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METODOLOGIA
1. OBJECTIUS DEL TREBALL
1.1.

Agraïments

Aquest treball, im pulsat i f inançat per l’Of icina de Patrim oni Cultural de la Diputació
de Barcelona a petició de l’Ajuntam ent de Montmajor, d’acord amb el conveni subscrit
per am bdues adm inistracions el 2002, i en el
m arc del program a d’Inventaris del
Patrimoni Local que gestiona l’OPC, ha esta t realitzat per la historiadora Mª del Agua
Cortés Elía, per encàrrec de l' OPC am b l' estreta col·laboració de l' Ajuntament de
Montmajor, que ha posat tots els m
itjans tècnics i hum ans a disposició m eva.
Principalment agraeixo l' interès i col·laboració desinteressada de l' anterior Regidor de
Cultura, Víctor Esgueva Abad, que va propici ar la realització d' aquest inventari així
com d'altres projectes culturals en benefici de la població del m unicipi; també ha estat
cabdal la col·laboració de l' Alcalde Sr. Jose p M. Corom ines, de l' actual regidor de
cultura, Marcel·lí Casas, així com de tot l'equip de govern.
He de fer menció de l'especial participació i interès de Ram on Riba, de Cal Conill Gros
de Montm ajor, estudiós i m eticulós col· leccionista de tot tipus de publicacions que
estiguin relacionades am b el m unicipi, fet que m'ha estat de gran utilitat a l' hora de la
recerca d' elements inventariables així com en la docum entació d' alguns d' ells. Sense
dubte la seva recopilació bibliogràfica és una de les m és complertes sobre el m unicipi
de Montmajor i convé tenir-la en compte.
He com tat tam bé am b la col·laboració de diferents persones relacionades directam ent
amb les cases del term e: Eudald Reig de cal Taulé de Sorba, que em va acom panyar a
veure el f orn de ca l' Estruch; M. Teresa Com ellas de cal Gili de Sorba, que em va
acompanyar i m ostrar els jacim ents arqueològics del Pla de la Pinassa i Vinya de la
Cabana, així com el forn de cal Gili; Roser Rovira de Torrabadella de Gargallà, que em
va acompanyar als jaciments del Pla de la Fossa, el Serrat de les Pipes i em va mostrar
la tina de Claranés, a m és de gaudir de la seva grata com panyia; Jaum e Ballarà del
Quer de Lluelles, que em va parlar i proporcionar inform ació de les cases de la
parròquia de Lluelles; Ram on Estany i Adelin a Cabot del Molí de Sorba, que em van
mostrar el m olí i la f erreria en la que havia treballat la seva f
amília i que tan bé
conserven; Mn. Ballarà, rector de Montm ajor, que em va proporcionar docum entació
dels retaules del Pujol de Planès, així com la consulta dels llibres de l' Arxiu Parroquial;
Mn. Joan Garcia, rector de Gargallà, que em
va f acilitar la consulta de l' Arxiu
Parroquial de Gargallà. Agraeixo m olt especialm ent 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 elem ents, i que han dedicat part del
seu tem ps a explicar-m e els seus records
històrics sobre allò que em m ostraven o s obre qualsevol tem a relacionat am b el m eu
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 tem es arqueològics al Berguedà; Josep Martínez
Folga i el meu germà Àlvaro Cortés, que em van acompanyar en cotxe algunes vegades
per documentar elements ja que jo no podia conduir per haver patit un accident, fet que
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va provocar que la realització d'
aquest inve ntari s' hagi retardat; Maria Peretó de
Masdollers de Gargallà que va elaborar el treball de recerca de batxillerat sobre la
història de Gargallà, treball que m 'ha ajudat en la docum entació d' elements d' aquesta
parròquia.
Vull destacar i deixar constància de la positiv a predisposició de la m ajoria de persones
que he visitat envers al descobrim ent i al coneixement del passat històric del m unicipi i
de qualsevol tema relacionat, fet que m'ha encoratjat en tot moment en la realització del
present treball. I per això el m
eu agraïm ent final és per a tots els habitants de
Montmajor que m 'han facilitat la tasca am b el seu entusiasm e sempre evident cap a la
meva feina.

1.2.

Objectius

El present Inventari de Patrim oni del m unicipi de Montm ajor inclou les parròquies de
Montmajor, Gargallà, Sorba, Pujol de Planès, Sant Feliu de Lluelles i Correà.
El punt de partida va ser l' interès per part de l' Ajuntament d' obtenir inform ació dels
elements històrics i d' interès cultural del te rme municipal per tal de tenir coneixem ent
de l' estat i la im portància de cada un i de l seu conjunt, a fi de portar a term e accions
concretes, entre elles l'
especificació dels elem ents a protegir per les Norm
es
Subsidiàries d'Ordenació Urbana. La recollida i processament de les dades s' ha realitzat
entre els mesos d'octubre de 2002 i juliol de 2003.
Els objectius d' aquest treball són els que es tableix 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 planifi cació de la seva rendibilitat social". El
resultat és una eina a disposició de l' Ajuntament am b la inform ació individual i de
conjunt dels elements patrimonials del municipi que ajudi a fom entar la conservació, la
difusió, el coneixem ent del m edi, i utilitzar-la com ajuda en la ordenació i planif icació
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 elem ent detectat i al
terme en general
3- Treball de gabinet: contrastant les fitxes de cam
p am b la docum entació,
introducció de la informació a les fitxes i elaboració de la memòria com a conclusió
En cada una d' aquestes etapes s' ha proced it a realitzar una sèrie de tasques que es
detallen a continuació de forma cronològica:
1- Recopilació prèvia de documentació:
-

Recopilació de la docum entació existe nt sobre el m unicipi: bibliografia,
publicacions, Carta Arqueològica de la Ge neralitat, Inventari de Patrim oni
Arquitectònic de la Generalitat, Inventari de Patrim
oni Industrial de la
Generalitat, Norm es Subsidiàries de l' Ajuntament, llistats de Béns d' Interès
Local. Aquesta recopilació es va realit zar fent un buidatge de la bibliografia
existent a la Biblioteca Com
arcal de Berga, a l' Arxiu Municipal de
Montmajor, a l' Arxiu Com arcal de Berga i a d'
altres arxius que
s'especifiquen m és endavant, junt
amb la docum entació i inform ació
facilitada per l' Ajuntament, especialm ent pel Regidor de Cultura, Víctor
Esgueva, així com inf ormació f acilitada per Ram on Riba, af icionat que ha
recopilat molta documentació i inf ormació sobre el m unicipi. Es va com ptar
també am b docum entació privada d' alguns m asos del term e, així com la
facilitada pels arxius parroquials.

-

Amb aquesta base es va realitzar un llistat de possibles elem
ents
inventariables que es va contrastar am
b 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 cam
p que va perm etre
identificar més elements.

- Per tal de f acilitar el treball de cam p es van dif erenciar les zones del

municipi marcades per les parròquies i enclavam ents que, recolzades am b la
cartografia de cada zona, van perm etre la localització de nous elem ents. Les
zones diferenciades són: les parròquies: Montm ajor, Gargallà, Sorba, Pujol
de Planès, Sant Feliu de Lluelles i
Correà; els enclavam ents: Balielles,
Canals de Catllarí i Comaposada.

-

Es van establir contactes inicials am b inform adors orals: estudiosos del
terme, els habitants de les masies, propietaris de fons documentals, rectors de
les parròquies, gent gran, pastors, artesans,....; 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 elem ents 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 am
b 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 am b docum entació cart ogràfica 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 cam p, de m anera 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 am b la in formació obtinguda d' altres inventaris
previs i am b les conclusions tretes de l'observació directa de cada elem ent.
D'aquesta manera es procurava ser el màxim exhaustiu en la documentació.

-

Es feien rutes per les zones diferenciade s, inventariant els elements que ja es
coneixien prèviam ent i detectant d' altres sobre el terreny. Aquestes rutes,
completades am b la visita a cada elem ent facilitava l' obertura de noves
fitxes. D'aquesta manera també s'anava fent un llistat d' elements "no fitxats"
per adjuntar a la m emòria, consistent en aquells elem ents que no tenen prou
entitat cultural per elaborar una fitxa documental.

-

Quan es va tenir introduïda a les fitxes la inform ació documental i històrica,
es van completar amb les dades complementàries: coordenades UTM, alçada
i fitxes relacionades.

-

En f er el repàs f inal de les f itxes abans de redactar la m emòria, es van
unificar les dades corresponents als camps Estil/Època.

-

Finalment es van introduir les fotograf ies que s' havien realitzat en form at
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.
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2.2. Fonts consultades
S'han utilitzat dif erents tipus de f onts pe r l' elaboració de l' inventari: docum entació
d'arxius públics i d' arxius privats, inform ació oral, bibliografia i la observació directa
dels elements. Passem a detallar aquestes fonts.
DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS:
ARXIUS PÚBLICS
AMM
Arxiu Municipal de Montmajor
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
AMC
Arxiu Municipal de Cardona
AHCM
Arxiu Històric Comarcal de Manresa
AHCBE Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà
ACSU
Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell
APM Arxiu Parroquial de Sant Sadurní de Montm
(Montmajor, Correà i Pujol de Planès)
APG
Arxiu Parroquial de Gargallà
APP
Arxiu parroquial de Pegueroles
BPB
Biblioteca Pública de Berga
MCB
Museu Comarcal de Berga

ajor

ARXIUS PRIVATS
APGT
Arxiu Privat de Cal Gener de Tòlics de Gargallà
APC
Arxiu privat de Calabuig de Gargallà
APF
Arxiu Privat casa Fígols de Gargallà
APB
Arxiu privat de la casa Ballarà de Sorba
APE
Arxiu Privat ca n'Estruch
APM
Arxiu privat de cal Mulner de Sroba
APL
Arxiu Fotogràfic Luigi de Berga
ARB
Arxiu Àmbit de Recerques del Berguedà
ARP
Arxiu del Registre de la Propietat de Berga
Documentació bibliogràfica recollida per Ramon Riba

ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS
Inventari del Patrim oni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC),
municipi de Montmajor.
Carta Arqueològica del Berguedà. Servei
d' Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya. Montmajor.
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Inventari del Patrim oni 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). (No hi
ha elements inventariats).
INFORMACIÓ ORAL
S'ha obtingut informació oral, i a vegades amb alguna documentació escrita puntual, de
les següents persones:
- Josep Algué Marmí de Les Cots de Correà
- Josep Balielles de Balielles
- Mossèn Ballarà, rector de Montmajor
- Eudald Ballarà i Núria Bach, de casa
Ballarà de Sorba
- Jaume Ballarà Pla (masover del Quer de
Sant Feliu de Lluelles)
- Mossèn Enric Bartrina, arxiver de Solsona
- Jaume Bernades, Director del Museu de
Solsona
- Miquel Boixadera de Fígols de Gargallà
- Marta Bové, administrativa de
l'Ajuntament
- Mn. Joaquim Calderer, Director de Museu
de Solsona
- Mn. Ramon Cabana Vilardell (rector de
Gargallà)
- Enric Cabanes i Quer (propietari del Quer
de Sant Feliu de Lluelles)
- Adelina Cabot (Molí de Sorba)
- Marcel·lí Casas
- Josep Circuns Parera de casa Vilaseca de
Montmajor
- Jordi Codina (administratiu ajuntament)
- Ramon Coromines Camp
- Josep M. Coromines Reig de Calabuig de
Gargallà
- Víctor Esgueva, regidor de cultura de
l'Ajuntament de Montmajor
- Ramon Estany (Molí de Sorba)
- Andreu Galera, arxiver de Cardona

- Mossèn Joan Garcia Pujol, rector de Sorba
i Gargallà
- Mercé Grifell, Can Saleta de Gargallà
- Mercè Miralda Salvans del Sunyer
d'Aguilar
- Joan Molner i Adelina Rial de cal Molner
de Sorba
- Joan Mujal i M. Teresa Comellas Gili de
can Gili de Sorba
- Ramon Ollè, de can Basora de la Torreta
- Ramon Parera Pons (rectoria de Sorba)
- Joan Parera i Montse Miró de ca n'Estruc
de Sorba
- Xavier Pedrals, Arxiver de Berga
- Maria Peretó, de Mas d'Ollers de Gargallà
- Miguel Àngel Sobrino (DARP)
- Eudald Planas Ballarà de ca l'Agut de
Sorba
- Pilar Planas, casa Fígols de Gargallà
- Josep Planas de Cal Planas de Gargallà
- Eudald Reig de cal Taulé de Sorba
- Ramon Riba de Cal Conill Gros de
Montmajor, ànima del projecte
- Marina Riba
- Roser Rovira de Torrebadella de Gargallà
- Lluís Santasusagna i Carme Colilles de
Carol de Sorba
- Josefina Vilajosana, de cal Gener de
Tòlics
- Miquel Borràs de Cal Vima, Gargallà

A més d'aquests col·laboradors directes, cal fer esm ent de cada un dels habitants de les
cases que s'han visitat, ja que tots ells han contribuït a la documentació dels elements.
Cal f er esm ent especial de la col·laboraci ó de Ram on Riba de cal Conill Gros de
Montmajor. Per una banda per la col·labor
ació desinteressada en la docum entació
d'elements i, per altra, per l' important recull docum ental històric sobre tem es m olts
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diversos de Montm ajor i que ha sigut de
inventari.

gran utilitat en l'

elaboració del present

BIBLIOGRAFIA
Es va realitzar un buidatge de la docum entació 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
Montmajor, del suplem ent com arcal del diar i "Regió 7" i de les revistes culturals
comarcals "L' Erol" i "El Vilatà". Al f inal de la m emòria, a l' apartat de bibliograf ia,
s'especifica aquesta documentació.
CARTOGRAFIA.
Per a l'anàlisi del terme municipal s'ha utilitzat:
Mapa topogràfic i m apa planim ètric del term e de Montm ajor de l' any 1924,
realitzats pel "Servicio Cartográfico de la Diputación de Barcelona" (Cartoteca de
Catalunya).
Mapa Com arcal de Catalunya: El Ber guedà, E/ 1:50.000. Institut Cartogràfic de
Catalunya. Edició de l'any 1994. Format paper i format digital.
Mapes topogràfics de Catalunya editats per l' Institut Cartogràfic de Catalunya E/
1:5.000 (fulls nº 297-90, 278-95, 278-96, 277-95, 277-96, 279-99, 279-98, 278-99,
278-97, 278-98, 277-97, 277-99, 277-91, 277-94, 277-93, 278-92, 278-89, 278-94,
278-93, 279-89, 279-97, 279-96, 279-95, 277-98). Edicions de l'any 2001.
Mapes topogràfics de l' Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'
Incendis,
Diputació de Barcelona (PAM). E/ 1:10.000. Montm ajor Nord, Montm ajor Sud,
Montmajor Comaposada, Montmajor Enclavaments.
Topogràfic Rasos de Peguera-Serra d'Ensija, editorial Alpina, 1998. E/ 1:25.000.
Per la localització d' elements a les fitxes s' han utilitzat els de l' Institut Cartogràfic de
Catalunya a Escala 1:5.000.

