vall que hi ha les cases 
de Viranes i Coll de Comadoms. 
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Emplaçament de l’església de Gaià sobre un turonet 
 

L’església de Santa Maria de Gaià i dues parròquies més 
L’església parroquial de Gaià s’assenta a l’extrem d’un altiplà que, pel 

vessant de llevant, queda tallat formant un pendent abrupte. Es tracta d’un punt 
força estratègic, al costat del camí ja esmentat cap a Prats de Lluçanès. La 
primera església que hi va haver era preromànica, i ja estava dedicada a Santa 
Maria. Està documentada l’any 996, però no se n’ha identificat cap vestigi. Als 
segles XI-XII s’aixecà un nou temple, romànic, del qual en queden unes poques 
restes visibles. Segons se’ns informa en les visites pastorals, tenia tres altars. El 
major era dedicat a la Mare de Déu i els laterals a sant Pere i sant Jaume. 
Segurament ja tenia un campanar de torre.  

Hi havia dues parròquies més, que van ser independents fins al segle XIV. La 
parròquia de Sant Esteve de Vilaramó ocupava la part nord del terme de Gaià. 
Com a mínim des de mitjans del segle XVI els masos que havien format part de 
la parròquia de Santa Margarita de Totafè i que no s’incloïen dins el terme del 
castell de Gaià, ni en l’actual municipi, van entrar dins d’aquesta parròquia. 
L’altra parròquia era la de Sant Pere de Monistrol, que comprenia el sector de 
ponent. Al segle XIV també van passar a ser sufragànies de Santa Maria de Gaià 
altres parròquies que eren fora del terme del castell de Gaià, com Sant Amanç de 
Pedrós i Sant Miquel de Terradelles. 
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Masia de la Vall de Vilaramó, amb característiques de domus o gran casal gòtic 
(s.XIV) 

 

L’economia de base rural i els masos 
Els masos eren la base del poblament i de l’economia en aquesta època, i ho 

van continuar sent en èpoques posteriors. Josep M. Badia ha quantificat i ordenat 
de manera molt clarificadora els masos que ja existien a l’edat mitjana, així com 
la seva evolució en les èpoques posteriors. A l’edat mitjana hi ha documentats 57 
masos. La major part dels que existeixen en l’actualitat es van iniciar en aquesta 
època, i uns quants es van perdre en la crisi baix-medieval. Queda molt clar, per 
tant, que la majoria de masos, tant els importants com els secundaris, tenen el seu 
origen en època medieval. Si contrastem aquestes dades amb les que consten en 
el primer fogatge conegut, que és el de 1368-1370, el nombre de masos que hi 
apareixen són 40. És evident que no tots els masos van funcionar simultàniament, 
i que hi va haver canvis segons les èpoques. Posteriorment, amb la crisi baix-
medieval el nombre de masos va quedar reduït a només 15, segons el fogatge de 
1378. 

Entre els masos n’hi havia un que destacava per sobre dels altres: la Vall de 
Vilaramó. Si bé la majoria de masos medievals eren habitatges molt modestos, en 
aquest cas es tractava d’un gran casal gòtic o una domus que es va edificar al 
segle XIV seguint un model perfectament planificat al voltant d’un pati central. 
Aquesta construcció va ser impulsada per algun personatge molt poderós, tal 
vegada l’arquebisbe de Tarragona Arnau Cescomes, que era fill de Puig-reig, tot 
i que aquesta hipòtesi llençada ja fa anys per un estudiós de la mateixa família 
Vall de Vilaramó mai no ha estat del tot confirmada. 
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L’economia es fonamentava en els conreus de secà, més concretament els 
cereals, la vinya i l’olivera, complementades amb el pasturatge i l’explotació 
animal. El conreu de la vinya en particular devia introduir-se ben aviat. En són 
testimoni les diverses tines excavades a la roca a la zona propera al mas 
Obradors, que solen datar-se en el primer moment en què es va introduir aquest 
conreu a l’època alt-medieval. També hi ha testimonis de la indústria rural a 
través dels divesos molins fariners: el de Vilaró a la riera de Merlès, el de la 
Codina i el de Vilagaià (posteriorment el Molinot) a la riera de Gaià, així com el 
de Castellet, al riu Llobregat. 

 

 
Mas la Roca, força representatiu d’un mas de tradició medieval 
 

 

- Època moderna 
 

Evolució demogràfica i procés de concentració de masos 
Després de la forta crisi dels últims segles medievals, al llarg del segle XVI es 

va fer evident la recuperació demogràfica. Hi va acabar de contribuir l’arribada 
d’immigrans occitans, especialment entre la segona meitat del segle XVI i la 
primera del XVII.  

Molts masos havien quedat abandonats i va començar el procés en què els 
masos principals van anar absorvint els més petits o els que restaven abandonats 
(masos rònecs). Al final del segle XVII gràcies a un capbreu conservat del castell 
de Gaià del 1691-93 podem observar amb força precisió aquesta evolució. En 
total hi consten 67 masos, dels quals 51 són habitats i 16 estan deshabitats. 
D’aquests 67 masos, 27 són masos principals, i 40 són masos secundaris; és a dir, 
que depenen d’algun dels masos principals. Novament, en el capítol corresponent 
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del llibre “Gaià t’estimo” Josep M. Badia ofereix un quadre detallat amb les 
dades bàsiques d’aquests masos. La conclusió més evident és que el procés de 
concentració de terres i masos s’havia intensificat. Ara entre els masos més 
importants destaquen el Soler de Lloberes, la Codina, la Vall de Vilaramó, 
Vilagaià i Genescà. Són els mateixos que s’han mantingut hegemònics fins a 
l’actualitat. 
 

Sorgiment del Raval, molt a prop de l’església 
Ja hem dit que la sagrera que s’havia iniciat en època medieval no va 

prosperar. En canvi, a principis del segle XVII es va formar un petit nucli de 
cases conegut com el raval, perquè està separat uns 200 metres de l’església, en 
terrenys que eren propietat de la Rectoria. Probablement aquest emplaçament una 
mica allunyat del centre fou degut a desavinences o conveniències entre els dos 
propietaris de la zona: el rector i el mas Prat, que s’havia consolidat com a mas 
principal al costat de l’església.  

Així doncs, el rector de la parròquia de Santa Maria de Gaià va vendre en 
emfiteusi unes parcel·les per fer-hi casa i hort, en total de cinc. Els estadants que 
s’hi van instal·lar eren artesans: teixidors de lli, paraires, fusters i també 
hostalers. El 1603 es van aixecar les dues primeres cases: cal Fuster i cal 
Gresalla, que estan situades al nord del conjunt. El 1624 ja existien cal Ticó i cal 
Miqueló. L’última va ser cal Pei, de la qual se’n té la primera notícia documental 
el 1692. El fundador de cal Fuster va ser Bernat Riera, alies "Naspra", i aquesta 
casa era la que feia funció d’hostal, ja que tot el raval estava situat vora el camí 
de Prats de Lluçanès. 

 

 
Cases del Raval de Gaià, començant per cal Fuster 
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Evolució de la senyoria i del castell de Gaià 
Al segle XVI el domini del castell de Gaià continuava en mans de la família 

Castellet. A la primera meitat d’aquest segle en tenia la senyoria Beatriu de Pons 
i de Castellet, casada amb Pere Joan de Vilagaià. Del segle XVII en endavant la 
senyoria va pertànyer al rei i, en conseqüència, era el govern municipal qui en 
cobrava els censos. Així consta en el capbreu de 1692, on també es diu que el 
mas Noguera tenia el mas i l’heretat que d’antic s’anomenava "heretat del Castell 
de Gaya". 

Així doncs, en aquesta època el castell era ja un simple mas. Aquest procés tal 
vegada ja s’havia iniciat segles abans, ja que el 1391 existia un mas anomenat 
"Castello", que havia de ser a la zona de l’actual Santa Àgata. D’altra banda, les 
dades arqueològiques semblen indicar que el castell va ser abandonat de manera 
força prematura, al voltant del segle XII. Força més tard, probablement al segle 
XIX, es va erigir la moderna capella de Santa Àgata, de manera que el turó ha 
passat a ser conegut amb aquest nom i del castell pràcticament se n’ha esborrat el 
rastre. 

