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METODOLOGIA 
 
 

1. OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
 

1.1. AGRAÏMENTS 
 
Aquest treball, impulsat i finançat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Montclar, d’acord amb el conveni subscrit 

per ambdues administracions l’any 2014, i en el marc del programa de Mapes del 

Patrimoni Local que gestiona l’OPC,  ha estat realitzat per la historiadora Mª del Agua 

Cortés Elía, tècnica de patrimoni Cultural de l'OPC amb l'estreta col·laboració de 

l'Ajuntament de Montclar, que ha posat tots els mitjans tècnics i humans a disposició de 

la tècnica redactora.  Per aquests motius agraeixo l'interès i col·laboració desinteressada 

de l'anterior Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Josep Vilar Tristany, que va propiciar la 

realització d'aquest inventari en benefici de la població del municipi; posteriorment ha 

estat cabdal la col·laboració de l'actual Alcaldessa Sra. Raquel Sala Prat, dels actuals 

regidors municipals, Romà Giró Sobrevias i Miquel Solsona Ribera.  

 
 
He comptat també amb la col·laboració de diferents persones relacionades directament 

amb les cases del terme: M. Àngels de l’Hostal, Jordi Bolós, Josep Puig i Brich de casa 

Sabaters, Ramon i Pilar de El Casó, Ramon Planas Torrabadella de Vilariquer, Joan 

Seuba de El Pujol de Sant Quintí, Ramon Solsona de Els Plans de Sant Quintí, Guillem 

Armora, Maria Roca, Joan Antonio Serrano de Les Sitges, Ramon Fígols de can Barri 

de Montmajor i propietari de La Tor. Agraeixo molt especialment a totes i cadascuna 

d'aquelles persones que han obert les portes de casa seva per a que jo entrés a veure les 

parets i altre elements, i que han dedicat part del seu temps a explicar-me els seus 

records històrics sobre allò que em mostraven o sobre qualsevol tema relacionat amb el 

meu treball. 

 

També agraeixo la col·laboració desinteressada d'altres persones que han col·laborat en 

la recerca puntual d'alguns elements: Jaume Bernades, Director del Museu de Solsona; 

Ramon Coromines Camp, estudiós de temes arqueològics al Berguedà; Josep Sánchez 
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de la Societat d’Arqueologia del Berguedà, que em va passar informació d’alguns 

elements.  

 

Vull destacar i deixar constància de la positiva predisposició de la majoria de persones 

que he visitat envers al descobriment i al coneixement del passat històric del municipi i 

de qualsevol tema relacionat, fet que m'ha encoratjat en tot moment en la realització del 

present treball. I per això el meu agraïment final és per a tots els habitants de 

Montmajor que m'han facilitat la tasca amb el seu entusiasme sempre evident cap a la 

meva feina. 

 

 
 
 

1.2. OBJECTIUS 
 
El present Mapa de Patrimoni del municipi de Montclar inclou el patrimoni del terme de 

Montclar i de l’enclavament de Sant Quintí. 

 

El punt de partida va ser l'interès per part de l'Ajuntament d'obtenir informació dels 

elements històrics i d'interès cultural del terme municipal per tal de tenir coneixement 

de l'estat i la importància de cada un i del seu conjunt, a fi de portar a terme accions 

concretes, entre elles l'especificació dels elements susceptibles de protegir. La recollida 

i processament de les dades s'ha realitzat entre els mesos març de 2014 i març de 2017. 

 

Els objectius d'aquest treball són els que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

per a la realització d'inventaris de patrimoni local de l'Oficina de Patrimoni Cultural de 

la Diputació de Barcelona: "la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i 

natural del municipi i la seva valoració, permetent l'establiment de mesures per a la seva 

protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilitat social". El 

resultat és una eina a disposició de l'Ajuntament amb la informació individual i de 

conjunt dels elements patrimonials del municipi que ajudi a fomentar la conservació, la 

difusió, el coneixement del medi, i utilitzar-la com ajuda en la ordenació i planificació 

urbanística, així com en d'altres accions de benefici social. 
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2. METODOLOGIA 
 

 
2.1. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Per realitzar l'inventari es va adoptar una metodologia de treball estructurada en tres 

etapes principals: 

 
 1- Recopilació prèvia de documentació 
 2- Treball de camp: recollida d'informació oral i visita a cada element detectat i al 

terme en general 
 3- Treball de gabinet: contrastant les fitxes de camp amb la documentació, 

introducció de la informació a les fitxes i elaboració de la memòria com a conclusió 
 
 En cada una d'aquestes etapes s'ha procedit a realitzar una sèrie de tasques que es 

detallen a continuació de forma cronològica: 

 
 1- Recopilació prèvia de documentació: 
 

- Recopilació de la documentació existent sobre el municipi: bibliografia, 
publicacions, Carta Arqueològica de la Generalitat, Inventari de Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat, Inventari de Patrimoni Industrial de la 
Generalitat, Normes Subsidiàries de l'Ajuntament, llistats de Béns d'Interès 
Local.  Aquesta recopilació es va realitzar fent un buidatge de la bibliografia 
existent a la Biblioteca Comarcal de Berga, a l'Arxiu Municipal de Montclar, 
a l'Arxiu Comarcal de Berga i a d'altres arxius que s'especifiquen més 
endavant, junt amb la documentació i informació facilitada per l'Ajuntament, 
així com informació facilitada per membres de l’Associació d’Amics de 
Montclar. Es va comptar també amb documentació facilitada pels arxius 
parroquials. 

 
- Amb aquesta base es va realitzar un llistat de possibles elements 

inventariables que es va contrastar amb l'opinió d'alguns estudiosos i  
membres de l'Ajuntament ja citats anteriorment. La llista no es va considerar 
tancada ja que quedava subjecta al treball de camp que va permetre 
identificar més elements. 