2.3. Explicació de la fitxa
El m odel de fitxa que s' ha utilitzat és el que ha proporcionat l' Oficina de Patrim oni
Cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització d' inventaris municipals, i que
formen part d'una base de dades programada en MS Access 97.
La fitxa conté una sèrie de cam ps d'informació que s' han omplert per a cada elem ent:
Número de Fitxa, Codi, Àm
bit, Denom inació, Ubicació, Titularitat, Propietari,
Tipologia, Ús actual, Descripció, Obse
rvacions, Estat conservació, Autor, Any,
Estil/Època, Segle, Em plaçament, Longitud, Latitud, UTM, Alçada, Accés, Núm ero
negatiu, Fitxes associades, Història, Bi
bliografia, Protecció, Núm ero Inventari
Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data modificació, Mapa, Fotografies.
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Hi ha una sèrie de camps en que el contingut s'ha de triar d'uns establerts prèviament per
l'OPC: Àm bit, Codi, Tipologia i Titularitat. L' Àmbit i la Tipologia donen un Codi
concret establert d'acord amb el següent esquema:

1- PATRIM
IMMOBLE

ONI 2- PATRIMONI 3- PATRIMONI 4- PATRIMONI 5- PATRIM
MOBLE
DOCUMENTAL
INMATERIAL
NATURAL

ONI

1.1- Edificis

2.1-Elements
urbans

3.1-Fons d’imatges 4.1-Manifestacions 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.

2.4. Criteris de selecció
En aquest treball s' ha procedit a la id entificació, descripció i docum entació dels
elements que s'han considerat patrimoni cultural del terme municipal de Montmajor per
tal d' oferir una visió panoràm ica d' un c onjunt que determ ina les característiques
concretes del lloc. No és aquest un estudi tancat, sinó que ha de m
antenir-se obert a
qualsevol aportació que contribueixi a l' enriquiment d' aquest patrim oni en funció de
noves investigacions. Tam poc és un estudi que lim iti les perspectives patrim onials al
que conté l' inventari, sinó que ha de servir com a punt de partida per a incentivar la
recerca i la gestió del patrim oni que doni fo rma a diferents tasques entorn aquest i
permeti la seva ampliació i conseqüent evolució.
S'ha tingut en com pte reunir el m àxim nom bre d' elements identificadors del term e
incloent tot allò que podia tenir un valor patr imonial històric o de diferenciació. S' ha
procurat obtenir el m àxim d' informació de cada elem ent de form a individual i de la
relació am b el seu entorn per tal de m ostrar la im portància de cada elem ent com a
quelcom característic i definitori d' aquest territori. Però cal assenyalar que no s' han
inclòs tots els elem ents detectats sinó que s' ha fet una selecció envers els següents
criteris:
1- S'han inventariat tots els elem ents que prèviam ent havien estat com pilats en altres
inventaris:
. De la Generalitat: Carta Arqueològica ( 26 elements), Patrimoni Arquitectònic
(36 elements).
. Catàleg de Béns d'Interès Natural (2 elements PEIN).
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2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables per:
. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica.
3- S'han inventariat els fons docum entals i fotogràfics que tinguessin un fons històric
important individualment i per al conjunt del municipi.
4- S'han inventariat les m anifestacions festiv es, m usicals, artesanes i de tradició que
són representatives i identificatives del terme.
És per això que el volum de fitxes s' ha lim itat f inalment 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 si gnificació per a ser inclosos a l' Inventari,
elements que coneixem però que han desaparegut o elem ents que s' han inclòs dins
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
Montmajor, situat al Baix Berguedà, i en contacte am b el Solsonès i el Bages, és el
municipi més extens de la comarca amb 74’83 km2 . Es troba a l'extrem sud-occidental i
te una delim itació del territori força com plicada especialment amb la lim itació amb el
Solsonès. Per la banda sud-oest el terme s'introdueix en el terme de Navès (Solsonès); al
nord limita amb el terme de l'Espunyola, compartint l'antic terme de Correà amb aquest
municipi; al sud limita amb Cardona (Bages); i a l'est amb Montclar i Viver i Serrateix.
La situació del term e és gairebé equidistan t entre les localitats de Solsona, Cardona i
Berga, tot i que el term e pertany a la com arca del Berguedà. Aquesta proxim itat amb el
Bages i el Solsonès fa que hi hagin alguns pr oblemes administratius en quant als serveis
públics.
El cap del municipi és Montmajor, mentre que els altres nuclis es concentren al voltant
de les antigues parròquies: Gargallà, el Pujol de Planès, Sorba, Sant Feliu de
Lluelles i Correà (compartit amb L'Espunyola). A m és compta amb els enclavam ents
ubicats dins del term e d'altres municipis: Balielles, situat a Llinars (serra de Busa) dins
la comarca del Solsonès; Canals de Catllarí situat entre els termes de Castellar del Riu
i Fígols; i Comesposades dins el terme de L'Espunyola.
El paisatge és un dels elem ents que cal de stacar ja que es barregen zones planeres am b
vegetació de petits boscs d' alzines, roures i pins intercalats amb camps de conreu i am b
zones de muntanya suau comunicades per una im portant xarxa de cam ins. Una part del
terme es troba a la serra de Busa, Balielles; m entre que l' enclavament de Catllarí es
troba als Rasos de Peguera. Destaca el pas de l'antic camí Ral de Cardona, el cam í Ral
de Solsona, així com cam ins secundaris que s'utilitzaven per com unicar els diferents
nuclis i les cases de pagès. Els principals eixos de comunicació són la carretera local B420 de Berga a Cardona i la com arcal C-149 de Ponts a Ripoll (carretera de Solsona),
realitzant-se l'accés des de Berga, Cardona o Solsona a través d' aquestes carreteres. La
resta de vies de comunicació està formada per camins asfaltats o pistes i camins de bosc
senyalitzats. Destaca tam bé el pas de cam ins ramaders o carrerades, utilitzades fins fa
pocs anys pel trasllat dels ram ats a les m untanyes i dels que es conserven alguns tram s.
Cal destacar que passa pel terme el GR-176, per Sant Esteve del Pujol de Planès.
Geològicament, el substrat rocós està c
onstituït per m argues i gresos rogencs de
l'oligocén, recoberts per sedim ents fluvials en les valls que han obert els rius. Ens
trobem amb sòls ben construïts, no gaire prof unds i aptes pel conreu. En les zones m és
elevades i en les vessants de les m untanyes, els sols són prim s i estan ocupats pel bosc
de tipus m editerrani de m untanya 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 fortam ent tot el term e de
Montmajor, que ha perdut gran part de les zones de bosc. Hi ha dos rius que travessen el
terme: la riera de Navel, i la de l' Aigua d'Ora. Baixant dels cingles de Taravil solca gran
part de terme la riera de l' Hospital, que desguassa en la de Navel. Altres petites rieres i
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rierols travessen el territori, com
la de Gargallà, que neix a Cal Com pany. Per
l'enclavament de Catllarí hi travessa el torrent del Tec que desguasa a l' Aigua d'Ora o
riera de Llinàs.
Una gran part de la població viu en m asies disseminades envoltades per àm plies zones
de conreus de secà i boscos de pins i alzine s, essent la base econòm ica essencialment
rural. Tot el m unicipi de Montmajor ha estat una zona que ha viscut tradicionalm ent de
les activitats del sector primari: agricultura i ramaderia. El conreu de cereals i farratges,
amb introducció esporàdica d' altres cultius, co m el lli, ha estat la nota dom inant, amb
explotacions agrícoles i ramaderes de caire fa miliar. En quant a la indústria, actualm ent
hi ha dues fàbriques d'embotits, una de pinsos , un escorxador al cam í de Sant Feliu de
Lluelles, i fa quatre anys es va instal·lar una empresa de maquinària per manteniment de
façanes que ocupa 80 llocs de treball. La cria i engreix de bestiar porcí i boví és m olt
important, fet que ha desenvolupat algunes indús tries familiars entorn als productes del
porc, principalm ent. Aquesta tradició
agrícola ha provocat la celebració d'
un
concorregut m ercat tradicional cada dim ecres. Montm ajor té un alt percentatge de
població activa agrària, un dels m és elevats de Catalunya, am b un 73% de la població
activa. Mentre que un 27% treballa en el sector terciari, essent pràcticament inexistent el
sector secundari.
Tot i que a l' edat m itjana la vinya era f reqüent a la zona, a f inals 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.
La superfície conreada es distribueix de la següent m anera: 80% de cereals, 11% de
farratges, am b una superfície conreada total que ocupa el 10% del territori, ja que la
major part del territori està ocupat per terrenys erm s i bosc degut al relleu accidentat.
Els cereals cultivats són: blat (15% de superf ície total cultivada), ordi (54%), civada
(9%), blat de moro (1%); mentre que un 11% és cultiu de farratges (alfals i trepadella).
Actualment el term e com pta am b 488 habitants, quasi la m eitat dels que tenia a la
dècada dels 50. Des del 1900 la població va a
ugmentar fins als anys 40, seguint la
dinàmica de creixem ent del Berguedà. A finals del segle XIX Montm ajor va perdre
habitants (al m enys un 44%) degut a la crisi agrícola i a la forta em igració cap als
centres industrials del Cardener i Llobregat. A partir dels 40 el descens és progressiu,
seguint la tendència migratòria del camp a la ciutat.
Evolució de la població:
ANY
Montmajor
Aguilar

1365
focs
4

Gargallà
Pujol P.
Sorba

1378
focs
4

1497
focs

1515
focs

8
6

4
3
6

5
6
8

1553
focs
4
2
8
9
9

11
24

9
28

11
43

Lluelles
Correà

TOTAL 4
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1708 1719
cases habit
18
37
69
8
47
15
51
9
73
3
21
50
53
348
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1787
habit
84
59
99
49
154
29
120
594

1830 1842
veïns habit
53
206
40
88
81
71
93
63
60
20
76
90
351
590

14

ANY

1877

1897

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

Montmajor
habitants

690

690

694

734

772

866

941

101

760

759

739

488

(Font: Cortés, Mª A. 1999)