 

 
Església parroquial de Santa Maria de Gaià 
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Construcció d’una nova església parroquial i la rectoria 
Un reflex de l’evolució demogràfica positiva d’aquesta època és que 

l’església va quedar petita i, com en molts altres pobles, a mitjans del segle XVII 
es decidí aixecar una església nova, que és l’actual. El 1666 ja s’havia fet una 
gran part del nou temple, i durant la segona meitat del segle s’acabà la 
construcció de la meitat oest. La data de 1694 inscrita al portal d’entrada seria el 
moment de la finalització de les obres. Aquesta església tenia tres retaules 
barrocs, dedicats a Sant Josep, al sant Crist i al Roser. El culte al Roser s’havia 
introduït a Gaià probablement el 1595, i a mitjans de segle XVII ja comptava 
amb una confraria ben organitzada. El conjunt de l’església es va completar el 
1791, quan es va reformar la part superior del campanar, obra feta pel conegut 
mestre de cases Josep Morató i Codina, de Vic. 

Però tant o més notable que l’església és l’edifici de la Rectoria, que demostra 
el poder puixant dels rectors com a grans propietaris de la zona. L’any 1794 es 
construí el nou edifici de la Rectoria, molt més gran i amb uns més que notables 
esgrafiats a les façanes que li confereixen un aire senyorial. 

 
Rectoria de Gaià, construïda el 1794 

 

El creixement del segle XVIII, el baró de Vilagaià impulsa la creació de dos 
barris pagesos 

A mitjans de segle XVIII una petita proporció de la terra es dedicava a la 
vinya, mentre que el predomini era clarament dels cerals. Aquesta proporció 
havia d’anar canviant cap al final d’aquest segle i, sobretot, al segle XIX. Segons 
el cadastre de 1741 al terme de Gaià hi havia 31 masos, que eren propietat de 18 
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emfiteutes o propietaris. Els masos amb més extensió de terreny eren, per aquest 
ordre: Vilagaià, Vall de Vilaramó, el Soler de Lloberes, Pregones, la Codina, el 
Genescà i Matamala. 

D’altra banda, en aquesta època disposem per primer cop dades sobre el 
nombre d’habitants del terme. L’any 1718 hi consten 238 persones, i a finals de 
segle, l’any 1787, havien augmentat a 296. Va ser, doncs, un segle de creixement 
i prosperitat general. 

En efecte, Vilagaià ocupava ara la primera posició entre els masos, amb una 
extensió de 214 quarteres. Els seus propietaris van ser els artífexs d’un dels 
canvis més remarcables en aquest final de segle XVIII, en el moment en què 
començava a prendre molta força el conreu de la vinya. L’hereva del mas, Maria 
Anna Taurinyà, es va casar amb l’il·lustrat i prohom gironí Francesc d’Assís 
Delàs i Silvestre (1747-1818). El pare de Maria Anna, Josep Taurinyà Aspres, 
era també una persona cultivada: astrònom, astròleg i matemàtic, i autor d’un 
llibre d’astronomia publicat a Cervera l’any 1731. Aquest enllaç entre famílies 
potentades va tenir importants conseqüències. Francesc, com a il·lustrat que era, 
va voler millorar l’organització i el rendiment agrícola en les seves propietats. 
Fou així que, a partir de l’any 1773, començà a facilitar un gran nombre 
d’establiments pagesos. En les seves terres s’hi van establir uns 40 colons, als 
quals cedí terres per a construir-s’hi una casa i conrear-hi cereals, vinyes i 
oliveres segons el sistema de rabassa morta. Pagaven a l’amo un cens i li 
lliuraven la quarta part de tots els productes collits. Aquests pagesos van ser els 
que van constituir els nuclis o ravals del Pla del Forn, també conegut com Carrer 
de Gaià, i de Galera. Cal precisar que en el llibre “Gaià t’estimo” s’hi afegeix, 
per error, el petit nucli del Serrat. 

Uns anys més tard, el 1790, Francesc d’Assís Delàs va aconseguir ser 
nomenat Baró de Vilagaià. Es tractava d’un títol nobiliari de nova creació 
mitjançant un privilegi reial concedit per Carles IV. Com a identificació de la 
Baronia va adoptar el nom del mas més gran i destacat dels cinc que posseïa: el 
de Vilagaià. Els seus descendents van passar a residir de Girona a Barcelona, i 
han continuat amb la possessió del mas i del títol de Baró fins a l’actualitat.  
 

El Carrer de Gaià o Pla del Forn 
El primer nucli que es va crear fou el carrer del Pla del Forn, en terres de la 

masia de la Sala. Se’l va anomenar així per l’existència d’un forn de calç molt 
proper. Al segle XVIII (entre 1773 i 1798) s’hi van aixecar onze cases, 
establertes pel futur baró de Vilagaià i la seva esposa segons contracte emfitèutic. 
Pels anys que consten a les llindes, sembla que les cases més antigues són les que 
es troben a la part central del carrer i cap al sud, i més tard s’hi haurien anat 
afegint les de més amunt. Les tres últimes cases devien construir-se al segle XIX. 
Cal dir que antigament el camí cap a Prats de Lluçanès passava a un metre de les 
façanes de les cases, i el mateix camí feia de termenal entre els terrenys de 
Vilagaià i els del Genescà. No va ser fins a la dècada de 1970 que es construí 
l’actual carretera, que discorre uns metres més a ponent. 
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Carrer de Gaià o del Pla del Forn 

 

El nucli de Galera 
Molt poc després, l’any 1774, es van establir les primeres parcel·les al nucli 

de Galera, que aviat va esdevenir un petit poble. Fou en terrenys que pertanyien 
al mas de la Roca, també propietat del futur baró de Vilagaià i la seva esposa. 
Gràcies a la recerca duta a terme per Ramon Vila Casals podem saber l’evolució 
d’aquest raval amb molta precisió. El futur poble es va dividir en una trentena de 
parcel·les que tenien 25 pams d’amplada. L’any 1774 es van establir els terrenys 
per les vuit primeres cases, i fins el 1799 se’n van establir nou més. Les cases 
van anar formant el carrer que avui s’anomena Gramulà.  

Amb la fundació del poble es va construir una gran bassa que tenia una 
cabuda de 500.000 litres i estava ubicada on ara hi ha la plaça. S’alimentava 
d’unes rases (una d’antiga i una altra de més nova) que procedien de sota el serrat 
de l’Àliga i tenien dos quilòmetres de llargada. Les rases s’havien de netejar i 
escurar periòdicament, unes tasques es feien en lluna vella i que anaven a càrrec 
de tot el poble. L’aigua de la bassa només s’utilitzava per a usos de treball, 
mentre que per al consum domèstic es prenia l’aigua de pous i cisternes.  
 

 

- Època contemporània 
 

Creixement i consolidació de Galera al segle XIX 
El fet més rellevant al llarg del segle XIX és que el nucli de Galera va 

continuar creixent fins a consolidar-se com un petit poble, que ha estat, de fet, el 
nucli més poblat del terme de Gaià. A la primera meitat d’aquesta centúria es van 
establir noves cases: cal Lluís, cal Carnestoltes, cal ton dels bous, ca l’Agnesó, 
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cal Jordi, cal Cristino, cal Vilagaià, ca l’Andreu i cal Pau. També algunes es van 
dividir en dues o fins i tot en tres parts. Així, a mitjan segle XIX ja s’havien 
construït 26 cases, que són bàsicament les que han arribat fins a l’actualitat. Les 
cases més antigues són les que es troben al principi del carrer, mentre que les del 
final són les últimes. 