 
- Per tal de facilitar el treball de camp es van diferenciar les  zones del 

municipi marcades per les parròquies i enclavaments que, recolzades amb la 
cartografia de cada zona,  van permetre la localització de nous elements. Les 
zones diferenciades són: les parròquies: Montclar, Sant Quintí; altres 
capelles: Santa Creu, Sant Ponç.  

 
- Es van establir contactes inicials amb informadors orals: estudiosos del 

terme, els habitants de les masies, propietaris de fons documentals, rector de 
la parròquia,  gent gran, ....; i que en el moment del treball de camp es van 
anar visitant per tal de cercar el màxim d'informació. 
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 2- Treball de camp:  
 

- En base als elements que ja s'havien detectat es va iniciar la recollida de 
dades visitant cada element,  recopilant la informació que ens proporcionava 
la observació directa junt amb la que ens proporcionaven les fonts 
documentals i els possibles col·laboradors;  es fotografiaven els elements, fet 
que facilitava després la tasca de gabinet. 

 
- Es contrastava amb documentació cartogràfica històrica i actual per tal de 

detectar topònims o nous elements a la zona visitada. 
 
 
 3- Treball de gabinet: 

 
- Realització de les fitxes dels elements. Les fitxes s'anaven completant a mida 

que es feia el treball de camp, de manera que aquestes dues fases s'han anat 
compaginant. Això ha facilitat la feina ja que s'havien detectat mots elements 
d'entrada i era necessària una estructuració per zones i completar el procés en 
cada zona. 

 
- En omplir els camps de descripció i d'història es contrastava la documentació 

escrita de que es disposava amb la informació obtinguda d'altres inventaris 
previs i amb les conclusions tretes de l'observació directa de cada element. 
D'aquesta manera es procurava ser el màxim exhaustiu en la documentació.  

 
- Es feien rutes per les zones diferenciades, inventariant els elements que ja es 

coneixien prèviament i detectant d'altres sobre el terreny. Aquestes rutes, 
completades amb la visita a cada element facilitava l'obertura de noves 
fitxes. D'aquesta manera també s'anava fent un llistat d'elements "no fitxats" 
per adjuntar a la memòria, consistent en aquells elements que no tenen prou 
entitat cultural per elaborar una fitxa documental. 

 
- Quan es va tenir introduïda a les fitxes la informació documental i històrica, 

es van completar amb les dades complementàries: coordenades UTM, alçada 
i fitxes relacionades. 

 
- En fer el repàs final de les fitxes abans de redactar la memòria, es van 

unificar les dades corresponents als camps Estil/Època. 
 

- Finalment es van introduir les fotografies que s'havien realitzat en format 
digital i es van escanejar  els plànols topogràfics d'ubicació de cada element. 
Amb això les fitxes es donaven per tancades. 

 
- En tancar les fitxes es va procedir a la redacció del present informe. 

 
 
 
 

2.2. FONTS CONSULTADES 
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S'han utilitzat diferents tipus de fonts per l'elaboració de l'inventari: documentació 

d'arxius públics i d'arxius privats, informació oral, bibliografia i la observació directa 

dels elements. Passem a detallar aquestes fonts. 

 
 
DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS: 
 
ARXIUS PÚBLICS 
 
 AMM        Arxiu Municipal de Montclar 
 AHCB       Arxiu Històric Comarcal de Berga 
 ADS          Arxiu Diocesà de Solsona 
 ACA          Arxiu de la Corona d'Aragó 
 AHDB       Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 
 APM          Arxiu Parroquial de Sant Martí de Montclar  
 BPB           Biblioteca Pública de Berga 
 MCB          Museu Comarcal de Berga 
 MDCS        Museu Comarcal i Diocesà de Solsona 
 
 
 
 
ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS 
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC), 

municipi de Montclar. 
 Carta Arqueològica del Berguedà. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya. Montclar. 
 Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, 

Generalitat de Catalunya) (IPIC). (no hi ha elements inventariats). 
 Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL). 
 Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (IPEC). 

Inventari del Patrimoni Festiu. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Es va realitzar un buidatge de la documentació bibliogràfica existent principalment a la 

Biblioteca Pública de Berga que conserva un important i complet fons bibliogràfic local. 

També es van recopilar totes les publicacions que s'han realitzat referents al municipi de 

Montclar, de la revista culturals comarcals "L'Erol", el document “Miscel·lània sobre 

Montclar” i el recull de fotografies “Una visió de Montclar de Berguedà”, totes dues 

fetes pel grup d’Amics de Montclar. Al final de la memòria, a l'apartat de bibliografia, 

s'especifica aquesta documentació. 
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2.3. EXPLICACIÓ DE LA  FITXA 
 
El model de fitxa que s'ha utilitzat és el que utilitza l'Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona per a la realització dels Mapes de Patrimoni Cultural, i que 

formen part d'una base de dades programada en MS Access 97. 

 

La fitxa conté una sèrie de camps d'informació que s'han omplert per a cada element: 

Número de Fitxa, Codi, Àmbit, Denominació, Ubicació, Titularitat, Propietari, 

Tipologia, Ús actual, Descripció, Observacions, Estat conservació, Autor, Any, 

Estil/Època, Segle, Emplaçament, Longitud, Latitud, UTM, Alçada, Accés, Número 

negatiu, Fitxes associades, Història, Bibliografia, Protecció, Número Inventari 

Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data modificació, Mapa, Fotografies. 

 

Hi ha una sèrie de camps en que el contingut s'ha de triar d'uns establerts prèviament per 

l'OPC: Àmbit, Codi, Tipologia i Titularitat. L'Àmbit i la Tipologia donen un Codi 

concret establert d'acord amb el següent esquema: 

 
 
 
1- PATRIMONI 
IMMOBLE 

2- PATRIMONI 
MOBLE 
 

3- PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

4- PATRIMONI 
INMATERIAL 

5- PATRIMONI 
NATURAL 

1.1- Edificis 
 

2.1-Elements 
urbans 

3.1-Fons d’imatges 
 

4.1-Manifesta-
cions festives 

5.1-Zones  
d’interès natural. 
 