3.2. Marc històric
Evolució del terme:
Les singulars característiques geogràfico-ad ministratives del term e m unicipal de
Montmajor tenen el seu origen en l'evolució històrica del territori. D'aquesta manera, les
parròquies han contribuït en marcar els límits administratius ja des de l'edat mitjana, de
la mateixa manera que la dependència senyorial d'aquests.
Per tal de buscar els term enats del m unicipi ens hem de fixar en els de l' antiga Vall de
Lord, que m arca el territori de Mont major. El 1068, en un docum ent del com te
Ermengol (BACH, A., 1988) es detallen els límits de la Vall de Lord: el riu de Clusa
(possiblement la part superior de l' Aigua d'Ora o un afluent de la banda de Castellar del
Riu), continuava per sota els cingles vers
el grau de Terrers, passava pel Coll de
Montmajor fins a la Selva Sem brada. En altres docum ents de l' Arxiu Diocesà de
Solsona, dels anys 1103 i 1183, s' especifica que com prenia Sorba ( Sancta Maria de
Sodorbano). Per tant, tot el territori que estava a ponent del term enat pertanyia a la Vall
de Lord, com Sant Feliu, Preixana i la Torreta, que ara form en part m ajoritàriament de
Montmajor. El traspàs de m olts dels territoris de l' antiga Vall de Lord dels com tes
d'Urgell als vescom tes de Cardona es pr odueix al 1167, quan Isabel d' Urgell es casà
amb Ramon Folch, essent la Vall de Lord el seu dot.
Aquesta divisió territorial no es va m antenir possiblement degut a la influència del duc
de Medinaceli, successor dels Cardona, que tenia possessions al Berguedà i al que va
interessar facilitar la unió amb les parròquies de Montmajor, Pujol de Planès, Gargallà i
Sorba, passant a f ormar part def initivament del com tat de Berga. D' altra banda,
Pegueroles, Vilandeny, Tentellatge i algunes cases de la parròquia de Sant Feliu de
Lluelles pertanyien al municipi de Navès i bisbat de Solsona. Als fogatges de 1553 una
part del terme de Montmajor era col·lecta de Berga i l'altre era de Cardona. Montmajor i
Querol eren fogatjats a la col·lecta de Be rga, mentre que Gargallà, Sorba i Codonyet, i
el Pujol de Planès eren de la col·lecta de Cardona.
L'explicació dels enclavam ents que form en part la trobem en que eren territoris
pertanyents a la baronia d' Aguilar, depe nent dels vescom tes de Cardona. Aquesta
baronia aplegava els term es de les quadres d' Aguilar, Valielles (3,20 km 2) i Catllarí
(5,45 km 2), juntam ent am b els term es dels Bancs (o Com esposades, 8,01 km 2) i de
l'Hospital de Coll d'Olzina.
Així veiem que la distribució territorial de ls pobles que form en l' actual m unicipi de
Montmajor ha estat f ruit tant de les anti gues divisions adm inistratives com de la
dependència de les parròquies. Els lím its actuals del municipi es van configurar a finals
del segle XIX.
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Del neolític a la romanització:
El term e de Montm ajor és el m unicipi que té m és vestigis arqueològics de tota la
comarca del Berguedà, jacim ents que han proporcionat diferents elem ents que es
conserven al Museu Com arcal de Berga i al Museu Com arcal i Diocesà de Solsona,
principalment, i també al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona
Ja podem confirmar una primera ocupació humana al Neolític mig, vers el IV mil·lenni
aC, am b la presència de sepulcres en cista a Sorba: la Tomba del Moro, el Pla de la
Pinassa, ca n'Agut I i II, ca n'Ignasi i la Vinya de la Cabana. Es tracta de sepulcres
construïts am b lloses de pedra i coberts am b un túm ul artificial que han proporcionat
alguns elements de l'aixovar així com restes humanes. Dos han desaparegut i un es troba
en mal estat de conservació.
També hi ha elem ents remarcables del f enomen megalític que estan relacionats am b la
conca del Cardener i am b les zones pirinenques. El fet de la m ajor densitat de m egàlits
o jaciments es deu únicam ent al m ajor grau d' investigació a la zona, fet palès a tota la
conca del Cardener, força documentats gràcies a les investigacions de Mn. Serra Vilaró.
Cal destacar que la quantitat de sepulcres
contrasta am b la m igradesa o pràctica
inexistència de llocs d' hàbitat, fet que delimita m olt la investigació, tot i així podem
afirmar que la zona va estar densam ent poblada en aquesta època (entre 1800 i 1400
aC). Els sepulcres m egalítics es concentren principalm ent a la zona de Gargallà: Clot
dels Morts I i II, Serrat de les Pipes I i II, Pla de la Fossa. A Montmajor: trobem el de
Cal Conill Gros i el desaparegut de cal Bisbe. Destaca la toponím ia aplicada a aquests
sepulcres, fent ressò de creences populars lligad es amb el m ón de la superstició: fossa,
clot de morts. D'aquesta època també es van trobar restes a una cova sepulcral, la bòfia
de Sant Jaume o cova de Boixadera dels Bancs, que va proporcionar diferents materials
en les excavacions fetes per Mn. Joan Serra i Vilaró l'
any 1911, i els m embres del
Museu de Berga l'any 1975, i que es troben als museus de Berga i Solsona.
En l' època ibèrica va viure el seu m àxim apogeu el 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 com arca que va excavar
Serra Vilaró a principis de segle. Aquest poblat va seguir ocupat en època rom ana,
constituint un dels pocs exemples de romanització a la comarca del Berguedà.

Evolució des de l'Edat Mitjana:
El territori de Montm ajor tam bé va ser una de les zones que es van consolidar am
b
l'onada repobladora del com te Guifré el Pelòs i amb la consagració d' esglésies a tot el
terme. Totes les parròquies pertanyien al bisb at d'Urgell i fins al 1130 el territori estava
repartit entre els com tats d' Urgell i de Cerda nya, i a partir d' aquesta data entre els de
Berga i La Vall de Lord. La senyoria dels territoris l'
ostentaren diferents senyors
feudals, laics o eclesiàstics. Així Querol i Co rreà depenien de l' església de Sant Miquel
de Cardona, Montm ajor dels com tes de Be rga i del m onestir de Santa Maria de
Serrateix, Sorba era possessió del m onestir de Ripoll i m és tard batllia dels ducs de
Cardona, el Pujol de Planès del m onestir de Serrateix, Gargallà del monestir de Ripoll i
més tard del bisbat d'Urgell.
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Els lím its del vescom tat de Berga arriben a Correà, Capolat i el Coll de l' Alzina, on
comença la Vall de Lord. Valielles, Pegueroles i Preixana f ormen part de la Vall de
Lord des del segle IX (Bach, 1988). Al 1068, en un docum ent del com te Erm engol,
troben el term enat de la Vall de Lord (c itat per Bach, 1998): les afrontacions am b el
comtat de Berga passen per la part superior de l'Aigua d'Ora, continua pel sota cingle
fins el grau de Terrers, passa pel coll de Montmajor fins a Selva Sembrada i continua
cap a kaneles, situada a ponent. Aquest docum
ent no dona cap m és fita des de
Montmajor fins a Selva Sem brada, però entre els anys 1103 i 1183 (ADS) hi afegeix
Santa Maria de Sordorbano. Per tant, part del terme de Montmajor estava dins els límits
de la Vall de Lord.
A partir del segle XIII el bisbat fa divisi ons administratives en deganats, possiblem ent
escollint com a base la dels com tats. Així les parròquies del term e de Montm ajor van
quedar dividides entre el deganat de Berga i el de la Vall de Lord.
- Berga: Sant Esteve del Pujol de Planès, Sant Sadurní de Montmajor.
- Vall de Lord : Sant Martí de Correà, Santa Maria d' Aguilar, Sant Andreu de Gargallà,
Sant Feliu de Lluelles i Santa Maria de Sorba.
Al segle XVII els pobles de Montm ajor estaven subjectes a la jurisdicció dels senyors
de Cardona o de Sant Llorenç de Morunys.
Batllia de Cardona : Correà, Sorba, Gargallà, Sant Fe liu de Lluelles, Querol, Pujol de
Planès, Hospital.
Batllia de Morunys: Balielles del Bosc, Canals de Catllarí.
La primera reorganització dels termes es féu quan es creà el bisbat de Solsona, el 1593.
El 1897 es féu una reforma, sota l'episcopat del bisbe Dr. Ramon Riu i Cabanes:
Arxiprestat de Solsona: Sant Pere i Sant Feliu de Lluelles.
Arxiprestat de Cardona: Gargallà, Fígols, Aguilar, Santa Maria de Sorba, Codonyet.
Arxiprestat de Berga : Montmajor, Querol, Sant Martí de Correà, Sant Esteve del Pujol
de Planès.
Així veiem que l'evolució històrica del terme des de l'Edat Mitjana és la història de cada
una de les parròquies que la form en, essent bàsicament una zona agrícola en la que la
industrialització que es va donar a la con
ca del Llobregat pràcticam ent va passar
desapercebuda en aquesta zona.

Les parròquies:
MONTMAJOR:
De Montm ajor ja tenim notícia al 982 (doc. 23 de Serrateix, ADS), en que es cita el
"castro de Monte Maiore". El castell pertanyia al vescom tat de Berga al segle XII, tot i
que al XIII era possessió del vescom te de Ca rdona, Ramon Folc, que el cedí a la seva
germana, abadessa de Valldaura, com a dot ació del monestir. Al 1120 era del feudatari
Ramon Um bert de la Vansa que el deixa al seu fill Ram on. El vescom te Guillem de
Berguedà, depenent del com tat de Berga, ti ngué el castell de Montm ajor com a part del
seu feu (1187) i posteriorm ent Sibil·la de Berg a, comtessa de Pallars i de Berga, que el
vengué al 1309 al rei Jaume II, passant així a domini reial.
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Com a batlles o feudataris, foren senyors de
l castell de Montm ajor: els Ferrer de
Castellet (1370), Arnau Serradell de Casse rres (1444), els Alem any de Tord. El 1581
Pere de Merlès era un alouer i senyor im portant de Montmajor. El monestir de Serrateix
tenia diferents alous a Montm ajor, tal i com es mostra en el capbreu de 1581 (ADS); en
concret La Llena, Vilaseca i altres no identificats.
Al segle XVII es formà la baronia comprenent part de Montmajor i de L'Espunyola, i el
1608 era baronesa Joana Domenge, domiciliada a Berga. El 1663 Miquel de Tamarit era
senyor de les baronies de Montclar, Mont major i L' Espunyola, en nom del rei; el 1762
ho era Antoni de Tamarit (ADS, fons Correà). A finals del XVIII passà per successió als
Asprer.
Les parròquies formaven part de la diòcesis d'Urgell fins que, en form ar-se el bisbat de
Solsona al 1593, passen a dependre d' aquest. La parròquia ha estat Sant Sadurní, essent
sufragània Santa Maria de Querol. A l' entorn de les dues esglésies que eren al costat
d'un castell o torre castellera de vigilància
del cam í Ral (el de Montm ajor i el de
Querol), es van crear petits nuclis de pobl ació, tot i que la m ajor part és poblam ent
disseminat ja des de l'edat mitjana.
El castell de Montmajor i la primera església estaven situats al Tossal de Can Sabata. A
la zona baixa, què a partir del segle XVII s' anomenava Els Plans, hi havia poques cases.
Al 1698 hi havia als Plans la Casa Hostal de ls Plans a la plaça Major de Montm ajor; a
inicis del segle XX hi havia tres cases: la Casanova, Cal Sastre (hostal i botiga) i La
Creu. Degut al mal estat de l'església es va construir una nova més propera als plans que
era la zona en la que creixia la població.
El 1931 s' hi form à una plaça enm ig de les
cases dels Plans, on va començar a celebrar-se mercat el 1929, fet que afavorí el comerç
de Montm ajor i dels pobles de la rodalia.
El 1980 es va iniciar la construcció de
l'eixample amb noves cases i xalets cap a la carretera de Berga.
QUEROL:
El castell de Querol era un castell de defens a i vigilància del cam í de Berga a Cardona
(strata cardonensis) i que albergaria una guarnició de vigilància petita, per tant tenia la
mateixa funció que el castell de Montmajor.
El lloc de Querol, i més concretament el castell, apareix molt sovint en la documentació
del m onestir de Santa Maria de Serrateix, com a lím its de donacions que va rebre el
monestir a la zona de la riera de Navel i al term
e de Montm ajor (topònim s: Cherol,
Kastro Kerol) al segle XI (1029, 1015) (B OLÓS, 1983) (pergam ins Arxiu Diocesà de
Solsona, fons Serrateix). L'any 1169 Guillem de la Portella estableix una concòrdia amb
R. De Valm anyana sobre el castell de Querol (CATALÀ, 1976). L' any 1260 el castell
era dels Berga (f amília que dom inava la part central del Berguedà) i per ell va jurar
fidelitat Bernat de la Portella. El 1288 Jaum e de Montpesat reconeix fidelitat a Làscara
de Ventimiglia pels castells de Querol i M ontmajor; aquesta era vídua d' Arnau Roger I
de Pallars que havia heredat els béns del Be rguedà del seu oncle Pere de Berga. L' any
1309, Sibil·la de Berga, filla d' Arnau Roge r I, bescanvià els castell de Montm ajor i
Querol junt a d' altres del Berguedà, a Jaum e II, passant així a dom ini reial. Al fogatge
de 1381 consta el "castell de Querol, den Johan des Brull, donzell, 3 focs" (IGLESIAS,
1962). Entre 1538 i 1550 hi havia al m agnífic Joan Rovira, burgès de Cardona, senyor
del castell i term e. Posteriorm ent, al estar s ituats el castell i l' església en una zona de
gran influència de la fam ília vescomtal dels Cardona, eren propietat de la com unitat de
preveres de la parròquia de Sant Miquel de Cardona, després de la donació feta el 1612
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per Pere Gatuelles de Solsona, prevere i rector de Sant Feliu de Lluelles, del castell i
terme de Querol, situat part a la vegueria de Berga i part a la de Cardona. En aquesta
època el senyor del castell i term e de Querol era Joan Rovira, senyor de Sant Clim ent.
El 1614 comprà la baronia de Querol la co munitat al general de Catalunya. L' any 1671
la comunitat fa capbrevació de Querol citant les finques de la baronia: Vilaborrell, Sant
Quintí, Vilaseca i La Selva. La com unitat exercí el seu dom ini sobre el territori fins al
segle XVII i fins a la desam ortització. En aquest m oment deixem de tenir notícies
històriques d' aquest castell, tot i que probablem ent fou abandonat a final del període
medieval.
Al 1585 hi form aven part els m asos: Selva-Subirana, Obals, Sanm artí, molí de Querol,
Selva.
CORREÀ:
Trobem documentat des del segle XI un castell amb la nissaga dels Currizani o Currida
que tenien el castell i la senyoria del term e. Quan s' extingí la nissaga dels com tes de
Berga (XII), els com tes i després els ducs de Cardona tenien el seu batlle al castell de
Correà.
Després de la m ort del com te Erm engol I (1305), un dels seus nobles, el vescom te
Arnau Mir de Tost tenia cedit per la canònica d'Urgell, un extens territori: el castell de
Mora, Tentellatge, Llinars i Correà. El traspà s de molts territoris de la Vall de Lord als
vescomtes de Cardona, és van fer quan Isab el d' Urgell es casà am b Ram on Folch el
1167, ja que La Vall de Lord va ser el seu dot, permetent així l'annexió. El 1314, Ramon
Folc vescom te de Cardona, incorpora al vesc omtat tots els castells i feus, entre ells
Correà. Al 1375 el rei Pere III erigeix el co mtat de Cardona, assenyalant les localitats
subjectes entre les que hi ha: Pujol de
Planès, La Llena i Correà. Al 1654 encara
formava part de Cardona.
Al segle XVIII la senyoria de Correà estava so ta l'administració del Sr. Margarit Gible,
marquès d'Aguilar, amb possessions que com prenien l'Hospital i altres cases de la zona
baixa de Correà. Dels senyors d' Aguilar tenim notícies des del segle XII, tot i que la
baronia és posterior. A finals del segle XIV encara es parla del castell d'Aguilar que fou
el prim er dom ini de la baronia. La senyor ia de Correà tam bé com prenia la casa i el
terme de l'Hospital (Hospital collis de Olzina, documentat des del 1345), Boixadera dels
Bancs, Valielles, Catllarí i altres llocs fóra del municipi.
Són sufragànies de Sant Martí de Correà: Sant Miquel de Com aposada, Sant Salvador
de Montmajor, capella Sant Cosme i Damià a les Cots, i Sant Jaume de Boixadera.
Al 1849, Madoz, el descriu: "part judic Berga. Diòcesis de Solsona. És annexa de la
parròquia, Sant Miquel de Com aposada, Dues erm ites: St Jaum e de Boixadera dels
Bancs i la Mare de Déu de la Torreta., i una capella dedicada a St Cosm e i St Dam ià a
una casa partic. El terme és dividit en quatre i cada part es troba dins d'altres municipis.
Cerca de la erm ita de Boixadera hi ha una gruta a la que anom enen Bòfia, d' ignorada
profunditat, i amb aigua al fons". (MADOZ, P., 1845).
SORBA:
Les notícies històriques de Sorba ens donen testimoni des d' època ibèrica, rom ana i
tardo-romana, mentre que les notícies documentals, des de la dominació Carolingia i la
repoblació de Guifré el Pelós.
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Aquesta església va ser parròquia limítrof des dels seus inicis amb l'antiga Vall de Lord.
La zona degué ser repoblada per Guifré el Pe lós entre els anys 879-880, en ser territori
fronterer am b el m ón islàm ic i constituint la m arca m eridional del com tat d' Urgell.
L'any 944 el Com te d'Urgell, Ermengol I, donà al monestir de Ripoll la vall de Lord i
Sorba (Suburbano) (BENET, A. 1978), topònim que indi ca que l' església es trobava a
sota de la urbis, que estava al tossal de Sant Miquel (poblat ibèric-romà de Sant Miquel
de Sorba). Per tant el primitiu nucli de població es trobava al cim del monticle i va tenir
els seus orígens en època ibero-romana.
L'any 1099 hi ha un docum ent que situa Sorba al com tat d'Urgell (Arxiu Capitular de
Solsona, pergamí nº 338). Però el m onestir no va actuar sobre aquests llocs fins m olts
anys després de la cessió, ja que es trobave n lluny de Ripoll. L’any 939 el m onestir va
confirmar les seves possessions pel rei fran c Lluís, entre les que s’inclou Sorba i
Gargallà: “et in loco qui dicitur Suburbano alodem cum ecclesiis, et villa quae dicitur
Gargalas” (AA.VV., 1986, Cat Rom.).
Abans del 1312 el m onestir, per m itjà del paborde del Berguedà, rebia els delm es de
Sorba, Gargallà, la Serra de Fígols, el Quer de Lluelles i de can Vidal de Sant Feliu. Des
de finals del segle XI la casa Ballarà tam bé estava sota la senyoria de Ripoll i en aquest
lloc hi havia una torre de vigilància del camí o castell.
A mitjans del segle XVIII, Sorba era una batllia del ducat de Cardona, el duc hi tenia la
jurisdicció crim inal i el m onestir de Ripoll la civil i eclesiàstica. En ésser abolits els
senyorius i els jutjats, Sorba continuà adscrita a Solsona i després de la desam ortització
passà a dependre del bisbat de Solsona. Des del 1958, am
b les noves divisions
diocesanes, forma part de l'arxiprestat de Cardona (bisbat de Solsona).
Al 1849, Madoz, descriu: "part judic Berga. Di òcesis de Solsona., té església parroquial
de la que és annexa Sant Jaum e de Codony. També una capilla dedicada a Sant Miquel.
Té un molí fariner i un altre d'oli". (MADOZ, P., 1845).
Santa Maria de Sorba té com a sufragànies: Sant Miquel de Sorba i Sant Jaume de
Codonyet.
GARGALLÀ:

Era possessió del m onestir de Ripoll abans

de l' any 1000; l’any 939 el m onestir va
confirmar les seves possessions pel rei fran c Lluís, entre les que s’inclou Sorba i
Gargallà: “et in loco qui dicitur Suburbano alodem cum ecclesiis, et villa quae dicitur
Gargalas” (AA.VV., 1986).
Al segle XI ja apareix com Sant Andreu de Gargallà. Era una quadra o explotació
agrícola, i no hi havia castell ni un senyoriu a ssociat, essent el prim er senyor l' abat de
Ripoll. Abans del 1312 el m onestir, per m itjà del paborde del Berguedà, rebia els
delmes de Gargallà a més dels de Sorba, la Serra de Fígols, el Quer de Lluelles i de can
Vidal de Sant Feliu. El 1312 trobem com a se nyors l'abat Ramon i el prior de Berga,
Pere de Sant Gil. El 1424 estava sota dom ini del paborde de Berga fra Ram on Miquel.
Des del 1958, am b les noves divisions diocesan es, form a part de l' arxiprestat de
Cardona.
El primer recompte de població es va fer am b el fogatge de 1378, com ptant amb vuit
focs, la meitat que al de 1497. Al 1515 i al 1553 hi havia 5 focs. Durant el segle XVIII
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hi havia 8 focs, i al XIX va augm entar fi ns a 12 (1842), am b 81 habitants. Tot i que
l'any 1980 es va arribar als 120 habitants, actualment hi ha 77 habitants.
Al 1849, Madoz, descriu: "part judic Berga. Diò cesis de Solsona. Té l' església de Sant
Andreu de la que és annexa la de Figols". (MADOZ, P., 1845).
Són sufragànies de Sant Andreu de Garga llà: Santa Margarida de Fígols i Santa Maria
d'Aguilar del Sunyer.
AGUILAR:
Al segle XII hi havia el senyor d'Aguilar. Al segle XIV es form a la baronia d' Aguilar,
amb els Gibert del Pujol que vivien a Cardona i que eren senyors tam bé del Pujol de
Planès. La baronia inclou Hospital (cal Bi sbe de Correà), Valielles, Boixadera dels
Bancs i Catllarí. Quan es passen els territoris al bisbat de Solsona la parròquia d'Aguilar
esdevé sufragània del Pujol de Planès, fins a la reform a del bisbe RIU (1897) que la
traspassà a Gargallà.
PUJOL DE PLANÈS:
Sant Esteve del Pujol de Planès, situada al
com tat de Berga, així com el territori
d'influència, estava lligada des de la seva construcció, al dom ini del m onestir de Santa
Maria de Serrateix. L' any 983 el Com te Oliba Cabreta de Cerdanya, en el curs d' una
visita al m onestir de Serrateix, confirm a les donacions que havien fet At i Riquil·la,
consistent en l'honor del Pujol sobre el castell de Montm ajor (ipsa honore de ipso Puiol
qui est subtus castro de Monte Maiores). La primera notícia documental de l'església és
del segle XII, l' any 1183 Solextendis féu llega ts testam entaris a favor de l' església
monacal de Serrateix i tam bé a Sant Esteve del Pujol de Planès i Santa Maria d' Aguilar
del Sunyer. El caràcter parroquial queda confir mat en la visita al deganat del Berguedà
l'any 1312.
Al 1375 el rei Pere III erigeix el com tat de Cardona, assenyalant les localitats subjectes
entre les que hi ha: Pujol de Planès, La Ll ena i Correà. Al 1429, el com tat de Cardona
estava sota jurisdicció del rei. A partir dels segles XIV-XV la fam ília cardonina dels
Gibert eren senyors del Pujol de Planès, tot i que tenien la seva residència a Cardona, a
la casa-palau dels Gibert. A l'edat moderna l'església i el lloc quedaren sota la influència
de la casa ducal de Cardona, form ant part de la seva batllia. A partir de 1901 el títol de
la baronia del Pujol de Planès passà a Maria de Consol de Grassot i Cibat. Al segle XIX
els Gibert van emparentar amb els Grassot de La Bisbal d'Empordà.
A segle XVIII l' església m antenia el seu caràcter parroquial i tenia com a sufragània
l'església de Santa Maria d' Aguilar, a m és form ava part de l' oficialat de Cardona.
Actualment l'església depèn de la parroquial de Sant Sadurní de Montmajor.
El terme parroquial actual comprèn l'espai que hi ha entre la Riera de Navel, per l' orient
i el sud, i la Riera de l' Hospital a ponent; és un planell que parteix de la costa de Can
Barri i que baixa cap a les dues rieres. La cas a del Balaguer és el punt m és alt entre els
dos torrents. Les m asies que estan al nord del Torrent del Boix havien pertangut al
castell i parròquia de Querol i després a Mont major. Les masies del planell sem pre han
sigut del Pujol. Am b la desam ortització al gunes cases que havien estat de Querol
passaren a Montmajor. Durant l'episcopat del Dr. Riu la sufragània d'Aguilar va passar a
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la parròquia de Gargallà; cases de Montm
Gargallà.

ajor passaren al Pujol i cases del Pujol a

Prop de la casa del Balaguer hi havia un castell del que fins fa uns quaranta anys encara
es veien els soterranis i uns tram s de muralla (segons Bach, 2002). Al segle XVII, quan
els Gibert, senyors del Pujol, habitaven
a Cardona, la fam ília Balaguer eren els
col·lectors i representants del senyor.
Al 1849, Madoz, descriu: "part judic Berga. Diòcesis de Solsona. Té església parroquial
de Sant Esteve de la que és annexa Santa Maria d'Aguilar". (MADOZ, P., 1845).
SANT FELIU DE LLUELLES:
No queda clar de quina m anera el territori de l'entorn de Sant Feliu sortí dels dom inis
dels senyors de Navès, de la Vall de Lo rd. En un docum ent d'Urgell del 1043, Gersèn,
filla dels Mir de Navès, vengué a Arnau Mi
r una gran finca en aquest indret que
coincideix am b el Quer. Per orient lim itava am b Pegueroles, per m igjorn am b Sorba
(Sodoriba), a ponent amb el riu Odera i al nor d amb Sant Feliu. Al segle XIII ja apareix
el topònim Loseles, renom que es refereix a una estructura geològica consistent en una
sedimentació inclinada cap al sud on es tr
oben clapes de codina i de lloses. En
constituir-se el Bisbat de Solsona, passà a formar part d'aquest. Un kilòmetre més al sud
de l'actual església de Sant Feliu hi ha un munt de pedres que la gent del lloc anom ena
"Sant Feliu vell", i que podria haver estat una antiga església precedent de l'actual.
Al 1837 passà a form ar part del terme de Montmajor, en formar part de la possessió del
ducat de Cardona, igual que Correà i L' Espunyola, on el duc encara tenia jurisdicció
criminal. D'aquesta manera, algunes masies de la parròquia foren adscrites a Pegueroles
i al municipi de Navès.
Al 1849, Madoz, descriu: "part judic Berga. Di òcesis de Solsona. Parr de Sant Pere i
Sant Fèlix de la que són anexes la de Sa
nt Martí de Tentellatge i Santa Maria de
Preixana". (MADOZ, P., 1845).
Són sufragànies de Sant Feliu de Lluelles: Santa Maria de Preixana, Santa Maria de La
Torreta.
L'església de Santa Maria de Preixana constava com a sufragània de Sant Feliu a
finals del segle XVI. L' any 1023 consta en un document que la senyora Em mo i el seu
fill Morí vengueren la seva propietat de Mestossa, la casa, la torre, coberts i terres, que
estava situada dins el com tat d'Urgell, en el terme de La Franquesa (la Flanquesa) de la
Vall de Lord i que delim itava per orient am b el cam í de Preixana. A l' entorn del 1292
Ramon d'Anglesola, senyor de Bellpuig, tenia la jurisdicció de Navès i part de Preixana;
ho cedí al paborde de Solsona a canvi d' unes possessions que el paborde tenia en el Pla
d'Urgell (BACH, 2002, p. 80). La torre a la que fa referència seria de protecció viària,
com la torre romana de la que es conserva la base quadrada al terme de Tentellatge.
Les cases Penina i el Soler de Preixana són construccions de segur origen medieval, tot i
que no es conserven elem ents rem arcables. Penina és construïda sobre una elevació
rocosa, fet que increm enta la seva alçada; resta una part d' un antic param ent medieval.
D'això es podria deduir la seva antiga relació amb una torre de vigilància del camí ral de
Solsona. En quant al Soler, el topònim demostra que hauria estat una casa forta a l' edat
mitjana, de la que tan sols resta un m ur amb grossos carreus m olt ben disposats i am b
espitlleres.
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La capella de Santa Maria de La Torreta, està situada al centre de la zona m
és
poblada del term e de Sant Feliu de Lluelles i Pegueroles. És una petita capella i
possiblement el nom li ve d'una antiga torre de guaita al costat de can Basora (castell de
Meda).