Un fet que va tenir gran impacte és que a partir de 1832 s’inicià el nucli 
industrial que donaria lloc a la colònia de l’Ametlla de Merola, en terme 
municipal de Puig-reig però a només 500 metres de Galera, a l’altra banda del 
Llobregat. La fàbrica de l’Ametlla i, més tard, les de Navàs, van atreure moltes 
famílies de Galera, que complementaven el treball agrícola amb el treball a la 
fàbrica, normalment de les noies. En algun moment des de la colònia de 
l’Ametlla es va incentivar la partició d’algunes cases de Galera per tal d’encabir-
hi famílies d’obrers que ja no cabien als habitatges dins la colònia, totalment 
saturats.  

 

 
Galera, carrer Gramulà 

 

Evolució del carrer del Pla del Forn  
Per la seva banda, el carrer del Pla del Forn, més allunyat dels centres 

industrials, es va mantenir com un nucli bàsicament pagès. També s’hi va 
instal·lar un ferrer, a la casa número 4, que va prendre el nom de cal Ferrer. En 
un principi havia estat Domènec Vall, i ja al segle XX van continuar amb la 
ferreria Isidre Rovira i posteriorment el seu fill Antoni Rovira. Així mateix, 
durant un temps hi van haver dos cafès. Un era a les Tines de la Sala. Als baixos 
de la casa hi havia les tines, que en aquest cas pertanyien a la masia de la Sala. El 
cafè era al pis superior, i s’hi entrava per un lateral de la casa. El va iniciar Joan 
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Bruc i va continuar portant-lo el seu fill, Ton Bruc, fins els volts de 1956. Els 
dies de festa feien ball amenitzat amb un acordió, i venien gent de força lluny, 
fins i tot de Navàs. 

L’altre cafè era a cal Jepet (número 3). Aquest va obrir entorn de 1890 i va 
funcionar fins a les primeres dècades del segle XX. El portava un home de 
cognom Vall. Estava situat al primer pis i tenia una piano de maneta que 
s’utilitzava en els balls que també s’hi feien. El local també havia fet funcions de 
botiga, amb la venda d’articles bàsics. Però la majoria de compres es feien a 
través de dos traginers o venedors ambulants que pujaven de Navàs. Un es deia 
Fargas i l’altre Esteve Vidal. Pels vols dels anys 1940 aquests venedors van anar 
deixant de venir.  

 

Apogeu de la vinya, expansió del poblament rural, polarització entre entre 
grans propietaris i petits pagesos 

L’apogeu de la vinya va suposar una etapa d’expansió per a la majoria dels 
masos al llarg del segle XIX. La vinya s’havia convertit clarament en el principal 
conreu i el més rendible, per sobre dels cereals. Segons dades del Registre de la 
Riquesa del 1883, els masos més grans (comptant l’extensió de les seves 
propietats) eren: Vilagaià (499 ha), el Soler de Lloberes (477 ha), la Vall de 
Vilaramó (439 ha), la Codina (298 ha), el Vilaró (264 ha), el Genescà (230 ha) i 
el Prat (197 ha). El panorama no havia canviat gaire en relació als segles 
anteriors. En conreu de la vinya i el comerç del vi va comportar l’expansió del 
món rural en els seus diversos àmbits. En les següents dècades el municipi va 
atènyer els seus màxims de població. L’any 1889 es registraven 693 habitants; el 
1920, 710 habitants, i el 1930, 718 habitants.  

En conseqüència, també havia augmentat considerablement el nombre de 
parcers o rabassaires que conreaven les terres per part de tercers. El 1880 es 
registra un total de 190 rabassaires, que es concentraven a la part sud-occidental 
del terme, és a dir, en els nuclis de Galera i el Pla del Forn, mentre que a la part 
nord-oriental el nombre de rabassaires era molt inferior. 

Aquesta situació va derivar, sobretot als primers decennis del segle XX, cap a 
un fort augment de la tensió social i política, i això en el context d’efervescència 
de les noves ideologies polítiques. Com va passar gairebé arreu, l’enfrontament 
es va polaritzar entre grans propietaris i sectors pagesos més populars. Segons es 
deia, de Gaià en amunt era dominat pels grans propietaris (recordem que hi 
trobem la majoria dels grans masos abans esmentats), i de Gaià en avall tenien 
més arrelament els petits pagesos i rabassaires de Galera i el Pla del Forn. En 
aquest sentit, és significatiu el cas que expliquen els descendents del mas el Prat, 
situat al costat de l’Església. L’aleshores propietari era Josep Manalbens, que era 
regidor a l’Ajuntament. Manalbens tenia una posició equidistant i no volia 
enemistar-se ni amb els d’un bàndol ni amb els de l’altre, però va sortir malparat 
d’aquestes confrontacions, de manera que va decidir abandonar l’antic mas i 
construir una casa nova més al sud i fora del terme de Gaià. D’aquesta manera es 
volia evitar noves disputes. 
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Masia de característiques senyorials del Soler de Lloberes 

Noves infraestructures i serveis entorn de la dècada de 1930, la Segona 
República 

Al segle XX Galera continuava sent el nucli més gran i més dinàmic del 
terme. És aquí on van tenir lloc les principals innovacions en infraestructures i 
serveis. La vella xarxa de rases que proveïen aigua a aquest nucli es va substituir 
per una captació d’aigua directament des del riu. Així, l’any 1929 es va constituir 
una societat privada, formada per un seguit de socis, que va permetre 
l’abastiment d’aigua corrent a les cases mitjançant el pou que es va fer al costat 
del Llobregat. 

Durant els anys de la Segona República es van tirar endavant una sèrie de 
millores, igualment centrades en Galera. El principal impulsor va ser l’alcalde 
Lluís Feixa, que va ser assassinat en acabar la guerra. Es van construir unes 
noves escoles, l’edifici del forn de pa i escorxador o la xarxa de clavegueres. Va 
ser el mateix alcalde qui cedí de forma gratuïta els terrenys per construir aquests 
equipaments. En aquests anys també es va constituir una cooperativa de consum 
que tenia la finalitat principal d’oferir productes a preus més econòmics.  

Anteriorment ja hi havia hagut una botiga a Galera. Era situada als baixos de 
cal Patilles i la regentava el mateix “Patilles”. Segons es diu, era un home pràctic 
al qual la gent mal anomenava advocat dels pobres perquè tothom li venia a 
consultar conflictes de tot tipus. Posteriorment van portar la botiga dues persones 
més. A l’inici de la República es va formar la Cooperativa, que també tenia la 
seva botiga-magatzem als baixos de cal Palilles Nou. En aquesta mateixa casa 
també hi havia el cafè Alegria i, anys més tard, al darrera s’hi van construir uns 
pisos nous on hi havia la sala de ball l’Estrella. Després de la guerra la 
Cooperativa va ser privatitzada, però els mateixos responsables van continuar els 
serveis de forma particular. 
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La Guerra Civil 
Els fets de la Guerra Civil i de la postguerra són en part encara per historiar. 

En el llibre “Gaià, t’estimo” es recullen a partir de vivències i anècdotes de 
diferents informants, i es troben en diversos capítols (PARERA; FONT, 2016: 
273-283). Referit a aquesta època, és molt interessant el dietari que va escriure 
Joan Taulats Riera, el qual conté informació rellevant i d’interès social i polític 
sobre alguns dels fets esdevinguts durant aquest període a Gaià. Joan Taulats 
vivia i era propietari de la casa coneguda com el Serrat. Era un home cultivat i va 
ser jutge de pau. Entre d’altres qüestions, per exemple, dóna notícia del cas de 
Josep Arnaus Gusart, masover del Prat, que va ser assassinat el 1936 vora un 
camí proper al Serrat, on ara hi ha una creu commemorativa a la seva memòria; 
també del cas d’un jove soldat escapat de la Batalla de l’Ebre i assassinat a 
Vilagaià. Així mateix, es dona notícia de l’entrada de les tropes franquistes a la 
zona.  

A l’inici de la Guerra Civil, el 25 de juliol de 1936, els escamots 
revolucionaris van incendiar l’església parroquial i se’n va perdre tot el mobiliari 
i l’arxiu. També va quedar destruïda l’església de Sant Pere de Monistrol, que 
donava cobertura al nucli de Galera. 