1.2-Conjunts 
arquitectònics 
 

2.2- Objectes 
 

3.2-Fons 
documentals 
 

4.2-Tècniques 
artesanals 

5.2-Espècimens 
botànics singulars 

1.3-Elements 
arquitectònics 

2.3- Col·leccions 
 

3.3-Fons 
bibliogràfics 
 

4.3-Tradició oral  

1.4-Jaciments 
arqueològics 
 

  4.4-Música i dansa  

1.5- Obra civil 
 

  4.5- Costumari 
 

 

 
 
Cada fitxa es completa amb un mapa d'ubicació i d'una a tres fotografies. 
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2.4. CRITERIS DE SELECCIÓ  
 

En aquest treball s'ha procedit a la identificació, descripció i documentació dels 

elements que s'han considerat patrimoni cultural del terme municipal de Montclar per 

tal d'oferir una visió panoràmica d'un conjunt que determina les característiques 

concretes del lloc. No és aquest un estudi tancat, sinó que ha de mantenir-se obert a 

qualsevol aportació que contribueixi a l'enriquiment d'aquest patrimoni en funció de 

noves investigacions. Tampoc és un estudi que limiti les perspectives patrimonials al 

que conté l'inventari, sinó que ha de servir com a punt de partida per a incentivar  la 

recerca i la gestió del patrimoni que doni forma a diferents tasques entorn aquest i 

permeti la seva ampliació i conseqüent evolució. 

 

S'ha tingut en compte reunir el màxim nombre d'elements identificadors del terme 

incloent tot allò que podia tenir un valor patrimonial històric o de diferenciació. S'ha 

procurat obtenir el màxim d'informació de cada element de forma individual i de la  

relació amb el seu entorn per tal de mostrar la importància de cada element com a 

quelcom característic i definitori d'aquest territori. Però cal assenyalar que no s'han 

inclòs tots els elements detectats sinó que s'ha fet una selecció envers els següents 

criteris: 

 
1- S'han inventariat tots els elements que prèviament havien estat compilats en altres 

inventaris: 
. De la Generalitat: Carta Arqueològica (4 elements), Patrimoni Arquitectònic  
(13 elements). 

. Catàleg de Béns d'Interès Natural   (2 elements EIN).  
 
 

2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables per: 
. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica. 

 
3- S'han inventariat els fons documentals i fotogràfics que tinguessin  un fons històric 

important individualment i per al conjunt del municipi. 
 
4- S'han inventariat les manifestacions festives, musicals, artesanes i de tradició que 

són representatives i identificatives del terme. 
 
És per això que el volum de fitxes s'ha limitat finalment a les que hi ha a l'inventari com 

a elements més representatius, però  hi ha una sèrie d'elements que no s'han fitxtat 

perquè s'ha considerat que no tenen prou significació per a ser inclosos a l'Inventari, 

elements que coneixem però que han desaparegut  o elements que s'han inclòs dins 
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d'altres fitxes.   D'aquests elements "no fitxats" es fa una relació a l'apartat corresponent 

d'aquesta memòria. 
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DIAGNÒSTIC 
 
 

3. MARC D'INTERVENCIÓ GENERAL 
 

3.1. MARC GEOGRÀFIC, GEOMORFOLÒGIC I ECONÒMIC 
 

 
 
Montclar, situat al Baix Berguedà, compta amb 22,08 km2 i 119 habitants. Es troba a 

l'extrem sud-occidental de la comarca, limitant amb els municipis de i Casserres, 

l’Espunyola, Montmajor, Viver i Serrateix. 

 

El paisatge és un dels elements que cal destacar ja que es barregen zones planeres amb 

vegetació de petits boscs d'alzines, roures i pins intercalats amb camps de conreu i amb 

zones de muntanya suau comunicades per una important xarxa de camins. Destaca el 

pas de l'antic camí Ral de Cardona, el camí Ral de Solsona, així com camins secundaris 

que s'utilitzaven per comunicar els diferents nuclis i les cases de pagès. Els principals 

eixos de comunicació són la carretera local C-26 de Berga a Cardona i la B-421 que 

porta de Montmajor a Montclar; també la  BV-4131 de l’Espunyola a Casserres, que es 

desvia al nucli de Montclar. La resta de vies de comunicació està formada per camins 
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asfaltats o pistes i camins de bosc senyalitzats. Destaca també el pas de camins 

ramaders o carrerades, utilitzades fins fa pocs anys pel trasllat dels ramats a les 

muntanyes i dels que es conserven alguns trams.  

 
Geològicament, el substrat rocós està constituït per margues i gresos rogencs de 

l'oligocè, recoberts per sediments fluvials en les valls que han obert els rius. Ens trobem 

amb sòls ben construïts, no gaire profunds i aptes pel conreu. En les zones més elevades 

i en les vessants de les muntanyes, els sols són prims i estan ocupats pel bosc de tipus 

mediterrani de muntanya mitjana amb roure valencià (Quercus faginea), roure 

martinenc (Quercus pubescens) i pinassa (Pinus cluisiana). L'activitat agrícola és 

localitzada en les valls al·luvials obertes pels rius on els sòls són més profunds i fèrtils, i 

el relleu suau. L'incendi forestal de l'estiu del 1994 va assolar fortament tot el terme de 

Montclar, que ha perdut gran part de les zones de bosc. Hi ha dues rieres que travessen 

el terme: la riera de Navel, també anomenada de Montcal al seu pas pel terme, i la de 

Clarà, que delimita amb l’enclavament de Sant Quintí. Diferents torrents travessen 

també el terme, destacant la Rasa del Salt, la Rasa del Casó, la Rasa de Vilariquer, la 

Rasa de la Pineda i el torrent de Les Sitges que desguassen a la riera de Navel; la riera 

de Sant Quintí que desguassa a la riera de Clarà, principalment. 