3.3. Toponímia
Els topònim s dels diferents enclaus que fo
relacionats am b elem ents naturals que car
patronímics.

rmen el m unicipi de Montm ajor estan
acteritzen el lloc o bé es refereixen a

Montmajor: El nom de Montm ajor prové del serrat que s' alça al centre del term e, des
d'on es pot dom inar quasi tot el Berguedà i el Solsonès: montis maiore, muntanya gran.
En aquesta m untanya hi hagué el castell i l' antiga església de Sant Sadurní. El topònim
ja surt esmentat l'any 983, quan el comte Oliba Cabreta permeté que Ató i la seva muller
Riquil·la donessin al m onestir de Santa Mari a de Serrateix l' alou que tenien sota el
castell de Montm ajor (ipso Puiol, qui est subtus castro de Monte Maiore) (BOLÓS,
1983).
Gargallà: El topònim Galgalaz surt al precepte del rei Lotari l'any 982 (Et in loco qui
dicitur Suburbano alodem cum Ecclesiis, et villa quae dicitur
Gargalaz) (AAVV,
1985), essent possessió del m onestir de Ripoll. No existeix nissaga o senyoria am b el
patronímic Gargallà, ja que es tractava d'una quadra o explotació agrícola.
Sorba: Procedeix del llatí sub urbano, a sota la urbis, fent referència a la ubicació del
lloc sota el poblat que hi havia al cim del tossal de Sant Miquel.
L'any 944 el Com te d'Urgell, Ermengol I, donà al monestir de Ripoll la vall de Lord i
Sorba (Suburbano) (BENET, A. 1978), topònim que indica que l' església es trobava a
sota de la urbis, que estava al tossal de Sant Miquel (poblat ibèric-romà de Sant Miquel
de Sorba). Per tant el primitiu nucli de població es trobava al cim del monticle i va tenir
els seus orígens en època ibero-romana.
Pujol de Planès: L'any 983 el Comte Oliba Cabreta de Cerdanya, en el curs d' una visita
al m onestir de Serrateix, confirm a les donacions que havien fet Ató i Riquilda,
consistent en l'honor del Pujol sobre el castell de Montm ajor (ipsa honore de ipso Puiol
qui est subtus castro de Monte Maiores). El topònim Pujol es refereix a un puig alt, a
una zona elevada respecte a l' entorn, tal i com és la zona on es troba l' església de Sant
Esteve del Pujol.
Sant Feliu de Lluelles: Al segle XIII apareix el topònim Loseles, nom que es refereix a
l'estructura geològica consistent en una se dimentació inclinada cap al sud on es troben
clapes de codina i lloses, tipus de terreny co rresponent a la zona de Lluelles, solcat per
alguns torrents que baixen de la Serra de la Canya cap a l'Aigua d'Ora.
Catllarí: Canals de Catllarí forma una illa entre els Rasos, Llinars i Guixers que pertany
a Montm ajor. Havia sigut baronia relaciona da am b l' antiga Vall de Lord al com tat
d'Urgell. El lloc és docum entat des del 1170 fi ns al segle XIV, apareixent el topònim
des del segle X am b algunes variants: Castaerill al 1269, Castlarye al 1307, Catllarí al
1705, a més de Caslarill al segle XII. L'església era el centre de l'antiga quadra d'aquest
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nom i estava sotm esa el segle XIV a l' església de Castellar del Riu. Canals li ve de la
topografia del lloc, per les vessants acanalades.

A moltes cases del term e el patroním ic els uneix amb la casa pairal: els Balaguer del
Pujol de Planès, els Ballarà de Sorba, però moltes famílies ja no tenen relació am b les
cases que van ser l'origen del seu cognom, com els Barri, els Conill, els Casanova, Cots,
Santacreu, Llena, Orrit, Sastre, Ramon, Querol, Planes, Vila-riquer.
Al 1859, am b la creació del notariat com a ins titució oficial, es produeix el trencam ent
d'una tradició procedent d' època medieval per la qual el nom de la casa prevalia sobre
els de la persona que l' habitava, de m anera que el nom de la casa donava nom a la
família. En les zones rurals el topònim familiar no s' ha perdut, com és el cas d' algunes
cases del terme de Montmajor (Balaguer, Ballarà, Agut).

3.4. L'escut de Montmajor
Montmajor va utilitzar entre 1800-1849, un se gell rodó am b el nom MON/MAJOR en
dos rengles i una creu representant la fi gura d' un m ón heràldic. Des de 1868 fins al
moment de la nova proposta, havia em prat se gells ovalats am b la figura del patró del
poble, Sant Sadurní, revestit am b bàcul i m itra i un quadrúpede assegut als seus peus.
Entre 1940 i 1984 al segell hi fou afegit l'escut estatal franquista a la part superior.
El dia 2 de juny de 1984 l' Ajuntament de Montm ajor va prendre l' acord de canviar
l'escut del segell del m unicipi, adreçant una carta a la Generalitat per tal d' ordenar els
tràmits oportuns per poder portar a terme el seu propòsit, adjuntant l'estudi del nou escut
proposat per Arm and de Fluvià, president de la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica i Sigil·lografia.
La proposta va ser publicada al DOGC nº 739 de 12 de setembre de 1996, pàgina 3119.
Les característiques de l'escut són:
"Escut caironat: de gules, un m ón creuat d' or cintrat d' atzur, acompanyat d'un brau de
sable al cap, d'una mitra d'argent franjada d'or a la destra i d'un bàcul de bisbe d'or posat
en pal a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble".
Els elem ents m ostren les característiques del municipi: el dom ini del bisbat sobre la
zona així com símbols del bisbe Sant Sadurní patró del poble; el brau relacionat am b la
llegenda del martiri de Sant Sadurní. Es va prendre la determinació de realitzar un escut
representatiu tan sols de Montm ajor, ja que és el cap del m unicipi i per si sol ha de
representar a la resta de parròquies que formen part.
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3.5. Mapa del terme amb les zones diferenciades

Ubicació a la província de Barcelona
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4- EL PATRIMONI DE MONTMAJOR
4.1. Elements fitxats
L'Inventari de Patrimoni del municipi de Montmajor està format per un conjunt total de
172 elements documentats sobre un suport en fitxer Acces-97 facilita t 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 elem ents arqueològics actualm ent desapareguts però inventariats
anteriorment)
Exhaustivitat, procurant incloure tot element que te un valor patrimonial
Identitat, és a dir, elem ents que caracteritzin especialm ent el lloc: història, natura,
festes, costums,...
Importància individual, com a elem ents que destaquen per un m otiu concret dins el
conjunt
Atemporalitat, tenint en compte elements de qualsevol època
Els elem ents f itxats son els que es relacionen a continuació am b un prim er llistat per
ordre numèric, un per ordre de tipologies i finalment un llistat per ordre alfabètic.
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4.1.1. Anàlisis de la informació recollida a les fitxes
Tipologia del patrimoni de Montmajor:
Tipologia general del patrimoni de
Montmajor
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Tal i com es desprèn dels gràfics presenta ts, al term e de Montm ajor hi ha un clar
predomini de patrim oni im moble (71%), amb un im portant nom bre d' edificis (57,
seguits pels jaciments arqueològics (33) esse nt el nombre més elevat de jacim ents a un
municipi del Berguedà, fet que cal destacar- ho especialment. Això mostra que les cases
i els jacim ents arqueològics són el llegat patrimonial m és im portant de Montm ajor.
Entre els elem ents arquitectònics destaca la qua ntitat de tines d' elaboració de vi que hi
ha repartides al term e. Algunes s' han invent ariat independentment de la casa i d' altres
amb la mateixa casa.
El patrimoni moble constitueix un 14% del tota l, però cal tenir en com pte 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 per centatge. Cal remarcar que és m és important
el nombre d'objectes solts que aquells que constitueixen una col·lecció.
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En quant al patrim oni docum ental, un 9% de l total, m ostra un predom ini dels f ons
documentals, destacant els arxius particulars d'algunes cases, així com aquells fons que
formen part d'arxius públics o privats.
El patrim oni im material no és gaire repr esentatiu, un 3%, i en ell predom inen les
manifestacions festives, i tan sols una tècnica artesanal docum
entada. Tot i que les
tècniques artesanals han estat un im portant elem ent en l' evolució històrica del term e,
poques són les tècniques que es conserven i que caldria potenciar.
El patrimoni natural no presenta gaires elem ents remarcables, tan sols un 3%, am b dos
elements inclosos als PEIN i un conjunt d' arbres considerats monumentals.
Neolític

Cronologia històrica

Bronze-ferro

19%

4%

4%

7%

Ibèric-romà
3%

Medieval (X-XV)
Moderna (XVI-XVII)

34%
29%

Contemporània
(XVIII-XX)
Sense determinar

Estils artístics
19%

10%

Neolític
Bronze

17%

3%

Iberic-romà
Romànic
Gòtic

16%

7%

Barroc
Renaixement

6%

Neoclàssic

22%

Aquest patrimoni data m ajoritàriament d'època medieval (34%) i m oderna (29%). Cal
destacar que m olts edificis que van tenir un origen m edieval i que trobem documentats
en aquesta època, es van tornar a edificar durant els segles XVII-XVIII, generant uns
edificis completament nous i adaptats a la nova etapa històrica d'auge agrícola.
L'estructura cronològica ens m ostra la im portància del patrim oni d' època neolítica,
bronze, ibèrica i rom ana, que constitueix un el evat percentatge del total (34%), essent
aquest m unicipi el que té m ajor nom bre de jaciments arqueològics de la com arca. El
segueix l'estil romànic i el barroc, representats principalment per les esglésies i objectes
litúrgics. Cal assenyalar la m anca d' elements relacionats am b la industrialització,
elements presents en altres zones del Berguedà i absents a Montm ajor, ja que es tracta
d'un territori d'economia agrícola.
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Estat de conservació

Nivelles de protecció
2%

20%

0%

Bo

Legal

Regular
20%

NN.SS.

Dolent

60%

Inexistent
98%

L'estat de conservació és m ajoritàriament bo, degut principalm ent a que la m ajor part
d'elements encara estan habitats i per tant es m antenen. Tot i així crida l' atenció l'elevat
nombre d'elements que es troben en estat dol ent o regular, destacant alguns en perill de
desaparició degut al desconeixement de la seva importància històrica. Aquesta és una de
les recomanacions que tindrem en compte en el capítol de conclusions per tal d' evitar la
desaparició definitiva.
Destaca també el reduït nombre d'elements protegits per una figura legal. Tan sols hi ha
2 BIC (Bien de Interés Cultural) o BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) (el castell de
Montmajor i el Martyrium de Sorba), i 2 PE IN (Espais Protegit d' Interès Natural) (la
riera de Navel i les serres de Busa-Bastets-L ord). No hi consten elem ents protegits per
les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament.

Titularitat dels elements
8%
Pública
Privada
92%

La propietat dels elem ents és bàsicam ent pr ivada, ja que el gruix del patrim oni està
format per masies i altres elements que formen part d'aquestes. El patrimoni de caràcter
públic està form at per aquells elem ents que pertanyen a l' Ajuntament, així com els
camins i docum ents i béns m obles de Montm ajor dipositats en altres arxius i m useus
públics de la comarca.
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Situació dels elements:

Situació d'elements per zones
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Montmajor
32
Gargallà
41
Sorba
42
Pujol de Planès
10
Sant Feliu de Lluelles 16
Correà
9
Comaposada
5
Catllarí
5
Balielles
6
Fóra del terme
7
Així veiem que les zones històricam ent més importants són les que tenen m és elements
(Montmajor, Sorba i Gargallà). Fóra del te rme hi ha 7 elem ents, bàsicam ent arxius i
material arqueològic que es troba a museus.
Finalment, s' ha fet un gràfic que m ostra el nom bre d' elements que ja havien estat
inventariats a d' altres com pendis, per tal de m ostrar el nom bre d' elements que s' han
detectat en f er el present inventari. La Carta Arqueològica de la Generalitat de
Catalunya té documentats 26 elements (15%), l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
la Generalitat de Catalunya, 36 elem ents (21%). En el present inventari s' han detectat
110 elem ents nous (un 64 %). No hi havia
cap elem ent docum entat a l' inventari de
Patrimoni Industrial ni a l'inventari de Patrimoni Etnològic.
Elements detectats en diferents
Carta
inventaris
Arqueològica GC
15%

Patrimoni
Arquitectònic GC
21%

64%

MONTMAJOR

Elements
detectats en
aquest inventari
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4.1.2.Plànols de situació d'elements fitxats

Catllarí, Balielles i Comaposada.
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Montmajor, Pujol de Planès, Sorba,
Lluelles.

MONTMAJOR

Gargallà, Correà, Sant Feliu de
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4.2. Elements no fitxats
Hi ha una sèrie d' elements que per les seve s característiques no s' han fitxat. Es tracta
d'elements que s' han considerat poc significa tius, amb poc valor històric, elem ents que
han desaparegut però dels que es coneix l' existència, o elem ents que en un principi
s'havien inventariat però que m és tard no s'han considerat am b prou entitat per f ormar
part de l' inventari. Per aquest m otiu aquí es f a una breu descripció i llistat d' aquests
elements per tal de deixar constància de la seva existència. Hi ha alguns elem ents dels
que es té notícia històrica però dels que no resten elements visibles, tot i així, els castells
s'han f itxat però es llisten com a desapareguts am b el nº de f itxa que f a ref erència al
costat.