 

 

Galera i Gaià com a nuclis de serveis: botigues, esglésies, escoles... 
Durant els anys de postguerra Galera va continuar sent el nucli més poblat i 

amb més serveis. Continuaven els serveis derivats de l’antiga cooperativa: el forn 
de pa, la carnisseria i un cafè, i durant alguns anys també hi va haver una 
perruqueria i un fotògraf. Aquests establiments van perdurar fins a principis de la 
dècada de 1960. 

Pel que fa a l’església, als inicis del poble la gent es desplaçava fins a Sant 
Pere de Monistrol, que queda a una mica més d’un quilòmetre de distància. 
Després de la guerra com que l’església havia quedat en ruïnes la gent anava a 
missa a l’Ametlla de Merola. A la dècada de 1960 s’optà per habilitar una nova 
església al mateix nucli de Galera, reconvertint l’edifici del forn de pa i 
escorxador. Aquesta església va tenir culte fins els volts de 2011. 

Pel que fa al nucli de Gaià, en la postguerra va recuperar en certa manera la 
seva capitalitat com a lloc de serveis. No va ser fins el 1957 que es va inaugurar 
la reconstrucció general de l’església. Les obres havien anat a càrrec del paleta i 
picapedrer Josep Matamala Bruc, que va comptar amb la col·laboració dels veïns 
del poble. Mentrestant, durant un temps s’havia passat a dir missa als baixos de 
la rectoria, en la nau central. Les naus dels costats, antigues quadres, es van 
adequar per fer-hi activitats diverses, com ara teatre o la festa dels Reis. A finals 
dels anys 1950 en els baixos de la Rectoria s’hi va obrir un bar, regentat per Joan 
Bruch, i també una botiga. Anys més tard, aquesta instal·lació havia de derivar 
en el restaurant actual. 

Pel que fa a l’ensenyament, des de principis de segle XX hi havia hagut 
escoles a Gaià, Galera i Sant Esteve, però es van anar tancant per la falta 
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d’alumnes a causa del despoblament dels anys 1960. L’escola de Galera va durar 
una mica més, i va tancar entorn de 1974. 

 

Despoblament general a la dècada de 1960 i recuperació posterior amb nous 
habitants 

A partir de la dècada de 1960 el procés de despoblament del camp 
s’intensificà notablement. Així, la població de Gaià va passar del 718 habitants 
que havia assolit el 1930 als 590 habitants de l’any 1950, als 442 habitants de 
l’any 1960 i als 241 habitants de l’any 1970. Al llarg de la dècada de 1960, 
doncs, la població es va reduir en pràcticament la meitat. 

A més, a Gaià va coincidir en pocs anys la marxa del mestre de l’escola i del 
rector. Aleshores molta gent va decidir traslladar-se a la colònia de l’Ametlla de 
Merola o a la fàbrica Forcada. A conseqüència de tots aquests fets, moltes cases, 
tant dels nuclis de Galera i del Pla del Forn, com masies o cases de pagès 
disperses, van quedar deshabitades. Al Pla del Forn, per exemple, totes les cases 
van quedar buides excepte cal Taberner. Els mínims demogràfics es van registrar 
entorn de la dècada de 1990. En els darrers anys el fenomen s’ha revertit 
lleugerament, i moltes de les cases han estat de nou habitades, algunes d’elles 
com a segones residències de famílies que han vingut de força lluny de Gaià. 
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TOPONÍMIA I ESCUT 
 

Toponímia dels principals nuclis de Gaià 
El topònim de Gaià sembla que vindria d’un derivat del nom propi llatí Gaius 

o del nom personal llatí Gallianu, per exemple. Segons Josep M. Badia, aquest 
nom podria haver derivat d’un primer repoblador, del qual n’hauria quedat el 
nom del lloc i del castell. El castell de Gaià (Castro Galiano) apareix documentat 
l’any 936 (BADIA; ESTRUCH, 20016: 13, 52). Joan COROMINES (1995: 291) 
s’inclina per l’arrel originària de Gallius. 

El lloc de Galera antigament s’anomenava Gramolar o Graumulà 
(documentat el 1331). Fa referència a un gual o pas que hi havia en unes roques 
del Llobregat, on actualment hi ha la resclosa de l’Amella de Merola. El nom de 
Galera està documentat al final del segle XVIII. Posteriorment s’anomenà Serrat 
de Galera, novament Gramolar i, ja al segle XX, Galera. L’etimologia de Galera 
no és gens clara. Segons Joan COROMINES (1995: 293) els diversos topònims 
Galera que existeixen a Catalunya podrien fer referència al tipus d’embarcació o 
bé a alguna penya amb una forma que recordi aquestes naus Però hi ha casos, 
com el que ens ocupa, en què aquestes coincidències no es donen i llavors 
l’explicació és més difícil de trobar. L’estudiós de la història de Galera Ramon 
M. Vila sosté una altra hipòtesi tampoc exempta de contradiccions, i és que el 
topònim deriva del mot basc “kale”, que significa carrer. Ho justifica pel fet que 
antigament el pastoreig era molt important a la zona, i molts dels pastors eren 
d’origen basc. Quan va sorgir l’incipient nucli de cases s’hi haurien referit amb el 
nom basc, que hauria derivat en “Galera”. Tanmateix, cal advertir l’inconvenient 
derivat del fet que Galera ja està documentat l’any 1771, poc abans que sorgissin 
les primeres cases. 

Vilaramó i Vall de Vilaramó. Aquest és un altre dels nuclis històricament 
importants del terme i amb un topònim etimològicament interessant. Segons 
l’historiador Albert BENET (1984: 260) aquest topònim cal entendre’l com una 
contracció d’una possible “vila Ramione”; és a dir, que derivaria d’una vil·la 
romana que estaria situada a l’actual mas Vilaramó, on s’hi ha identificat restes 
arqueològiques d’aquesta època. Josep M. BADIA (2016: 57) matisa aquesta 
idea i considera que el topònim podria fer referència a un vilar rural; és a dir, un 
grup de masos que en un temps fundacional de l’edat mitjana es constituïen a 
l’entorn d’un repoblador, i la terminació “amo” seria el nom d’aquest primer 
repoblador. 

 

Escut i bandera de Gaià 
L’escut de Gaià és un escut caironat, d’atzur o fons bavós, on hi ha un 

muntant d’argent que té al damunt (sobremuntat) una flor de lis, també d’argent. 
La part inferior o peu és d’or amb quatre pals de gules; és a dir, amb les quatre 
barres catalanes. A la part superior l’escut té com a timbre una corona mural de 
poble. El muntant i la flor de lis són un dels atributs de la Verge Maria, que és la 
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patrona del poble. Els quatre pals o barres recorden la jurisdicció reial que la 
corona catalana tenia sobre la localitat. 

Aquest escut va ser aprovat oficialment el 29 de maig de 1997. I el 6 d’abril 
de 1999 s’aprovà la bandera oficial de Gaià, que té el següent blasonament. És 
una bandera apaïsada, bicolor en barra blava clara i groga. A la part superior 
esquerra té la flor de lis i el muntant blanc de l’escut, mentre que a la part inferior 
dreta hi ha els quatre pals o quatre barres catalanes. 

 

 

 

 
Escut de Gaià 

 

 

 
Bandera de Gaià 
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ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 
 

Normes Subsidiàries de l’any 1988 
La normativa urbanística actualment vigent són unes Normes Subsidiàries. 

Inicialment van ser  aprovades el 5 de març de 1986 i publicades al DOGC el 4 
de d’agost de 1986. Aquest document va ser modificat incorporant-hi 
prescripcions puntuals el 25 de gener de 2001, i el document actualment vigent 
és un text refós que té com a títol “Normes Urbanístiques de Planejament 
General”, del 20 de novembre de 2006. 