 
Una gran part de la població viu en masies disseminades envoltades per àmplies zones 

de conreus de secà i boscos de pins i alzines, essent la base econòmica essencialment 

rural. Tot el municipi de Montclar ha estat una zona que ha viscut tradicionalment de les 

activitats del sector primari: agricultura i ramaderia. El conreu de cereals i farratges, 

amb introducció esporàdica d'altres cultius, ha estat la nota dominant, amb explotacions 

agrícoles i ramaderes de caire familiar. La cria i engreix de bestiar porcí i boví és molt 

important, fet que ha desenvolupat algunes indústries familiars entorn als productes del 

porc, principalment. Aquesta tradició agrícola ha provocat la celebració d'un 

concorregut mercat tradicional anual el sis de gener al Firal dels Reis, una fira 

bàsicament de tradició ramadera.  

 

Tot i que a l'edat mitjana la vinya era freqüent a la zona, a finals del XVIII es va 

abandonar completament la producció de vi que era bàsicament per les mateixes masies. 

Encara  queden alguns vestigis que denoten aquest passat vinícola, com les tines i restes 

de premses repartides per moltes cases del terme.  
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Actualment el terme compta amb 119 habitants, quasi la meitat dels que tenia a la 

dècada dels 50. Des del 1900 la població va augmentar fins als anys 20, seguint la 

dinàmica de  creixement del Berguedà. A mitjans del segle XIX, el 1857, va tenir el 

nombre més alt de població, amb 521 persones. A partir dels 40 el descens és 

progressiu, seguint la tendència migratòria del camp a la ciutat, fins al punt que el nucli 

urbà va quedar quasi abandonar a inicis dels anys 1960.  

 
 
Evolució de la població: 
 
ANY 1497 

focs 
1515 
focs 

1553 
focs 

1717 
habit 

1787 
habit 

1857 
veïns 

1860 
habit 

1877 
habit 

 10 11 20 89 179 521 477 363 
 
 
ANY 1877 

 
1900 
 

1910 
 

1920 
 

1930 
 

1940 
 

1950 
 

1960 
 

1970 
 

1981 
 

1991 
 

1996 2001 

habitants 356 353 379 387 361 417 361 283 263 270 253 128 120 
 
 
El poble o nucli principal està format per una agrupació de masies i habitatges dels 

segles XVII i XVIII, distribuïts al voltant de l’església de Sant Martí i de l’antic castell 

de Montclar (actual cal Sastret), que va ser ampliat en èpoques d’auge de l’economia 

agrícola però que va ser abandonat progressivament durant la primera meitat del segle 

XX, accelerant-se durant la Guerra Civil. No serà fins al anys 1964 que es torna a 

habitar de la mà de persones vingudes de Barcelona que mostren interès en rehabilitar 

les cases com a segona residència, donant nova vida al nucli. 

 
 

3.2. MARC HISTÒRIC 
 
 
Del neolític a la romanització: 
 
Tot i que el municipi de Montmajor és el municipi que té més vestigis arqueològics de 

tota la comarca del Berguedà, amb jaciments que han proporcionat diferents elements 

que es conserven al Museu Comarcal de Berga i al Museu Comarcal i Diocesà de 

Solsona, principalment, i també al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, 

Montclar no és un terme que hagi proporcionat moltes troballes ja que no s’ha realitzat 

recerca. Ben segur que com Montmajor tindria una primera humana al Neolític mig, Per 

exemple amb el possible sepulcre de fosa que encara resta per identificar.  



MONTCLAR       Mapa del Patrimoni Cultural /  Memòria 14 

 

El mateix passa en època ibèrica, que Montmajor disposa de l’important poblat ibèric de 

Sant Miquel de Sorba, amb inici d'ocupació al segle VII aC en plena època hallstàtica i 

amb continuació ibèrica, constituint el lloc d'hàbitat ibèric més important de la comarca 

que va excavar Serra Vilaró a principis de segle. Algunes zones de Montmajor 

conserven vestigis possibles d’aquest període, tot i que no podem confirmar la seva 

existència en  no disposar d’instruments de recerca ferms.  

 
 
Evolució des de l'Edat Mitjana: 
 
Segona afirmava Jordi Bolós (2004: 24) Montclar era un lloc habitat ja a finals del món 

romà i a inici d'època medieval (segle VI - VII). Diferents indicis el porten a pensar que 

era un poble fortificat inicialment, on en època carolíngia es construiria l'església 

dedicada a Sant Martí. També hi hauria poblament dispers o semi dispers, per exemple a 

Vilariquer, El Querol, Vilaseca, el Vilar, la Tor, Canudes, can Codina, Muntanyà, entre 

d'altres. A partir de l'any 1000 es consolida la xarxa parroquial i s'imposà un poblament 

encara més dispers en masos. 

 

El poble es troba situat sobre un turó, estructurat al voltant d’una plaça amb l’església 

parroquial a un extrem, i a l’altre banda una casa senyorial, coneguda com el Castell, i 

que possiblement es construís sobre les restes d’una antiga fortalesa o casa forta. 

El lloc és documentat des del segle X, en l’acta de consagració de Sant Llorenç prop 

Bagà, que fa referència a l’església de Santa Creu com una propietat del monestir. El 

1074 s’esmenta la venda d’un alou a Montclar (ADS, fons Serrateix). Però la història 

del poble va lligada a l’església i al castell. El castell no s’esmenta fins a inicis del segle 

XIV (1309), moment en que passa a domini reial (regentat per la família dels Montclar) 

i s’engrandí. El segle XVII, era propietat de la família nobiliària dels Tamarit i l’antic 

castell es transformà en una masia coneguda com cal Metge Sastret, conjunt declarat Bé 

d’interès Cultural el 1985. 