Sigles utilitzades:
M=Montmajor
G=Gargallà
S=Sorba
PP=Pujol de Planès
LL=Sant Feliu de Lluelles
Co=Correà
Cm=Comaposada
B=Balielles
Ca=Catllarí
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Elements desapareguts o no localitzats
Patrimoni
Immoble

Edificis

Patrimoni
immoble

Element
arquitectònic

MONTMAJOR

Can Barri Vell : només hi ha una paret al costat de
cal Sabata de Dalt (M)
Casa derruïda a la granja de després de Cal Cabra
(PP)
Castell del Balaguer (PP). Fins fa uns quaranta anys
encara es podien veure els soterranis i part d'un mur
de l'antic castell que ara no existeix. (Documentació
de la família Balaguer i de la família Grassot ens
asseguren que el castell del Pujol era al Balaguer
(Bach, 2002). (fitxa 119, casa Balaguer)
Cal Misses (PP)
Casa Tranera (Co)
Castell de Fígols (G) (fitxa 65, casa Fígols)
Castell de Meda (can Basora de la Torreta) (LL)
(fitxa 108, can Basora)
Torre a la carena de Sant Feliu de Lluelles (fitxa 116)
Torre a prop del Quer de Lluelles (fitxa 154)
Cista de ca N’Ignasi de Sorba.
Cal Tufa, casa a prop de la riera de l'Hospital i de la
carretera de Cardona que als volts del 1900 es reunia
l'Ajuntament. (LL)
Casa l'Oucovat, propera a ca n'Agut. Resten poques
runes. Es va construir a inicis del XVIII. (G)
Ca l'Alegre. Casa una mica més a munt pel turó de
can Sabata de Dalt. Actualment són ruïnes. (M)
Remunta de guarans. Entre els anys 1940 i 1950 hi
havia hagut al costat de cal Conill Xic. (M)
Tina de Can Cabra. Només resta un pany de paret ja
que ha estat destruïda. Es veuen els cairons i la
profunditat de la tina. Segle XVII-XVIII. (PP)
Teuleria a les Cots de Correà (citada al 1653) (Co)
Forn de teules del Balaguer
Forn de teules de cal Gener
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Elements poc rellevants
Patrimoni
Immoble

Edificis

MONTMAJOR

Aubals, tot i sortir al fogatge de 1553, perquè no té
elements arquitectònics notables. (M)
Vilaborrell (prop Seuba, és del XVIII i molt modificada),
Casa nova de Vila-Riquer, Cal Correu, Cabirols, Cal
Miquelet, Cal Conill Xic, Cal Conill Gros, La Gafa,
Corral, La Roca, La Fonda, Antigues escoles de
Montmajor, Cal Peirot, Xerill, Santsuí, La Corba, Bernat
Joan, Montrónec (M)
Cal Gep (del Sunyer), Mardorells (1885, del Sunyer),
Palou, Hostal Vell, Hostal Nou, la Roqueta, mas d'Ollers,
Llobet del Pla, Comes, el Forn, cal Sastre Torneula,
Figolets, Baladrosa, cal Trinxa, Serrabadall, Borràs,
Capdevila, cal Xerill, cal Xònic (G)
En ruïnes: cal Metge, Teixidor (G)
Torrabadella del Pujol (està molt modificada tot i datar del
segle XVI) (PP)
La Serra (derruïda, hi ha forn de pa) (al costat de
Torrabadella), Vescomte, El Boix (cremada), Seubota,
Vilaborrel (masoveria arreglada nova), Seuba (molt
modificada tot i que surt al fogatge de 1553, i al 1437), can
Cabra, cal Titet (PP)
Escoder (fogatge 1553. Conserva una tina del XVII.
Llindes amb data a la sala: 1686, 1781) (PP)
Peirot, Titet, Cabra, Casanova (PP)
Cal Caballé (S). Documentada al 1553, però molt
reformada.
Jordana (S) Documentada al 1553, però molt reformada.
Antic pont a l'Aigua d'Ora, caseta de l'Agut, Magí, Cassó,
Hostalet. És de finals del XIX (S)
Molner (S). Molt reformada tot i que data de l'edat
mitjana.
Cal Tay, La Torre, El Racó (CC)
Xerec, cal Fuster, Codina, cal Colau, cal Ferot, cal Pelegrí,
Plans, Sant Pare Vell, Sant Pare Nou, Soler de Preixana,
Tico, Torredana (coto caça), Trull, el Forn de l'Aigua
d'Ora, Plans, Codina, Miró, Benet (LL)
En runes: Trull Nou, Trull Vell, la Cavalleria, els Casalots,
la Casilla, cal Cisteller, Galliners, cal Gepó, la Clau Vella,
Lloelles, Lloelletes, cal Mor, Potronys, els Porxos, cal
Talló, la Xida. (LL)
Manca documentació: Can Batlle, Penina (surt al fogatge
de 1553), el Soler de Preixana (surt al fogatge de 1553)
(Co)
En runes: Bisbet, Clapers, cal Canoner, cal Cuc,
Torrentmal (Co)
Casanova de Correà, cal Titllot, Cotset, Cal Belluga,
Barballó, Llagasta, Tortra, , caseta Tossal de la Canya,
Granja de cal Bisbe. (Co)
Pineda (runes), Manyaques, la Creu d'Alzina, Vilafreda,
Maçana (surt al fogatge de 1553), cal Mort, els Torrents de
Tentellatge. (Cm)
Per manca de documentació històrica: Boixadera dels
Bancs, casa Gomira, bauma del Cal Nen Xic (casa en una
bauma sobre Gomira), Comaposada (surt al fogatge de
1553). (Cm)
Vilamala, casa Boneta (B)
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Patrimoni
Immoble

Elements
arquitectònics

Elements poc rellevants
Patrimoni
documental

Patrimoni
Documental

Fons d'imatges

Patrimoni
Natural

Zones d'interès
natural

Patrimoni
Immaterial

Tècniques
artesanals
Manifestacions
festives

Creu de pedró de Sant Jaume de Codonyet, al
cementiri (tan sols resta la base de pedra) (S)
Tina de Torrabadella del Pujol
Tina de La Serra (PP)
Torre del foc costa de Can Barri (M)
Creu missionera a la torre del foc (M)
Creu de terme de la Torreta (LL)

Arxiu documental privat de can Sunyer d'Aguilar (G)
(no s'ha pogut accedir)
Arxiu documental privat de cal Vima (G) (no s'ha
pogut accedir)
Arxiu documental de Ramon Riba de cal Conill Gros
Arxiu Àmbit de Recerques del Berguedà
Arxiu fotogràfic Luigi de Berga
Arxiu fotogràfic Ramon Riba de Cal Conill Gros
Bófia de Coma Reina (CC)
Balma del Tec (CC)
Cova de la Canal del Boix (CC)
Balma del Cavaller (CC)
Cova del Cabrer (CC)
Gorges del Tec (CC)
Roc Gros (Costa de can Barri) (M)
Filadores de llana de Montmajor
Caramelles
Cavalcada de Reis

Col·leccions i objectes agrícoles
Col·leccions
d'estris agrícoles
antics
Altres
col·leccions

Cal Conill Gros (M)
Cal Gener de Tòlics (G)
A totes les cases es conserven elements agrícoles
Col·lecció bibliogràfica de Ramon Riba (M)

Elements de municipis limítrofs
Patrimoni
Immoble

Edificis

MONTMAJOR

Al terme de Pinell, prop de la Sala de Llobets, hi ha
restes de murs medievals (possiblement el castell de
Segalers que s'esmenta a un document transcrit pel P.
Pasqual i per Paz . Melià del 993. Desaparegut.
Capella de la Santa Creu, el Cassó (Montclar)
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Elements que no es troben al municipi però procedeixen d'ell
Patrimoni
Moble

Objectes

Base de premsa de biga medieval de Can Ramon
(PP). Els amos la tenen a casa seva , El Soler de Sant
Cugat (Navàs)
Material arqueològic extret a les excavacions (als
museus de Berga, Solsona i Arqueològic de
Catalunya, Universitat de Barcelona, particulars)

DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ELEMENTS NO FITXATS
Desapareguts o no localitzats:
Hi ha certs elem ents que ja han desapa regut i que no s' han docum entat, a excepció
d'alguns jaciments arqueològics dels que si s' ha fet fitxa tot i no existir actualm ent, ja
que es troben a la Carta Arqueològica de la
Generalitat i s' ha optat per f er la f itxa
corresponent. És el cas de la Tom ba del Moro de Sorba, les cistes de ca n' Agut I i II,
dolmen de Cal Conill Gros, forn romà de can Soldevila, dolmen de Cal Bisbe.
Cal deixar constància que la cista Vinya de
la Cabana de Sorba consta a la Carta
Arqueològica de la Generalitat com a elem ent desaparegut, cosa que no és així, ja que
ens van acompanyar al lloc exacte on es troba i en el que encara queden les restes.
La cista de ca N’Ignasi de Sorba, es troba va al costat d’un conreu i prop d’un torrent.
Fou violada l’octubre de 1965 i excavada el juliol de 1973 per Lluís Guerrero. Es varen
prendre uns apunts de la seva estructura i de part de l’aixovar que avui es troba en m ans
de particulars. Avui ha desaparegut tot rastre de la cista. Era un vas funerari de form a
trapezoïdal delimitat per quatre lloses i cobert am b una gran llosa de 1,60m per 1,20m.
Entre l’aixovar hi havia un vas ceràm ic, un punxó d’os i una fulla de sílex. Aquesta
cista no va ser docum entada a la Carta Ar queològica del Berguedà i en no quedar cap
estructura tampoc s'ha fet fitxa a l'inventari.
Cal f er esm ent especial dels castells. Molts dels castells del term e de Montm ajor han
desaparegut i no queden restes m aterials, tot i que es troben docum entats o bé tenim
notícia oral de la seva segura existència. És el cas del Balaguer del Pujol, de can Fígols
de Gargallà, de la torre castellera del Quer de Lluelles, del castell de Meda (a can
Basora de la Torreta). No s'han documentat de manera concreta cada un d'ells, però si es
fa referència a les fitxes corresponents relacionades am b ells i que s' indiquen al llistat
anterior.
Edificis:
Hi ha un conjunt de cases, principalm ent del segle XIX, que no s' han inventariat, tot i
que hi ha d' altres de la m ateixa època i sense interès que s' han inventariat perquè
formaven part de l' inventari de Patrim oni Arquitectònic que va realitzar la Generalitat.
Aquestes cases es caracteritzen per seguir una estructura generalm ent de planta, pis i
golfes, am b m urs de pedra, cantoneres, m arcs de finestres i portes de m aó, i sense
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elements decoratius arquitectònics rellevants. És el cas de Vilaborrell, Cabirols, la Gafa,
Hostal Nou, i moltes altres que s'especifiquen al llistat.
Hi ha d'altres cases què, tot i ser de pedr a i estar documentades algunes a l'edat mitjana,
com Aubals o Jordana, no conserven cap elem ent rellevant o pocs elem ents i han sofert
tantes reformes que l' estructura inicial ha canviat com pletament, per aquest m otiu no
s'ha fet fitxa. D' altres no han perm ès la recerca de docum entació històrica i això ha
provocat que no es fes fitxa particular, com por exem ple Penina, el Soler de Preixana i
cal Batlle, totes elles a Sant Feliu de Lluelles, o Boixadera i casa Gomira a Correà, entre
d'altres. Seria convenient anar com pletant aquest inventari amb la documentació que es
trobi més endavant d'aquestes cases.
Elements inclosos en fitxes de l'inventari:
Hi ha alguns elements que es troben mencionats indirectament a les fitxes generals i que
no mereixien un tracte individualitzat en no teni r prou entitat. És el cas dels cem entiris:
de Gargallà, Montm ajor, Sant Feliu de Lluelles, Sorba o Correà, encara en
funcionament; o els d' esglésies petites, ab andonats i quasi destruïts. Algunes tines que
es troben dins de cases tam poc s'han inventariat com elements solts i s' han inclòs a la
fitxa de la casa, com la de Torrabadella del Pujol, la Serra del Pujol, cal Vescom te, cal
Gili, Fígols.
Documentació:
Tot i que s' han inventariat de form a indi vidual alguns dels arxius particulars de
Montmajor, hi ha d'altres que conserven documentació però dels que no s'ha fet fitxa per
diferents motius. És el cas dels següents arxius:
Arxiu documental privat de can Sunyer d'Aguilar (Gargallà) (no s'ha pogut accedir).
Arxiu documental privat de cal Vima (Gargallà) (no s'ha pogut accedir).
Arxiu docum ental de Ram on Riba de cal Conill Gros (Montm
ajor): conserva
important documentació bibliogràfica, recull de diaris i revistes, recull fotogràfic del
que s' ha publicat referent al term e de Montm ajor. No s' ha inventariat per desig
exprés del propietari.
Goigs de les esglésies de Montm ajor. Tot i que cada patró té goigs, no s'
han
considerat prou definitoris com per fer una fitxa de cada un d'ells. A les fitxes de les
esglésies es recull si hi ha o no goigs al
patró. (Goigs: al bisbe Sant Llop, Sant
Antoni de Pàdua, Sant Sadurní, Sant Este ve, Mare de Déu de La Torreta, Sants
Cosme i Damià, Mare de Déu dels Torrents, Sant Andreu, Mare de Déu del Carme).
Fonts d' imatges: es conserven im atges de l m unicipi als arxius de l' Àmbit de
Recerques del Berguedà, i a l' arxiu privat de cal Luigi de Berga. A l' Arxiu Històric
Comarcal de Berga es conserven algunes postals d'inicis del segle XX del terme.
Entitats:
No s'ha inventariat les dif erents entitats del m unicipi: Grup de Caram elles, Grup de la
Cavalcada de Reis, Grallers i Geganters del Com ú de Montm ajor, Grup de Country,
Societat de Caçadors, Club Esportiu, Cercle Juvenil, Equip de Futbol Sala, AMPA,
Càritas Parroquial, organitzadors festa 11 setembre.
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Elements naturals:
Alguns elem ents no s' han inventariat, com les fonts o les rieres, ja que no s'
ha
considerat que tinguin prou entitat com
per que form in part de l' inventari. S' han
explicat a l'apartat descriptiu del patrimoni del municipi.
Tampoc s'ha fet fitxa de la Bòfia de Com a Reina a Canals de Catllarí: situada a 1420 m
d'alçada en terreny conglomerat. Recorregut 29 m. Al NW de la casa Canals de Catllarí
pujant 200 m i al peu del cingle dret. Té bo ca petita, s' entra i es passa per una ram pa
curta que porta a una cam bra d'uns 25 m de l ongitud i sostre alt. Sol de fang sec. De
secció triangular amb uns 3-4 m d'ample.
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5- MARC D'INTERVENCIÓ PATRIMONIAL
5.1. L'estructura del patrimoni de Montmajor
La documentació del patrim oni a través de la realització de fitxes, així com la detecció
d'elements que per dif erents motius no s' han fitxat, ens ha f acilitat el coneixem ent del
patrimoni en el seu conjunt. Am b aquestes eines s'ha pogut establir l' estructura general
del patrimoni del terme.
Tot i això, s' ha considerat interessant realitzar una agrupació del patrim oni per grups
determinats per una característica com ú, ja que l' estructura de fitxes no perm et
relacionar zones amb un cert interès com per exemple les arqueològiques o les d' interès
etnològic. Per aquest m otiu en aquest apartat es fa una explicació general d' aquestes
zones, citant els elem ents que les integren i afegint un plànol de localització de cada
conjunt. Aquest apartat té la intenció de, a més d' estructurar el patrim oni, ser un eina
d'ajut per a futures accions envers aquest patrimoni.
Alguns d' aquests elem ents es troben al pres ent Inventari com elem ents independents,
però d' altres no s' han inventariat. Aquest apartat serveix de recolzam ent al que
estructura els elements fitxats i no fitxats, i ens dona peu per a fer una valoració global
de l'estat del patrimoni al terme com a conclusió.
S'han diferenciat les següents zones o grups d'elements:
Zones arqueològiques
Tradicions d'interès etnològic
Esglésies
Castells i torres de defensa o vigilància
Rieres
Camins rals
Camins ramaders
1- Jaciments arqueològics
Al territori s'han detectat diferents zones d'expectativa arqueològica que s' han de sumar
a les que han deixat al descobert les excavaci ons que s' han portat a term e. Es presenta
un plànol am b les zones detectades per tal de que es coneguin i es puguin prendre les
mesures corresponents en el m oment oportú, així com am b la situació dels jacim ents
arqueològics ja excavats o detectats. Els elements estan numerats per tal de trobar-los al
plànol.
EXCAVACIONS REALITZADES
1- Sepultura de les Boigues del Jut (medieval) (fitxa nº 11)
2- Dolmen de Cal Conill Gros (bronze mig) (fitxa nº 14)
3- Balma de cal Sabata (bronze final) (fitxa nº 15)
4- Sant Pere de Graudescales (medieval) (fitxa nº 29) és la 144
5- Forn de can Soldevila (romà) (fitxa nº 30)
6- Dolmen de cal Bisbe (neolític mig) (fitxa nº 31)
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7- Martyrium de Sant Eudald (medieval) (fitxa nº 33)
8- Oratori rupestre de Sant Miquel de Sorba (medieval) (fitxa nº 35)
9- Poblat ibèric de Sant Miquel de Sorba (ibèric) (fitxa nº 37)
10- Tomba del Moro de Sorba (neolític mig) (fitxa nº 38)
11- Cista Vinya de la Cabana (neolític mig) (fitxa nº 39)
12- Cista Pla de la Pinassa (neolític mig) (fitxa nº 40)
13- Cista de ca N'agut I (neolític mig) (fitxa nº 41)
14- Cista de ca N'agut II (romà) (Fitxa nº 42)
15- Túmuls de Sorba Vell (bronze) (fitxa nº 43)
16- Sepulcre de Sant Grau (calcolític) (fitxa nº 44)
17- Pla de la Fossa (bronze) (fitxa nº 73)
18- Serrat de les Pipes I (bronze antic) (fitxa nº 74)
19- Serrat de les Pipes II (bronze antic) (fitxa nº 75)
20- Clot dels Morts I (bronze antic) (fitxa nº 76)
21- Clot dels Morts II (bronze antic) (fitxa nº 77)
22- Cova de Sant Serni (fitxa nº 78)
23- Cova Boixadera dels Bancs (neolític) (fitxa nº 98)