Les Normes Subsisdiàries no preveuen pròpiament en el seu articulat una 
protecció per al patrimoni històric o cultural del municipi, però sí que en un 
document annex (annex 1) hi consta un llistat d’elements i/o conjunts 
patrimonials que haurien de ser protegits especialment. Concretament són 14 
elements dels quals s’especifica si la protecció ha de ser de l’entorn, de les 
façanes, de l’interior o d’algun element singular. Aquesta protecció és molt poc 
concreta i en les Normes es fa constar que si l’Ajuntament ho creu oportú podrà 
desenvolupar una normativa més específica en forma d’un pla especial de 
protecció del patrimoni. El llistat dels elements que consten en aquesta llista 
(annex 1, pàg. 138) són els següents: 

 Castell de Gaià 
 Sant Esteva de la vall de Vilaramó 
 Sant Bartomeu de la Vall de Vilaramó 
 Sant Jordi de Lloberes 
 Sant Andreu de Ginestar o Genescà 
 Vilgagaià 
 Mas Soler de Lloberes 
 Santa Maria de Gaià 
 Antiga Rectoria 
 Sant Pere de les Cigales 
 Masia de la vall de Vilaramó 
 La Codina 
 El Raval de Gaià 
 Pla del Forn 

 

Aquest llistat d’elements no es poden considerar elements protegits per 
normativa i per tant no tenen consideració de BCIL, degut a que no s’ha 
desenvolupat com a catàleg, tal i com estableix la Llei de patrimoni Cultural 
català 9/1993. Per tal que els elements tinguin consideració com a Bé Cultural 
d’Interès Local caldrà realitzar un pla especial catàleg de patrimoni i aprovar-ho 
segons especifica la normativa. Segons la consulta feta al Departament de 
Cultura de la Generalitat, si no s’especifica que els elements formen part d’un 
catàleg no gaudeixen del nivell de protecció com a BCIL ni com a bé catalogat, 
com és el cas de Gaià.  
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Així mateix, en el primer document de les Normes Subsidiàries s’hi inclou 
(en l’annex 2, pàg. 139) un llistat de masies que en el document posterior va ser 
ampliat. Aquestes masies són afectades per l’article 66 de les Normes 
Subsidiàries, on s’estableixen les condicions d’ordenació i edificació per a 
instal·lacions d’usos agrícoles, agroindustrials i ramaders i indústries de la fusta. 
La llista completa de les masies afectades per aquest article s’inclou a la pàgina 
109 del text refós.  

 

Un Catàleg de masies que no ha estat aprovat i no és vigent 
Actualment la normativa vigent sobre les masies de Gaià és la que hem 

indicat anteriorment en relació a les Normes Subsidiàries. L’any 2006 es va 
redactar un Catàleg de Masies (Pla Especial Urbanístic pel qual es cataloguen les 
masies i cases rurals del municipi de Gaià). L’autor va ser l’aleshores arquitecte 
municipal: Lluís Iglesias Pera. Aquest document està acabat però no ha estat 
aprovat, i actualment es preveu realitzar un nou Catàleg de Masies. 

 

Elements declarats Bé d’Interès Local (BCIL) 
Actualment hi ha un sol Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que és la masia del 
Prat. La seva declaració es va acordar en el ple del Consell Comarcal del 12 de 
desembre de 2017 i ha estat donat d’alta en el catàleg del patrimoni cultural 
català amb el número de registre 11163-l. 

 

Elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
Actualment al municipi hi ha alguns elements que poden ser considerats 

BCIN (Bé cultural d’Interès Nacional). Un és el castell de Gaià, que consta amb 
el registre 874-MH. Aquest castell ho és en virtud del decret de l’any 1949, que 
incloïa sota aquesta protecció tots els castells o fortaleses militars d’Espanya 
(BOE 05/05/1949). Aquests castells estan matriculats o donats d’alta en el 
registre de BIC (estatal) i de BCIN (figura equivalent, a Catalunya), i per tant són 
BCIN a tots els efectes, encara que les seves restes siguin escadusseres, com és el 
cas de Gaià.  

En un cas similar als castells es troben les creus de terme, ja que segons un 
decret de l’any 1963 (BOE 30/03/1963), també passen a ser considerades BCIN 
les creu de terme o de camí que tinguin més de 100 anys. Al municipi de Gaià 
l’única que considerem que podria acollir-se a aquesta normativa genèrica és la 
Creu de Sant Esteve de Vilaramó (fitxa 91). La seva data de construcció és 
desconeguda, però molt probablement anterior a mitjans del segle XIX. La resta 
de creus existents a Gaià (de Coma Closa, del Coll, del Soler de Lloberes) són de 
construcció recent o han estat reconstruïdes. 

 

Protecció d’espais naturals: Xarxa Natura 2000 
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Pel que fa a la protecció d’espais naturals, ja esmentem en altres apartats la 
inclusió d’una part del sector llevantí del terme dins la Xarxa Natura 2000, que 
protegeix a nivell europeu espais i hàbitats d’interès comunitari. 

 

EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS 
 

Gaià és un municipi d’entitat menor pel fa al nombre d’habitants i, en 
conseqüència, actualment no disposa de cap equipament patrimonial ni cultural. 
Com a edificis actualment utilitzats per a usos diversos més o menys públics tan 
sols cal indicar que les antigues escoles de Galera s’utilitzen com a espai social 
per a les associacions d’aquest barri. En aquests moment, però, s’estan fent les 
obres d’un projecte ambiciós, que consisteix en adequar l’antiga masia del Prat, 
situada al nucli de Gaià, com a centre d’interpretació sobre el món rural. En 
l’apartat de propostes ens estendrem una mica més sobre aquest projecte, que es 
preveu que pugui entrar en funcionament d’aquí a uns pocs anys. 

 

 

Antiga escola de Galera 
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VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE GAIÀ 
 

Gaià ha conservat un patrimoni que és molt representatiu del món rural 
tradicional, ja que el municipi s’ha mantingut històricament fora dels corrents 
d’industrialització. Això fa que s’hagin conservat un bon nombre d’elements que 
en general són d’entitat menor, però que conformen un ventall divers i molt 
complet que permet fer-se una idea de quins eren els diferents elements i àmbits 
que caracteritzaven una comunitat rural, bàsicament pagesa i ramadera. Hi 
trobem, doncs, un bon nombre d’edificis i elements representatius del món rural, 
especialment masies, algunes d’elles de caràcter senyorial, o diversos ravals de 
tradició pagesa. 

Fent una valoració de conjunt, en destaquem els següents aspectes: 

 

Patrimoni immoble 

 Conjunt destacat de masies. És un conjunt molt remarcable, tant en 
quantitat com en qualitat, que consta de 40 masies, gairebé totes d’origen 
medieval, tot i que amb evolucions i tamanys diversos. Mereix un esment a 
part la Vall de Vilaramó, ja que s’aparta del model de masia convencional  
perquè en realitat té el seu origen en una domus o gran casal gòtic, que es va 
edificar al segle XIV seguint un disseny perfectament planificat que s’acosta 
al dels palauets gòtics que es distribueixen al voltant d’un pati central. 
Aquesta masia va ser impulsada per algun personatge poderós, tal vegada 
l’arquebiste de tarragona Arnau Cescomes, i s’ha engrandit modernament 
amb alguns equipaments i construccions, però mantenint perfectament la 
tipologia medieval originària. Altres grans masies són les del Soler de 
Lloberes i la Codina, aquestes també amb característiques senyorials; i les de 
Genescà, Coll de Comadoms, Matamala, Vilaró, el Prat o Vilagaià. En total 
les edificacions que hem considerat masies; és a dir, d’origen medieval o 
d’època moderna i amb una certa entitat arquitectònica, són 40. Després hi ha 
27 edificacions que hem considerat simplement cases de pagès. Aquestes són 
de construcció més recent, a partir de finals del segle XVIII i sobretot al XIX, 
d’una entitat menor i d’una tipologia arquitectònica més modesta. Sorgien en 
terres dels masos principals, als quals solien pagar un cens. En aquestes xifres 
no hi hem comptabilitzat les cases que formen part dels ravals. 
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Gran masia de la Vall de Vilaramó, aixecada al segle XIV 

 

 

 
Masia de la Codina, de característiques senyorials 
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 Conjunt d’esglésies diverses. La parroquial de Gaià és una construcció del 
segle XVII que després de la Guerra Civil de 1936 va haver de ser en bona 
part reconstruïda. No presenta elements d’especial interès, com sí, en canvi, la 
Rectoria, que és un edifici molt notable i de bona qualitat, construït l’any 
1794 i que té com a element destacat els esgrafiats barrocs de les seves 
façanes, que li confereixen un aire senyorial. Aquests esgrafiats, però, estan 
pendents d’una bona restauració. Destaquem també les esglésies de Sant Jordi 
de Lloberes, romànica probablement de principis del segle XIII, de 
dimensions modestes però que conserva molt integrament la tipologia 
originària; la de Sant Pere de Monistrol (també anomenada de la Roca o de 
les Cigales), d’origen romànic i reconstruïda en la seva pràctica totalitat al 
final del segle XVIII, actualment en ruïnes i emplaçada al lloc on 
probablement hi havia hagut un monestir visigòtic. També és interessant la de 
Sant Andreu de Genescà, una petita capella romànica del segle XII. I cal no 
oblidar la capella de Santa Àgata, més pel seu valor sentimental i lligat a 
algunes tradicions populars que no pas per la seva arquitectura, ja que és una 
construcció molt senzilla, probablement del segle XIX. 