 
Possiblement l’evolució del nucli seria la que apunta Bolòs, entre els segles VII i X la 

funció del turó podia ser d’oppidum, refugi natural que aviat va tenir un conjunt 

d’habitatges de tàpia o fusta. Al segle IX-XI es va afegir l’església preromànica. Entre 

els segles XI-XII es construiria el castell del senyor, afavorint  l’increment 

d’edificacions així com una nova església romànica.  
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La teoria de Jordi Bolòs (2005, a Miscel·lània sobre Montclar) és que el nucli de 

Montclar no és una sagrera, ja que en l’espai de 30 passes al voltant de l’església no hi 

havia construccions però si una zona d’enterraments d’època medieval. En canvi si que 

correspondria a la tipologia de poble obert i emmurallat, creat al cim d’un turó, 

fortificat, durant l’alta edat mitjana.  

 
El mateix topònim ens pot indicar un lloc  o codina al cim del turó lliure de vegetació 

(mont clar), fet que reforça la hipòtesis de Bolòs en dir que l’activitat econòmica de 

l’origen de l’agrupament seria la ramaderia, amb la possibilitat d’un clos tancat pel 

bestiar des de l’alta edat mitjana. Ell mateix proposa la següent evolució: 

 

- entre els segles VII i X, la primera funció del turó seria un oppidum, lloc 
fortificat i refugi natural de la població de l’entorn i del seu bestiar. Segurament 
molt aviat es feren habitatges al sector nord-oest, cases de fusta i tàpia molt 
juntes. 

- Als segles IX-XI, època carolíngia, es va afegir una esglèsia preromànica 
dedicada a Sant Martí, advocació introduïda pels francs, i a l’extrem est hi havia 
una necròpoli de la comunitat. 

- Als segles XI-XII es degué construir el castell del senyor. Possiblement això 
afavorí l’activitat mercantil. S’edifica una nova església romànica i al mateix 
lloc. 

 
 
 
Els segles XVII i XVIII, la població augmentà considerablement, moment en que es van 

construir la major part dels habitatges del nucli. 

 

A partir de la primera meitat del segle XX la població del poble de Montclar començà a 

disminuir fins que el pràcticament total abandó provocà que la degradació, l’envelliment 

i la posterior ruïna afectessin en gran mesura l’enclavament.  

 

L’any 1964 comença el procés de restauració, rehabilitació i millora de les cases i el seu 

entorn, amb la idea de destinar-les a segona residència. Aquesta reconstrucció es feu 

segons la premissa de tornar al poble la seva estructura original, respectant al màxim 

l’estructura urbana i volumètrica existent així com l’estil edificatori de la comarca: 

construccions de pedra, mida i forma de les obertures, utilització de teules antigues, 

entre d’altres. 
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Destaquen l’important nombre de masies disseminades per tot el terme municipal, entre 

les que destaquen: Sant Ponç i el seu molí, la To (o La Tor) i el seu molí, Vila-riquer 

(totes tres esmentades al fogatge de 1553), i la Torregassa. Possiblement datin del segle 

XVII i han sofert modificacions i ampliacions en diferents etapes. També la masia 

Santacreu documentada a finals del X i esmentada al fogatge 1553, que compta amb una 

capella. 

 

Al poble hi ha una parròquia, Sant Martí, i una església sufragània ubicada a 

l’enclavament de Sant Quintí, així com dues capelles als masos més importants. 

 

SANT MARTÍ DE MONTCLAR: 

Construïda al segle XII, constant des de l’inici com a parroquial, i des del segle XIV 

com a església del castell. Edifici d’una sola nau amb absis semicircular a llevant, 

sobrealçat en època posterior, sense decoració exterior. Els segles XVII i XVIII 

s’amplià el creuer amb l’obertura de dues capelles i la sagristia; es refeu la porta a 

migdia, a ponent es transformà el campanar d’espadanya en una torre. L’església fou 

restaurada pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 

Barcelona durant la dècada dels setanta. 

A l’interior es conserven dos retaules barrocs del segle XVIII i un neoclàssic del segle 

XIX. Al Museu Diocesà de Solsona es conserva un altre d’estil gòtic del segle XV. 

La rectoria, que es troba al costat de l’església, va ser bastida al segle XVIII. 

 

 

SANT QUINTÍ DE MONTCLAR: 

Sufragània de Sant Martí, documentada de del segle XI. Edifici d’una sola nau amb 

absis semicircular a llevant, volta de canó enfonsada, i el quart d’esfera de l’absis es 

conserva bastant malmès. L’interior estava enguixat amb fragments de decoració mural 

potser del segle XVI. Al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es conserva una 

lipsanoteca procedent d’aquesta església que està situada a l’enclavament de Sant Quintí 

i que actualment no conserva el culte degut a l’estat d’abandonament del conjunt. 

 

 

SANTA CREU DE MONTCLAR: 

Capella situada a prop de la carretera que porta a Montmajor, al costat del mas Santa 

Creu. Edifici d’una sola nau amb absis que aprofita la base preromànica. Possiblement 
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al segle XVIII, en època moderna, es va reformar: s’enguixà l’interior, l’absis e va 

tapiar per aprofitar com a sagristia, es referen o feren de nou finestres i campanar. Quasi 

no queda res d’època romànica.  

 
 
SANT PONÇ:  
Petita ermita adscrita a la masia propera de Sant Ponç, una de les cases que més produïa 

de la parròquia de Montclar, ja que va ser casa nomenada casa major delmera a 

L'Excusado (1766-69), lliurant el delme a la hisenda reial, arrendada per Jaume Merlet, 

argenter, per 220 lliures, i el fiador va ser Joan Santromà, espardenyer de Solsona 

(Subarrendaments de l'Excusado, 1766-69) (PLANES, 1985). La capella, tal i com 

indica la data gravada a la porta,   és un edifici de 1754, corresponent amb el moment 

d'ampliació de la casa i del seu auge econòmic. És un edifici amb una estructura 

neoclàssica. Al llibre de Gavin hi ha un fotografia de l'any 1960 en que la capella tenia 

un campanar d'espadanya al vèrtex frontal de la façana principal; i una altra de 1983 en 

la que ja no es conserva el campanar. 