ZONES AMB POSSIBILITATS I JACIMENTS LOCALITZATS
24- Castell de Querol (medieval) (fitxa nº 9, 124)
25- Molí de Querol (medieval) (fitxa nº 10)
26- Molinet de Navel (medieval ) (fitxa nº 20)
27- Can Ramon (medieval) (fitxa nº 25, 123)
28- Can Soldevila (medieval, ibèric) (fitxa nº 48)
29- Sorba Vell (medieval) (fitxa nº 56)
30- El Sunyer d'Aguilar (medieval) (fitxa nº 66)
31- Turó Blanc (medieval) (fitxa nº 99)
32- Can Besora de la Torreta (medieval) (fitxa nº 108)
33- Pujol de Planès (medieval) (fitxa nº 120, 121, 122)
34- Els Cabanals (fitxa nº 131)
35- El Boix (fitxa nº 132)
36- Carol de Sorba (fitxa nº 139, 140, 141)
37- Castell de Montmajor (fitxa nº 1)
38- Sant Feliu de Lluelles (entorn església), possible megàlit.
39- El Quer de Lluelles (troballes de destrals neolítiques) (fitxa nº 154)
40- Roca dels Moros d'Aubals (fitxa nº 168)
Cal assenyalar que la m ajoria de cases am b un origen medieval poden ser considerades
zones d'expectativa arqueològica.
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2- Tradicions d'interès etnològic
Podem també distingir zones o llocs on és m és forta la tradició etnològica i en les que
resten elements concrets relacionats am b un passat que determina el lloc. Tot i així, cal
assenyalar que tota la zona és de tradició agrícola, per tant les eines d'
aquest sistem a
econòmic es troben en quasi totes les m asies del term e. Distingim entre la tradició
agrícola (eines de treballar el cam p, tines i prem ses de vi) i la industrial (m olins de
farina, escairadors, d'oli, serradores):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- Conjunt m oliner de Sorba: m olí fariner, m olí escairador, m olí d' oli i ferreria.
(fitxa nº 21)
2- Molí de cal Fèlix. Antic molí de farina (fitxa nº 10)
3- Molinet de Navel. Antic molí de farina (fitxa nº 20)
4- Molina serradora de Catllarí (148)
Tines medievals: la Figuera (21), Pujol de Planès (122), Carol (139), Claranès (149),
el Quer (160)
Tines del segle XVII: ca l' Agut de Sorba (136), Ballarà (47), Soldevila (60), Fígols
(65), Claranès (80), Torrebadella (82), Vilaseca (91), Pegueroles (92), el Quer (159),
cal Cabra del Pujol, Escoder, Vescomte
5- Contrapesos de premsa de biga: Sorba Vell (56)
6- Encaix de premsa vertical: Vilaseca (93)
7 i 8- Forns de teules: cal Gili (134), ca n'Estruch (133)
9- Pou de glaç de Sorba (138)

També es celebren festivitats locals relacionades amb el culte religiós:
Festes locals:
Montmajor: primer diumenge de setembre
La Torreta: darrer diumenge d'abril
Gargallà: el diumenge després de Sant Isidre, sobre el 15 de maig. El 30 de novembre
es celebra Sant Andreu.
Pujol de Planès: el maig, dia de l'Ascensió
Sorba: 15 d'agost
Lluelles: 1 d'agost
Correà: setembre, per les Mares de Déu Trobades
Preixana: 15 d'agost
Codonyet: el diumenge sobre de Sant Jaume.
Fígols: el dilluns de Pasqua en que es celebra la festivitat de Sant Sadurní i al mes de
juliol per Santa Magdalena
Llegenda Plànol
Molins

Premses

Tines medievals

Forns de teules

Tines segle XVII-XVIII

Pou de glaç
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3- Esglésies
Les esglésies i capelles són un tret característic del term e de Montm ajor ja que en el
municipi hi ha sis parròquies am b les seves respectives sufragànies, així com capelles
particulars de cases; per aquest m otiu també s'ha fet un plànol en el que consten totes
elles.
S'afegeix un quadre am b la localització de le s esglésies al term e, am b la num eració
corresponent a la ubicació al plànol:
MONTMAJOR
• 1- Sant Sadurní (fitxa 3)
• 2- Sant Sadurní del Castell (antiga) (2)
• 3- Santa Maria de Querol (7)

SORBA
• 8- Santa Maria de Sorba (32)
• 9- Sant Miquel de Sorba (34)
• 10- Oratori rupestre (35)
• 11- Sant Jaume de Codonyet (36)

PUJOL DE PLANÈS
• 16- Sant Esteve del Pujol de Planès (119)

GARGALLÀ
• 4- Sant Andreu de Gargallà (62)
• 5- Santa Magdalena de Fígols (63)
• 6- Santa Maria del Sunyer d'Aguilar (nova)
(89)
• 7- Santa Maria del Suny
er d' Aguilar
(antiga) (90)
• Capella a Torrebadella (82)
CORREÀ
• 12- Sant Martí de Correà (155)
• 13- Sant Salvador de Montm ajor o de Coll
d'Alzina (6)
• 14- Capella de Sant Cosm e i Sant Dam ià
(Sants Metges a les Cots) (147)
• 15- Capella Santa Margarida de la Cany a
(172)
SANT FELIU DE LLUELLES
• 17- Sant Feliu de Lluelles (116)
• 18- Santa Maria de La Torreta (103)
• 19- Santa Maria de Preixana (161)
• Sant Martí de Tentellatge (terme de Navès)

CATLLARÍ
• 20- Sant Martí de Canals de Catllarí (146)

Fóra del terme

BALIELLES
• 21- Sant Andreu de Balielles (150)

•
•
•

24- Sant Pere de Graudescales (29) (144)
25- Sant Martí de Pegueroles (84)
26- Sant Julià de Pegueroles (94)

COMAPOSADA
• 22- Sant Jaum e de Boixadera dels Bancs
(152)
• 23- Sant Miquel de Comaposada (162)

Ubicació dels arxius parroquials:
Montmajor: a Sant Sadurní de Montmajor
Pujol de Planés: a Sant Sadurní de Montmajor
Correà: a Sant Sadurní de Montmajor
Gargallà: a Sant Andreu de Gargallà
Sorba: a l'Arxiu Diocesà de Solsona.
Sant Feliu de Lluelles: a l'Arxiu Diocesà de Solsona
Pegueroles: a Sant Andreu de Gargallà

MONTMAJOR

Inventari del Patrimoni Cultural / Memòria

71

MONTMAJOR

Inventari del Patrimoni Cultural / Memòria

72

4- Castells, torres de defensa
Alguns dels castells de Montm ajor ja s' han i nventariat i s' ha fet una fitxa descriptiva
dels més importants, tot i així s' adjunta un llistat amb els principals castells i torres de
vigilància. La situació del term e a l' extrem del com tat de Berga, així com el pas de
diferents camins rals, van propiciar la construcció d'aquests castells:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- Castell de Montmajor (fitxa nº 1)
2- Castell de Querol (8)
3- Molí de Querol (torre de defensa) (10)
4- Castell de Correà (desaparegut)
5- Torre de vigilància de Lluelles (desapareguda) (referència a la fitxa nº 116)
6- Torre de vigilància del Quer de Lluelles (desapareguda) (154)
7- Castell de Meda (can Besora de la Torreta) (desaparegut) (108)
8- Castell del Pujol (a la casa Balaguer) (desaparegut) (169)
9- Castell / torre de Fígols (desaparegut) (65)
10- Castell d'Aguilar (66)
11- Penina (casa fortificada)
12- Ballarà (casa fortificada) (47)
13- Carol de Sorba (casa fortificada) (141)
14- Torre d'Aubals (roca dels moros) (168)

(la numeració inicial es correspon a la del plànol)
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5- Rieres
Hi ha dos rius que travessen el term e: la ri era de Navel, i la de l' Aigua d'Ora. Baixant
dels cingles de Taravil solca gran part de te rme la riera de l' Hospital, que desguassa en
la de Navel. Altres petites rieres i rierols travessen el territori, com la de Gargallà, que
neix a Cal Company. El pas de les rieres també ha condicionat l'ús i adaptació de l'home
al medi, per tant, tot i que no s' han inventariat totes les rieres, aquí es posa un llistat de
les més importants.
La riera de Navel (fitxa nº 128) va ser incl osa l' any 1992 en el Pla d' Espais d' Interès
Natural de la Generalitat de Catalunya (PEI N) en tractar-se d' una mostra significativa
d'una àrea de caràcter forestal al m arge es querre del Cardener dins un sector on els
conreus tenen molta importància.
•
•
•
•
•
•
•

Riera de Navel
Riera de l'Aigua d'Ora
Riera de l'Hospital
Riera de Gargallà
Torrent del Tec (a Catllarí)
Torrent de Vilamala a Balielles
Riera de Tentellatge a Comaposada
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6- Camins rals
S'ha fet una fitxa que documenta els camins rals que passen pel terme: el de Cardona i el
de Solsona. A m és hi ha tot un seguit de cam ins secundaris que unien les m asies ja des
de l'edat mitjana, però que no s'han documentat de forma independent.