 

 
Esgrafiats a la façana de la Rectoria de Gaià 
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Capella de Sant Jordi de Lloberes 

 

 

 
Església de Sant Pere de Monistrol 
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 Molins hidràulics. Aquest conjunt destaca perquè hi ha diversos molins força 
representatius i de diferents tipologies, tot i que en general no es conserven en 
bon estat. El molí de Castellet conserva la infraestructura i parcialment la 
maquinària, però en estat de ruïna. El molí de la Codina conserva molt bé la 
seva tipologia arquitectònica peculiar, entremig de dos torrents, però la 
maquinària no s’ha conservat. El Molí de Vilaró conserva més o menys la 
seva tipologia constructiva però ara transformat en una casa de segona 
residència. Un cas a part és el Molinot, que és l’antic molí de Vilagaià. En 
aquest cas la construcció era de molt bona qualitat arquitectònica, però es 
trobava abandonada de feia molts anys i entorn de 1950 l’edifici fou 
desmuntat per aprofitar-ne els carreus en la restauració de la veïna església de 
Santa Sussanna de l’Abellar (ja en terme de Sallent). Tot i això, les restes 
actualment conservades deixen veure molt bé la part subterrània d’aquesta 
infraestructura, amb un interessant pou i la sortida del carcabà, els quals 
permeten fer-se una idea de com funcionaven aquests antics molins. 

 

 
El Molinot, antic molí de Vilagaià 

 

 Nucli de Gaià. Tal com hem dit, és format tan sols per quatre edificis, 
cadascun amb la seva història i especificitat pròpies. Són l’església 
parroquial, la Rectoria, l’Ajuntament i l’antic mas del Prat; aquest últim en 
procés per reconvertir-se en un centre d’interpretació. Cal remarcar també la 
presència al costat de l’església d’un petit comunidor. És una obra senzilla 
però molt representativa de les tradicions ancestrals vinculades a la 
benedicció i protecció de les terres, així com als episodis de bruixera que van 
tenir lloc molt especialment en contrades veïnes del Lluçanès, com ara Sant 
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Feliu Sasserra. El nucli de Gaià, doncs, és divers quant a èpoques i 
arquitectura, però és un indret no mancat d’atractius, sobretot si es considera 
l’entorn paisatgístic, la popularitat del restaurant que s’ubica a l’edifici 
històric de la Rectoria o el futur centre d’interpretació que s’ha d’instal·lar 
sobre el món rural. 
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Dues vistes del nucli de Gaià 

 Nuclis de Galera i Pla del Forn. Aquests dos ravals van sorgir al final del 
segle XVIII com a fruit de l’impuls colonitzador del Baró de Vilagaià, que va 
propiciar l’establiment de rabassaires en terres de la seva propietat. El resultat 
és que avui són els dos nuclis urbans més grans del terme. Des del punt de 
vista patrimonial, el Pla del Forn ha mantingut més integrament la fesomia 
tradicional d’un conjunt de cases populars pageses agrupades en un sol carrer. 
Galera, per la seva banda, és més a prop de Navàs i té un major dinamisme 
econòmic i social. Aquí el conjunt d’habitatges ha sofert canvis i reformes en 
els darrers anys, de manera que actualment és un nucli heterogeni, amb una 
barreja d’elements antics i moderns. Tot i això, conserva alguns elements ben 
representatius del seu passat pagès, com són per exemple dues de les antigues 
eres. 

 

 
Galera, carrer Gramulà 

 
 Un conjunt molt nombrós de jaciments arqueològics, el qual es pot afirmar 

que és el resultat de la recerca molt personal de l’historiador Josep M. Badia. 
Fruit de molts anys de recerca i prospeccions del territori al voltant de Navàs, 
Badia ha pogut identificar aquest nombre tan elevat de jaciments. Cal dir que 
es tracta en general de testimonis modestos: assentaments de l’edat del ferro i 
de les èpoques ibèrica i romana. En general aquests jaciments no han estat 
objecte d’excavació arqueològica. Podríem dir que es tracta d’un patrimoni 
arqueològic exhaustiu i molt extens, però que pràcticament no compta amb 
restes materials que siguin visibles en el territori. Els únics jaciments que han 
estat excavats són les Feixes de Monistrol (un petit assentament d’època 
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visigòtica) i la necròpolis de Gaià (amb setze tombes antropomòrfiques 
excavades a la roca, però que ja no es conserven a causa de les obres de 
rehabilitació del mas el Prat). El nombre de jaciments arqueològics del 
municipi és d’uns 57 en total. Cal advertir que aquesta xifra pot variar en 
funció de com s’agrupen, ja que alguns jaciments són molt pròxims o amb 
afinitats entre ells. També incloem aquí les restes de tres masos medievals en 
ruïnes.  
 

 Feixes o muralles ciclòpies. Com a element força singular cal esmentar 
diverses feixes o muralles de característiques ciclòpies que es troben almenys 
en tres indrets, que nosaltres hàgim pogut identificar. En alguns casos es 
poden relacionar amb jaciments arqueològics antics. Tan sols a tall d’hipòtesi, 
considerem que hi ha la possibilitat que les restes d’aquestes característiques 
que es troben al voltant del turó de Santa Àgata (fitxes 125, 61 i 62) 
corresponguin a època ibèrica, ja que es troben vora els jaciments del castell 
de Gaià i de Tornamira. En el cas del turó rere Obradors (fitxa 35, tina de ca 
l’Obradors 2) sembla que podrien correspondre a època alt-medieval. 
Finalment, en el cas de les Feixes del Clot del Puig (fitxa 210) podrien haver-
se construït a la darrera expansió de la vinya, ja al segle XIX. Sigui com 
sigui, cal remarcar que totes elles són obres molt notables, ja que la seva 
construcció implica un esforç considerable i per això mateix no són gens 
habituals. Es tracta d’un conjunt molt interessant que valdria la pena estudiar 
per conèixer millor i també intentar trobar-ne alguns paral·lels que puguin 
aportar una mica de llum al respecte. 
 