 

 

 
 

3.3.  L'ESCUT DE MONTCLAR 
 
 

L’escut actual de Montclar va ser aprovat pel Ple municipal el 18 de maig del 2005 i 

publicat al DOGC el 8 de juny del mateix any amb el número 4401.  

 

Les característiques de l'escut són: 

“Escut caironat: de sinople, un mont movent de la punta somat d'una creu llatina patent 

d'argent, acostada d'una espasa d'argent guarnida d'or a la destra i d'una fletxa pujant 

d'argent a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.  

El mont d'argent amb la creu és un senyal parlant referent al nom del poble i que ja es 

feia servir als segells antics. Els dos elements restants són senyals al·lusius a les 

parròquies del municipi: Sant Martí (l'espasa) i Sant Sebastià (la sageta)”1. 

 
 

                                                           
1 «RESOLUCIÓ GAP/1709/2005, de 18 de maig, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de 
l'escut heràldic del municipi de Montclar.» DOGC núm. 4401. Generalitat de Catalunya, 08-06-
2005. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/18_de_maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/wiki/DOGC
https://ca.wikipedia.org/wiki/8_de_juny
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sinople
https://ca.wikipedia.org/wiki/Argent_(her%C3%A0ldica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Or_(her%C3%A0ldica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Timbre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corona_mural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Senyal_parlant
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4401/05132074.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4401/05132074.pdf
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4. EL PATRIMONI DE MONTCLAR 
 
 

4.1. ELEMENTS FITXATS 
 

L'Inventari de Patrimoni del municipi de Montclar està format per un conjunt total de 

191 elements documentats sobre un suport en fitxer Acces-97 facilitat per l'Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 

 

Els criteris de selecció emprats per fitxar o descartar elements ja s'han especificat a altre 

apartat, però els recordem de forma general: 

 
 L'existència de l'element 
 Incloure tots els que figuraven en altres inventaris previs (això ha obligat a 

inventariar alguns elements arqueològics actualment desapareguts però inventariats 
anteriorment) 

 Exhaustivitat, procurant incloure tot element que te un valor patrimonial 
 Identitat, és a dir, elements que caracteritzin especialment el lloc: història, natura, 

festes, costums,... 
 Importància individual, com a elements que destaquen per un motiu concret dins el 

conjunt 
 Atemporalitat, tenint en compte elements de qualsevol època 
 
 
Els elements fitxats son els que es relacionen a continuació amb un primer llistat per 

ordre numèric, un per ordre de tipologies i finalment un llistat per ordre alfabètic. 
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4.1.2. Anàlisis de la informació recollida a les fitxes 

 

 
Tipologia del patrimoni de Montclar 
 

 
 
Tal i com es desprèn dels gràfics presentats, al terme de Montclar hi ha un clar 

predomini de patrimoni immoble (78,72%), amb un important nombre d'edificis (73), 

seguits dels elements arquitectònics (43), els jaciments arqueològics (25). Això mostra 

que les cases i els jaciments arqueològics són el llegat patrimonial més important de 

Montclar. Entre els elements arquitectònics destaca la quantitat de tines d'elaboració de 

vi que hi ha repartides al terme. Algunes s'han inventariat independentment de la casa i 

d'altres amb la mateixa casa. 

 

El patrimoni moble constitueix un 5,8% del total, però cal tenir en compte que no s'han 

inventariat tots els objectes presents a les masies relacionats amb el passat agrícola de la 

zona, fet que ben segur elevaria aquest percentatge. Cal remarcar que és més important 

el nombre d'objectes solts que aquells que constitueixen una col·lecció. 

 

En quant al patrimoni documental, un 3,7% del total, mostra un predomini dels fons 

documentals que formen part d'arxius fonamentalment públics. 

 

El patrimoni immaterial no és gaire representatiu, un 2,6%, i en ell predominen les 

manifestacions festives, i tan sols una tècnica artesanal documentada.  
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El patrimoni natural no presenta gaires elements remarcables, tan sols un 9%, amb dos 

elements inclosos als PEIN que són les rieres de Navel i de Clarà i un conjunt d' arbres 

considerats monumentals i diverses zones d’interès. 

 
Tipologies de patrimoni: 

 
 
 
Estat de conservació: 

 
 
 
L'estat de conservació és majoritàriament bo, degut principalment a que la major part 

d'elements encara estan habitats i per tant es mantenen. Tot i així crida l'atenció l'elevat 

nombre d'elements que es troben en estat dolent o regular, destacant alguns en perill de 

desaparició degut al desconeixement de la seva importància històrica. Aquesta és una de 
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les recomanacions que tindrem en compte en el capítol de conclusions per tal d'evitar la 

desaparició definitiva. 

 
Nivells de protecció: 

 
 
En quant als nivells de protecció legal del patrimoni destaca també el reduït nombre 

d'elements protegits per una figura legal. Tan sols hi ha 1 BCIN (Bé Cultural d'Interès 

Nacional) (el castell de Montclar, 1 PEIN (Espais Protegit d'Interès Natural) (la riera de 

Navel). També estan protegits per la Llei 9/1993 de patrimoni Cultural català els 

objectes conservats als Museus i la documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

També queda protegida la documentació de la Biblioteca de Catalunya per la Llei 

4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC 1727). No hi consten elements 

protegits per les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament. 
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4.2. ELEMENTS NO FITXATS 

 
 Hi ha una sèrie d'elements que per les seves característiques no s'han fitxat. Es tracta 

d'elements que s'han considerat poc significatius, amb poc valor històric, elements que 

han desaparegut però dels que es coneix l'existència, o elements que en un principi 

s'havien inventariat però que més tard no s'han considerat amb prou entitat per formar 

part de l'inventari. Per aquest motiu aquí es fa una breu descripció i llistat d'aquests 

elements per tal de deixar constància de la seva existència. Hi ha alguns elements dels 

que es té notícia històrica però dels que no resten elements visibles, tot i així, els castells 

s'han fitxat però es llisten com a desapareguts amb el nº de fitxa que fa referència al 

costat.  