 
Feixes ciclòpies del Clot del Puig 
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Feixes rere el mas Obradors, prop de la tina d’Obradors 2 

 

 Elements menors de caràcter rural. Un dels conjunts més interessants és el 
format per una diversitat d’elements propis de les tasques rurals tradicionals. 
En primer lloc cal esmentar quatre conjunts de tines excavades a la roca, molt 
probablement pertanyents al primer moment en què es va originar el conreu 
de la vinya a l’època alt-medieval. Són les de l’Obradors 1, Obradors 2, del 
camp del Miquel i de les Oliveres. Aquesta última més que una tina és un 
receptacle per moldre olives. Per al coneixement d’aquests i altres elements 
ha estat fonamental el treball dels germans Coromines dedicat a les premses, 
tines i trulls medievals (COROMINAS, 2017). Aquestes tines arcaiques, junt 
amb altres elements com ara contrapesos de premses, són els primers 
testimonis de l’activitat de la vinya i l’elaboració del vi, amb una gran tradició 
al Bages, que compta actualment amb la Denominació d’Origen Pla de Bages. 
Altres elements interessants d’aquest patrimoni rural són els forns d’obra, els 
forns de calç i el forns de ginebró. Així mateix, són interessants les 
nombroses obres fetes amb pedra seca que trobem escampades per tot el 
terme, incloent-hi les tradicionals barraques (n’hem inventariat un total de 60, 
malgrat que no totes són fetes amb la tècnica de la pedra seca). 
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Tina de ca l’Obradors 2 

 

 

 
Tina del Camp del Miquel 
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Patrimoni moble i documental 

 Col·leccions d’objectes del món rural. Destaquem l’existència de dues 
col·leccions particulars d’un gran interès en aquest àmbit. D’una banda, la 
que s’aplega al voltant de la Rectoria, que consta d’un nombre molt elevat 
d’objectes i amb algunes peces molt destacables. Són de procedències i 
temàtiques més o menys diverses però es centren en tot tipus d’utillatge antic 
i relacionat amb el món rural. D’altra banda, hi ha la col·lecció de Ramon M. 
Vila, formada per uns 120 objectes, la meitat procedents de Galera. En aquest 
cas estan ben classificats i la temàtica és similar. Amdues col·leccions són 
molt útils per il·lustrar els diversos aspectes relacionats amb el món rural, que 
és l’eix temàtic en el qual Gaià s’està especialitzant en l’àmbit del patrimoni 
cultural. 

 
Col·lecció de la Rectoria 

 

 Arxiu fotogràfic de l’associació Reviu Gaià. En una línia similar i 
complementària, l’associació “Reviu Gaià” ha aplegat amb motiu de 
l’elaboració del llibre "Gaià t’estimo" un valuós arxiu de fotografies. En total 
consta de més d’un miler d’imatges en format digital, que procedeixen dels 
treballs previs al llibre i que van incloure entrevistes amb uns 45 informants, 
també conservades en format digital. Les fotografies són de temes i 
d’èpoques diverses, amb especial èmfasi en les més antigues. Són un bon 
testimoni d’un seguit de pràctiques, usos i costums tradicionals que s’han 
recollit en el llibre esmentat i que seran la base del futur centre 
d’interpretació. 
 

 



 

 

- 52 

 

 

Patrimoni immaterial 

 Records, tradicions i pràctiques del món rural. Tal com hem dit 
repetidament, Gaià ha conservat en bona mesura tradicions i memòria 
vinculades a aquest passat rural. Ens referim, per exemple, a les tasques 
derivades de l’economia tradicional de la casa de pagès, com el segar, el 
batre, la verema, la matança del porc... a l’explotació del bosc, a la pesca 
tradicional, a les pràctiques de la ramaderia i el pasturatge, incloent-hi el 
treball de la llana, que van ser molt presents a Gaià fins no fa pas tants anys. 
Tot plegat és un interessant i ric patrimoni que queda reflectit en les 
col·leccions d’objectes i de fotografies a les que acabem de fer referència. 
Tanmateix, sovint no ha deixat restes materials tangibles, i pel que fa al 
patrimoni immaterial, aquestes tècniques de treball, tradicions orals o costums 
no solen ser pròpies ni exlusives de Gaià, per la qual cosa sovint es fa difícil 
de recollir-les en un inventari del patrimoni com el nostre. 
 

 
Feines del camp a la masia dels Ferrers, entorn de 1950 (Arxiu Reviu Gaià) 

 

 Activitats de difusió del món rural. Les festes principals dels diferents 
nuclis de Gaià (festes majors, fires i aplecs) s’inscriuen en la tònica general 
d’aquest tipus d’esdeveniments i no presenten elements d’especial 
singularitat. Una vegada més, l’esforç en aquests darrers anys s’ha centrat en 
la creació d’activitats que tenen a veure amb la difusió del món rural 
tradicional i les tasques associades. Es tracta d’activitats de nova creació, però 
que es vinculen amb aquesta voluntat de situar Gaià com un referent en la 
recuperació d’aquesta memòria i d’aquest patrimoni. Ens referim, per 
exemple, a les “caminades teatralitzades” que durant uns anys va organitzar el 
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grup Reviu Gaià, i que consistien en itineraris per diferents indrets d’interès 
on es feien demostracions sobre diferents tasques del món rural: carboneres, 
oli de ginebró, elaboració de la pega, destil·lació d’alcohol, la vinya, 
elaboració de sabó, forn de calç, forn d’obra, el molí, monjos i bruixes, i els 
Miquelets. Tot això amb el valor afegit que els conductors de les sessions 
anaven vestits d’època i utilitzaven els instruments i eines antics. Des de fa 
uns anys aquesta activitat s’ha deixat de fer, però es planteja la possibilitat de 
recuperar-la vinculada al futur centre d’interpretació del món rural. 
 

 
Fent carboneres (foto: Elisabeth Parera) 

 

Patrimoni natural 

 Espai protegit dins la Xarxa Natura 2000. El municipi de Gaià conserva 
uns valors paisatgístics i naturals que s’emmarquen en un territori de mitja 
muntanya, amb un paisatge de transició cap al clima mediterrani. Compta 
amb alguns turons emblemàtics, com el Serrat de l’Àliga, la serra de Vilagaià 
o el serrat de Puig Gaiart. Atenent a aquests valors, una part del sector llevantí 
del terme municipal s’ha inclòs com a espai natural protegit dins la Xarxa 
Natura 2000. Forma part d’un àmbit més ampli, denominat Riera de Merlès, 
en el qual s’hi ha identificat espais i hàbitats d’interès comunitari (a nivell 
europeu) que inclouen zones de ribera, jonqueres, prats i zones boscoses 
diverses, així com espècies d’interès protegides, com ara determinats tipus de 
cranc, ratpenats o llúdries.  
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Zona propera al Soler de Lloberes, inclosa en la Xarxa 2000 
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ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS INVENTARIATS 
 

Àmbit i tipologia dels elements 

S’han inventariat un total de 349 elements, una xifra que considerem força 
alta per les dimensions mitjanes del terme municipal. Pel que fa a àmbits i 
tipologies dels elements inventariats, el predomini, com és normal, és dels béns 
immobles i especialment dels edificis. D’un total de 180 edificacions (entre 
edificis i conjunts arquitectònics) la gran majoria pertanyen a masies i cases de 
pagès disperses. També hi ha un nombre important de barraques (60), les quals 
s’inclouen en la categoria d’edificis. Una altra categoria especialment quantiosa 
és la dels  jaciments arqueològics (46), i també és remarcable el nombre 
d’elements arquitectònics (49). Les xifres són les següents: 

Patrimoni immoble (total: 290) 
Edificis: 165 

Conjunts arquitectònics: 15 

Elements arquitectònics: 49 

Jaciments: 46 

Obra civil: 15 

 

Patrimoni moble (total: 8) 
Elements urbans: 0 

Objectes: 6 

Col·leccions: 2 

 

Patrimoni documental (total: 5) 
Fons d’imatges: 1 

Fons documentals: 4 

Fons bibliogràfics: 0 

 

Patrimoni immaterial (total: 18) 
Manifestacions festives: 9 

Tècniques artesanals: 0 

Tradició oral: 4 

Música i dansa: 4 

Costumari: 1 

 

Patrimoni natural (total: 28) 
Zones d’interès: 25 

Espècimens botànics: 3 
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Cronologia 

Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini 
dels elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 204 elements; 
seguits de l’època moderna (64 elements) i l’època medieval (24 elements). Les 
èpoques anteriors també tenen una presència important, degut al gran nombre de 
jaciments arqueològics: època antiga (20 elements), prehistòria (9 elements). 
També hem fet constar els elements naturals, que no corresponen a cap època (28 
elements). Cal dir que, en una gran majoria d’elements, l’atribució a una època 
concreta és força relativa; així, per exemple, moltes masies tenen un origen 
medieval i pesisteixen en època moderna i contemporània. Hem optat per 
incloure-les en l’epoca que ens semblava mes representativa, normalment 
moderna o contemporània. 
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Titularitat 

La titularitat és majoritàriament privada (303 elements), mentre que els 
elements públics tenen una presència molt menor (46 elements). La major part 
d’aquests elements públics es refereixen al patrimoni immaterial (manifestacions 
festives, tradicions orals, etc). 

 

 
 

 

Estat de conservació 

L’estat de conservació del patrimoni de Gaià és en general bo. El nombre 
d’elements qualificats  en bon estat és de 169; en estat de conservació regular, 
122; i 58 que consten en estat de conservació dolent. 
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3. Llistats d’elements fitxats i no fitxats 
 

ELEMENTS FITXATS 
 

A continuació adjuntem els llistats d’elements inventariats que formen part 
d’aquest inventari. Més endavant incloem també un seguit d’elements que, per 
diverses raons,  no han estat inventariats i donats d’alta al Mapa amb fitxa pròpia. 
Tot i així, en aquesta memòria hem volgut recollir informació rellevant sobre 
aquests elements. Aquests són els criteris que hem seguit a l’hora de fitxar o no 
fitxar un element: 

 
Criteris de selecció 

 Hem inclòs en la llista d’elements no fitxats els edificis que ja no 
existeixen però que tenen un valor per a ésser documentats. 

 Hem inclòs en la llista d’elements no fitxats objectes o elements d’interès 
dels quals tenim constància però als que no hem tingut accés per poder 
realitzar una fitxa amb totes les garanties. 

 Hem inclòs en la llista d’elements no fitxats elements que no hem pogut 
localitzar amb precisió perquè estaven molt perduts. No els hem trobat ni 
amb l’ajuda dels informants locals. 

 Tanmateix, sempre que ho hem considerat mínimament pertinent hem 
optat per fitxar els elements. Per exemple, hem inclòs com a element fitxat 
un mas que es va enderrocar fa uns anys però del qual se’n conserva un 
únic element: una cisterna. L’hem fitxat com a element arquitectònic (el 
Canadell, cisterna; fitxa 309), i això ens ha permès adjuntar-hi també tota 
la seva història. 

 També hem inclòs com a element fitxat un jaciment arqueològic que ha 
estat destruït (Necròpolis de Gaià). Ho hem fet perquè és possible que en 
les seves proximitats quedin altres restes o tombes que algun dia es 
podrien excavar. D’aquesta manera queda una major constància del 
jaciment. 

 També hem inclòs com a elements fitxats alguns masos que van quedar 
exclosos del catàleg de masies. Les seves restes, encara que de caràcter 
arqueològic, tenen prou interès per quedar testimoniades en l’inventari. 
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ELEMENTS NO FITXATS 
 

- Elements destruïts o desapareguts 

 

Cal Patilles 

Aquesta casa del nucli de Galera estava emplaçada al començament del carrer  
Gramulà. Entorn del 2008 va ser enderrocada. Com la resta de cases d’aquest 
nucli s’originà a partir d’un establiment en terres del baró de Vilagaià, que va 
impulsar el nucli pagès de Galera al final del segle XVIII. Segons dades del 
Cadastre i del Registre de la Propietat recopilades per Ramon Vila, el solar 
d’aquesta casa es va establir l’any 1782. El primer titular era Isidre Codina, que 
era paleta, i pagava un cens de 12 Reals. La casa no s’hi va construir fins el 1906, 
però és de les que ha tingut més rellevància pública en la història de Galera. El 
sobrenom de Patilles ve d’un home espavilat i pràctic que la gent mal anomenava 
advocat dels pobres perquè tothom li venia a consultar conflictes de tot tipus. 
Fins l’any 1927 als baixos hi havia la botiga del poble, regentada pel mateix 
Patilles i el seu fill. Posteriorment la van portar dues persones més, l’anomenat 
Prades i, més tard, el Joan Noguera i la seva dona, la Teresa de cal Jeperut. L’any 
1936 es va formar la Cooperativa, i a la botiga s’hi podia trobar de tot. A l’edifici 
també hi havia el cafè Alegria. Anys més tard, al darrera s’hi van construir uns 
pisos nous on hi havia la sala de ball l’Estrella. Pels pisos de cal Patilles hi han 
passat moltes famílies. Durant uns anys la casa va servir com a secretaria de 
l’Ajuntament, quan en tenia cura el senyor Mas (Anònim, 2008). 
 

Bibliografia:  

VILA CASALS, Ramon M. Llibre de Galera (treball inèdit) 

Anònim (2008). Festa Major de Galera, programa 

 

 

- Elements mancats d’una informació precisa 

 

Forn de calç de Viranes 

Forn de calç emplaçat uns 400 m al sud-est de la masia de Viranes i del qual 
no n’hem pogut trobar l’emplaçament precís. Per anar-hi cal arribar al final d’un 
camp i caminar uns 40 metres per un camí actualment molt perdut que puja el 
coster. El forn és a la banda de ponent del camí. Aproximadament, les 
coordenades UTM de la ubicació són: ETRS89 413806;4640156. 

Informació facilitada per Ramon Font i Ramon Matamala 

 

Inscripció en una roca sota el Carrer de la Vall 

Inscripció feta en una roca del marge d’un camí amb la data d’un any. Es 
troba emplaçada al costat nord d’un camí que surt de la pista asfaltada que 
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recorre el sector nord-oest del terme de Gaià, 200 m abans d’arribar a l’anomenat 
Carrer de la Vall. El camí surt en direcció est i la inscripció es troba a uns 180 m, 
just després d’un revolt molt tancat. No es tenen notícies de qui va fer aquesta 
inscripció ni amb quina intenció. Però sembla evident que era feta per ser vista 
pels transeünts del camí, que es dirigia cap a la Casa Nova, ja ensorrada. Les 
coordenades UTM de la ubicació són: ETRS89 412476;4645320. 

 

Dietari de Joan Taulats Riera 

Dietari que va escriure Joan Taulats Riera, iniciat a la dècada de 1930 i fins 
els anys 1970, el qual conté informació rellevant i d’interès social i polític sobre 
alguns dels fets esdevinguts durant aquest període a Gaià, especialment durant la 
Guerra Civil. 

Joan Taulats Riera vivia i era propietari de la casa coneguda com el Serrat. 
Era un home cultivat i va ser jutge de pau. Entre d’altres qüestions, per exemple, 
en aquest dietari dóna notícia del cas de Josep Arnaus Gusart, masover del Prat, 
que va ser assassinat el 1936 vora una camí proper al Serrat, on ara hi ha una 
creu commemorativa a la seva memòria; també del cas d’un jove soldat escapat 
de la Batalla de l’Ebre i assassinat a Vilagaià. Així mateix, es dona notícia de 
l’entrada de les tropes franquistes a la zona. El dietari segueix amb altres fets 
posteriors d’interès per al municipi, com ara la construcció del pont de la 
carretera, inaugurat el 1968, o l’acord per posar llum elèctrica al municipi, l’any 
1972. També s’hi recullen altres fets més anecdòtics, com l’avistament durant els 
anys trenta d’una aurora boreal, o altres episodis meteorològics. 

Aquest dietari el conserven a la casa del Serrat els descendents de Joan 
Taulats. 

 

Bibliografia: 

PARERA, Elisabeth; FONT, Montse (2016). “Històries i contalles”, Gaià, 

t’estimo. Reviu Gaià, Grup de Recerca, Gaià, p. 279, 289. 

 

Prospeccions arqueològiques fetes amb motiu de les obres de la carretera C-

1411 (Eix del Llobregat) al tram Berga / Puig-Reig 

Els anys anteriors al 2007 es va procedir al desdoblament de l’Eix del 
Llobregat (carretera C-1411) entre Puig-Reig i Berga. Aquestes obres van afectar 
en una mínima part el terme de Gaià. En coordinació amb les obres es van 
realitzar els prescriptius treballs de prospecció i seguiment arqueològic, els quals 
no van aportar cap resultat positiu pel que fa al territori de Gaià. Almenys no 
consta en la prefitxa d’aquest jaciment, dins l’inventari del patrimoni arqueològic 
de la Generalitat de Catalunya (CCAA 19103). 
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