 
 

 
Elements poc rellevants 

Patrimoni 
Immoble 
 

Edificis  Cal Nosa (nova) construcció data de 1800 segons els 
cadastre 

 Xalet Tuset (nova) 
 Cal Dominguet, es va cremar i va ser refeta totalment 

el 2001 
 Cal Pagès. Edifici de nova construcció situat al lloc 

on hi havia hagut l’antiga casa de cal Pagès. 
 Cal Ralé, xalets turisme rural  
 Cal Cap del Serrat, casa nova en obres 
 Cal Peraire, nova 
 Cal Xavier. És una casa antiga molt modificada. 
 Cal Pere, antiga casa de pagès d’origen possiblement 

cap a l segle XIX però que ha estat molt reformada. 
 Els Emprius 
 Can Iglésies, edifici nou 
 Cal Canal 
 Cal Jené, és nova 
 La casa de la Vila, Ajuntament. És nou. Es va 

inaugurar el 1996. 
 

Patrimoni 
moble 

Objectes  Carro a Cal Ralé (és un element que es troba a l’aire 
lliure i que perilla de desaparèixer) 
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Patrimoni 
Natural 

Zones d’interès 
natural 

 Font del Rector (X: 397754, y: 4652549) 
 Fonts Calentes (a prop de Vilariquer)  (X:396700.65, 

Y: 4651711.80) 
 Font del Balç, al balç de Sant Quintí. A prop de 

l’església de Sant Quintí, a llevant 
 Font del Casalot. (X:396334.20, Y: 4652055.49) A la 

Rasa de Vilariquer. Desapareguda. 
 Font del Rentador (feta) (X:396764.68, Y: 

4653257.23) 
 Font de la Mola o del Casó (X:396655.14, Y: 

4653401.69) 
 La Fontanella (X:395986.01, Y: 4654270.05) 
 Font del Molí de Sant Ponç (és sota el saltant)  

(X:397585.64, Y: 4653409.87) 
 Font de La Caseta (X:397196.74, Y: 4653874.50) 
 Font de Sant Pere (X:397446.24, Y: 4655633.18) 
 Font de les Canals (X:399583.55, Y: 4653827.14) 
 Font de la Pineda (X:398076.75, Y: 4651783.23) 
 Font dels Bullidors de ca n’Iglésias (??) 
 Font de La Talaia (??) 

 
 
 
 
 
 

Elements desapareguts 
Patrimoni 
immoble 

Edificis  Cal Soldat (desapareguda. Al nucli, era al costat de cal 
Armenter). 

 Cal Sastret (desapareguda. Al nucli, davant de cal 
Peirot). 

 Can Sabató. Es va enderrocar els anys 1960-70 (illa del 
mig del nucli). Al lloc que ocupava es va construir una 
casa nova, cal Barber, ara Edward Prat. 

 Cal Jepillot, Es va enderrocar els anys 1960-70 (illa del 
mig del nucli). Ara és el jardí de cal Barber, ara 
Edward Prat 
 

   El Solà, sembla que hi havia dos morts de la Guerra 
Civil mig enterrats a prop de la casa. 
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5. MARC D'INTERVENCIÓ PATRIMONIAL   
 
 

5.1. ESTAT LEGAL 
 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993 de 30 de 

setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 octubre 1993) són  dues:  

 

 Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN);  només el Govern de la Generalitat te la 
facultat de declarar-los.  Béns catalogats,  denominats en el cas dels immobles, Béns Culturals d'Interès 
Local (BCIL). Aquest instrument de protecció i catalogació s'atribueix als 
municipis. 

 
En ambdós casos la legislació estableix els procediments de declaració per a cada 

categoria. 

 

La categoria de BCIN, equival a la de Bé d'Interès Cultural (BIC) establerta per la Llei 

16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  

 

Dins de la categoria de BCIN (BIC), i tal com estableixen sengles disposicions 

addicionals de les lleis espanyola (1985) i catalana (1993) de Patrimoni, es consideren 

BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats pel Decret de 22 d'abril de 

1949, també conegut com "decret de castells", i que especifica que tots els castells 

d'Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota protecció de l'Estat. Això 

vol dir que tots els castells prenen la categoria de Bé d'Interès Cultural. Es va realitzar 

un inventari previ i un nou inventari l'any 1968 en el que s'inclouen un elevat nombre 

d’elements. La Generalitat va refer la llista a mitjans dels 80, que va ser acceptada pel 

Ministeri, el qual va donar d’alta els 1501 registres d’aquesta nova relació com a BIC 

(com a BCINs de Catalunya a partir de 1993).  

 

Només els castells de Montclar està en aquest llistat. Està donat com d’alta com a BIC-

BCIN amb el núm. 1078-MH. R-I-51-5548. Decret  22/04/1949.  
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En conclusió, pocs son els elements del municipi de Montclar que es troben protegits de 

forma legal per aquestes disposicions establertes, tot i que seria convenient incloure 

altres elements a les normes subsidiàries de l'Ajuntament i establir els corresponents 

nivells de protecció. Repassem-ho, són els següents:  

 
 
Elements protegits per normativa general: 
  Hi ha un BCIN, núm. R-I-51-5548, pel Decret castells 1949. Castell Montclar.  

 Hi ha un Espai d'Interès Natural Protegit i catalogat com a PEIN pel Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat, publicat al DOGC del 14 de desembre de 1992: la 

Riera de Navel. 

 
També estàn protegits per la Llei 9/1993 de patrimoni Cultural català els objectes 

conservats als Museus i la documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. També 

queda protegida la documentació de la Biblioteca de Catalunya per la Llei 4/1993 del 

sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC 1727).  

 
 
Elements protegits per normativa local: 
 

D’altra banda, el Planejament municipal de Montclar Berguedà es regeix per les 

Normes de Planejament Urbanístic de la Catalunya Central, que inclouen una  Memòria 

i Normativa específica de Montclar va ser aprovada pel Conseller de Territori i 

Sostenibilitat el 18/2/2015. 

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, establia que els municipis que no comptessin 

amb cap figura de planejament general en el moment de l’entrada en vigor d’aquella 

Llei i els que comptaven amb delimitacions de sòl urbà sense normes urbanístiques, 

tenien l’obligació de formular un pla d’ordenació urbanística municipal. Val a dir que 

aquesta obligació ja estava continguda a la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 de març. 

 

A banda dels béns d’interès ja declarats (BCIN i BCIL), el Planejament municipal recull 

aquells altres elements que tinguin un interès històric, arquitectònic, ambiental i 

paisatgístic rellevant en la lectura del municipi que mereixen ser conservats o com a 

mínim documentats, tal i com es diu a la memòria. En el cas de Montclar no hi ha fitxes 

d’elements protegits, però si estan marcats alguns elements als plànols d’ordenació, 
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indicats coma “elements d’interès patrimonial” i “entorn o recinte d’interès 

patrimonial”: 

 
1- Santa Creu de Montclar 
2- Santa Creu 
3- Sant Quintí de Montclar 
4- Torregassa 
5- Sant Ponç 
6- Molí de Sant Ponç 
7- Circuns 
8- La Tor 
9- Vilarquer 
10- Rectoria de Montclar 
11- Església de Sant Martí 
12- Nucli de Montclar 

 
Tot i aquesta relació d’elements detectats, no hi ha un pla vigent de protecció del 

patrimoni cultural. Com especifica la memòria, “mentre el municipi no disposi de Pla 

especial de protecció del seu patrimoni, es podran redactar plans especials de protecció 

individuals”. 

 

D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament està en fase de redacció del catàleg de 

masies i Cases Rurals, però que aquest no serà un instrument de protecció del patrimoni 

cultural del municipi un cop aprovat, ja que la funció i objectius són altres. 

 
 

5.2. INTERVENCIONS SOBRE EL PATRIMONI 
 

Inventaris realitzats: 
 
Del patrimoni del municipi de Montclar s'havien realitzat altres inventaris parcials, entre 

els que destaquen: 

 

 Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (IPA), en el que es van 
inventariar entre els anys 1982 i 1990, 13 elements arquitectònics, principalment 
masies i esglésies.  

 
 Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat (Carta Arqueològica), realitzat 

des del 1987, amb 4 elements inventariats fins a l'actualitat.  
 

 
El fet d'estar catalogats els elements en aquests inventaris no implica que 

automàticament siguin considerats Bens d'Interès Cultural Nacional o Local (BCIN, 
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BCIL). Aquests inventaris únicament constitueixen eines de control de l'estat i 

existència dels elements i,  per tant, no ofereixen una figura de protecció legal. 

 
 
Altres intervencions: 
 
S'inclouen aquí les excavacions realitzades al terme, així com la restauració de 

monuments, tant per iniciativa pública com privada. 

 

 

 Balma de ,l’Home Mort de Circuns:  Es va realitzar una excavació d'urgència durant 

15 dies del mes de maig de 1973 per membres del Museu de Solsona sota la direcció 

d'Antoni Llorens Solé. La descoberta va ser feta pel presbíter de Linya, que va recollir 

els ossos i va donar notícia de la troballa al Museu. Els arqueòlegs del Museu de 

Solsona van centrar la seva feina en la descripció del jaciment, en l'estudi planimètric i 

en la recollida d'alguns ossos i materials. Sembla que s'havien destruït uns 23 cranis i 

diverses parts d'esquelets que es van trobar apilonats en un racó de la balma. Es va 

recuperar pocs materials arqueològics, entre ells un fragment ceràmic, una punta de 

sílex, una dena de collar d'esteatita i una petxina univalva amb una incisió anular per a 

sostenir-la com a penjoll. L'estat de conservació de les restes òssies era molt dolent i 

fragmentat; a partir de les peces dentals es va constatar la presència de 18 individus, 

dels que una tercera part eren nens entre 0 i 7 anys; tot i que els arqueòlegs confirmen 

al menys 24. Els materials es van dipositar al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.  

 

 Prospeccions arqueològiques realitzades per membres de la Societat d’Arqueologia del 

Berguedà. El Putxot, ( fragments de sílex i ceràmica prehistòrica);  Puigpanal 

(fragments de sílex i ceràmica prehistòrica).   

 

 L'any 2016 es va procedir a la restauració de l’església de Sant Martí, rehabilitant el 

conjunt exteriorment, incloent el campanar i el rellotge de sol.  

 

 Restauració del retaule del Roser de l’església de Sant Martí de Montclar.  Realitzada 

el 2014 pel Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. La restauració va 

consistir en una consolidació, neteja superficial del daurat i la policromia, la fixació de 

la policromia i la desinsectació del conjunt. 
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5.3. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS PATRIMONIALS 

 
EQUIPAMENTS 

En ser un municipi petit Montclar no té gaires equipaments patrimonials. Tan sols 

podem destacar l'Arxiu Municipal. 

 

 

L'Arxiu Municipal de Montclar: 

La documentació municipal  de Montclar ha estat sempre conservada en les 

dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació 

en l'edifici actual cap a l'any 1995. No hi ha documentades actuacions arxivístiques 

específiques fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de 

la Diputació de Barcelona entre el mes d'octubre de 1999 i el mes d'abril de 2000. 

L'adhesió de l'ajuntament de Montclar al Programa de Manteniment de la Xarxa 

d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de juny de 2006. 

El Reglament del Servei d'Arxiu Municipal va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 13 

de juliol de 2011. 

No compta amb sala de consulta a la mateixa dependència i els documents s'han de 

treure per consultar en una sala annexa. 
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