7- Camí ramader
A l'inventari també hi ha la fitxa correspone nt del camí ramader i per això no es torna a
repetir aquí la informació.

CONCLUSIÓ
Amb aquesta estructura del patrim oni i l' inventari realitzat podem fer una valoració
global del patrim oni del m unicipi de Montm ajor. Aquest es caracteritza principalm ent
per estar lligat a la tradició econòm ica agrícola; és per aquest m otiu que la m ajor part
d'elements estan relacionats am b aquesta característica, destacant la presència de
masies, molins i tradicions entorn aquest sistema econòmic. A més, destaca el fet de que
el territori estigui dividit en sis parròquies, fet que condiciona la pertinença de les cases.
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D'altra banda, l'altre element important és l'elevada presència de jaciments arqueològics
a la zona, que va estar m olt lligada a la inve stigació de Mn. Serra Vilaró, antic director
del Museu de Solsona, que va dedicar-se a excavar la zona de Solsona i Navès arribant
al terme sud-est de Montmajor.
Tenint en compte l'estructura que reflexa l'inventari així com les zones detectades en la
relació anterior, podem agrupar el patrimoni en diferents conjunts:
Conjunt de masies
La major part del terme municipal té una estructura d'hàbitat dispers en masies, tot i que
en alguns nuclis, com Montmajor i Gargallà, hi ha una reduïda concentració de cases al
voltant de l'església formant el poble. En gene ral les masies segueixen l'estructura de la
resta de la com arca, essent cases senzilles sense elem
ents arquitectònics m olt
destacables o m olt ornamentals, ja que es dona va més importància al treball agrícola i
els propietaris no van f er edif icis m olt relle vants. La prim era etapa característica està
marcada per les cases d' origen m edieval, m olt senzilles, i que conserven alguns
elements de l'època com els arcs diafragm a, tot i que el seu ús tan sols es va produir en
cases m olt im portants (Ballarà, Soldevila) principalm ent de la zona de Sorba. Quasi
totes les cases van evolucionar amb el temps i la seva ocupació va ser quasi continuada,
fet que va provocar l'adaptació i reforma arquitectònica dels edificis. Així, moltes es van
ampliar o reconstruir al llarg dels segl es XVII i XVIII, m arcant una època d' apogeu
econòmic del cam p (Llovet dels Pujants, Com pany, Torrebadella, Fígols, Aubals).
Durant els darrers anys del segle XIX i in icis del XX es van construir noves cases o
masoveries amb una estructura de planta i dos pisos de pedra, am b cantoneres, finestres
i portes de maó, i que mostren una estructura característica de la zona en aquesta època.
Entre elles destaquen Sant Pare Nou, Seuba i Seubota, entre moltes altres.
Esglésies
En quant als edif icis religiosos, aquests son tam bé construccions d' estructura senzilla i
la majoria datats en els prim ers segles medievals, moment en que es fa la repoblació en
aquest territori que tindrà una base agrícola des dels seus orígens. És per això que no es
conserven obres d'art espectaculars, sinó que son principalment d'època romànica i molt
lligades a aquesta tradició (Sant Salvador de Montm
ajor, Sant Esteve del Pujol de
Planès, Santa Maria de Sorba, Santa Mari
a de Querol), alguns dels quals van ser
reconstruïts a partir del segle XVII (Correà, Sant Andreu de Gargallà, Santa Maria de
Sorba), època en que tam bé es construeix en noves esglésies (Sant Feliu de Lluelles,
Sants Metges). En quant a elem ents artístics els més importants són els retaules barrocs
de Sant Esteve del Pujol de Planès que es conserven a la parròquia de Montm ajor, i els
de Sant Martí de Correà, també barrocs.
Patrimoni arqueològic
El terme de Montmajor és el municipi de la comarca del Berguedà que té més jaciments
arqueològics excavats i estudiats. Això és de gut a que Mn. Serra Vilaró, antic director
del Museu Diocesà de Solsona, es va dedicar a realitzar estudis i prospeccions a les
zones de Solsona, Navès i Montm ajor, portant a term e la m ajoria dels descobrim ents i
primeres fases d' excavació d' aquests jacim ents. Crida l' atenció l' important nom bre de
cistes neolítiques i del bronze antic (9) i
dòlmens (2), així com un im portant poblat
ibèric i el conjunt de túm uls de Sorba Vell. A m és cal destacar tam bé les possibilitats
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arqueològiques principalment dels castells de la zona (Querol, roca del Moro d' Aubals,
Aguilar, Montmajor, Quer de Lluelles), i de les tombes excavades a la roca (Carol, can
Ramon del Pujol, Querol, Boïgues del Jut i el Martyrium de Sorba. Tot i així convé
destacar el pèssim estat de conservació
que tenen en general aquests jacim
ents
arqueològics, denotant una mancança de manteniment i de control.
Patrimoni etnològic, tècniques artesanals i industrials
Un territori m arcat per la tradició agrícola ha generat activitats relacionades am
b
aquesta explotació, tant en quant a les activitats estrictam ent agrícoles, com am b el
tracte am b els ram ats i d' altres activitats desenvolupades a partir d' aquestes, com els
molins, els ferrers i els fusters. És per això que a totes les masies del terme es conserven
elements d' aquest passat agrícola i ram ader, així com tècniques artesanals que es
realitzaven com a recolzament a l'economia principal: filatura, cordes, espardenyes,...
És aquest un patrimoni tan important com desconegut que mereix que sigui valorat com
es mereix i del que s' han documentat els que tenen una tradició més arrelada i amb més
elements m aterials, com els ferrers, les teul eries, els m olins, els pastors i els estris
agrícoles.
Fons documentals
Hi ha diferents fons docum entals que han pe rmès reconstruir l' evolució històrica del
terme. Hem de distingir entre aquells que es troben custodiats a arxius públics, els
arxius parroquials i els arxius privats d'algunes cases.
Destaquen el que forma l'Arxiu Municipal, principalment de finals del segle XIX i inicis
del XX. En quant als arxius parroquials,
es conserven els de Sant Sadurní de
Montmajor, Sant Esteve del Pujol de Pl
anès, Sant Martí de Correà, Gargallà i
Pegueroles, tots ells custodiats a les
parròquies. Tam bé són im portants els fons
documentals que conserven particulars i que constitueixen fons familiars, com el de la
casa Ballarà de Sorba (segle XIV-XVII), can Gener de Tòlics de Gargallà (XIV-XVIII),
Calabuig de Gargallà (XVII-XIX), Fígols de Gargallà (XIV-XVII), ca n' Estruch de
Sorba (XVII-XIX), cal Mulner de Sorba ( XVI-XIX), el Sunyer d' Aguilar (XVII), cal
Vima de Gargallà (XVII-XIX); tot i que altres cases conserven documents sense formar
un fons important en quant a volum.
És tam bé destacable la docum entació refere nt a Montm ajor que es guarda a diferents
arxius: a l'Arxiu Comarcal de Berga, a l'Arxiu Diocesà de Solsona i a l' Arxiu Municipal
de Cardona, a l' Arxiu Municipal de La Bisbal d' Empordà. A m és es conserva un
important arxiu bibliogràfic privat de tem es del municipi recopilats per Ram on Riba de
Cal Conill Gros, i que constitueix un important llegat històric del municipi.
Patrimoni natural
Tot i que l'incendi de l'any 1994 va modificar visiblement el paisatge de tot el municipi,
encara podem dir que es conserva una representació dels paisatge que caracteritza
aquesta zona del Berguedà. En general el pa isatge no es troba m olt modificat i conreat.
Destaquen com a patrim oni important els cursos fluvials i les fonts naturals ja que han
marcat una relació i utilització de l' entorn característica, com la ubicació de m olins.
També es considera important el pas dels cam ins ramaders per la tradició ram adera que
comporta i per la característica de corredors eco lògics d'espècies faunístiques. Per altra
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banda, una part del PEIN Serres de Busa-B
Montmajor, així com el PEIN de la Riera
patrimoni natural del terme.

astets-Lord es troba dins el term e de
de Navel, elem ents que revaloritzen el

Manifestacions festives
La tradició f estiva ha arrelat en aquest m unicipi de tan pocs habitants, m arcada per la
celebració del Mercat amb una simulació el dia 11 de setembre, i pel pessebre vivent de
Vilandeny, fets que apleguen a la m ajor part de la població que participa en aquests
esdeveniments populars donant un caire al
municipi. Altres activitats periòdiques
destaquen tam bé, com les Caram elles, la Cavalcada de Reis, i la participació dels
Gegants i Grallers en diferents actes. Cal destacar la capacitat associativa de la població,
que compta amb un important nombre d'entitats de diferents característiques, esportives
i culturals.
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5.2. Estat legal
Les figures de protecció del patrim oni 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); nom és el Govern de la Generalitat te la
facultat de declarar-los.
• Béns catalogats, denom inats en el cas dels im mobles, Béns Culturals d' Interès
Local (BCIL). Aquest instrum ent de protecció i catalogació s' atribueix als
municipis.
En am bdós casos la legislació estableix el
categoria.

s procedim ents de declaració per a cada

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 (i tam
bé de BIC), i tal com
estableixen sengles
disposicions addicionals de les lleis espa nyola (1985) i catalana (1993) de Patrim oni, es
consideren BCIN tots aquells elem ents fortificats que es troben em parats 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 i nventari l' any 1968 en el que s' inclouen un
elevat nombre d’elements. La Generalitat va refer la llista a m itjans 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 un dels castells del term e de Montm ajor està en aquest llistat: el Castell de
Montmajor. Està donat com d’alta com a BIC-BCIN am b el num . R-I-51-5551. Tot i
que la resta de castells detectats en el present inventari del patrim
oni de Montm ajor
podrien ser considerats tam bé BCIN al estar en teoria afectats pel decret genèric de
1949, legalment no es poden considerar com a tals per que no apareixen en els repertoris
publicats amb posterioritat. Per tant, no són BCIN la resta de castells fitxats.
El terme de Montmajor compta amb un altre BCIN: el Martyrium de Sorba (fitxa nº 33).
Es tracta d’un element incoat com a BIC el 1980 (resolució 29-9-1980, BOE del 27-1080). Això significa que es va obrir expedient per declarar-lo però que aquest expedient
no s’ha substanciat (no s’ha m aterialitzat la declaració ni per part del Ministeri ni per
part de la Generalitat en aquests 23 anys). Pe rò la llei estableix que m entre un bé està
incoat, gaudeix dels mateixos efectes legals de protecció que un bé declarat.
En conclusió, pocs son els elem ents del municipi de Montmajor que es troben protegits
de forma legal per aquestes disposicions es tablertes, tot i que seria convenient incloure
altres elem ents a les norm es 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, nº R-I-51- 5551, pel Decret castells 1949. Castell Montm ajor (fitxa
nº 1).
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•
•

•

Hi ha un elem ent BCIN, incoat, resolu ció 29-9-1980, BOE del 27-10-80 (BIC). El
Martyrium de Sorba (fitxa nº 33).
Hi ha dos Espais d' Interès Natural Protegits i catalogats com PEIN pel Departament
de Medi Ambient de la Generalitat, publi cat al DOGC del 14 de desem bre de 1992:
l'Espai Natural Serra de Busa-Bastets-Lord (fitxa nº 127), i la Riera de Navel (fitxa
nº 128).
Hi ha un únic elem ent proposat BCIL per acord del Ple de l' Ajuntament el 2 d' abril
de 1998, l'església de Santa Magdalena de Fígols (fitxa nº 63).

Elements protegits per normativa local:
Les Norm es Subsidiàries del m unicipi de Montm ajor van ser aprovades pel Ple de
l'Ajuntament el dia 1 d' octubre de 1998, d' acord amb la llei 3/1984 de 9 de gener de
1984 de Mesures d'Adequació de l'Ordenam ent Urbanístic de Catalunya (DOGC 339,
de 18-1-1984). Aquestes normes són d'àmbit municipal i classificades com de tipus "b"
segons la legislació.
L'únic elem ent am b protecció especial és l' entorn de l' església de Sorba, tal i com
especifiquen els articles 98 i 99:
Article 98: El sol no urbanitzable de protecció especial és el constituït per l'entorn
de l'església de Sorba dintre d'un radi de 500 metres a comptar des del centre de la
mateixa.
Article 99: No es podrà realitzar cap tipus de construcció, llevat d'obres de
conservació i restauració de les edificacions existents, previ informe favorable del
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquesta específica protecció especial,
es pot considerar l' element am b la
categoria de BCIL en ésser un elem
ent inclòs dins un instrum ent de planejam ent
urbanístic. A més cal recordar que el Martyrium, que es troba dins l'església de Sorba, té
la categoria de BCIN.

5.3. Intervencions sobre el patrimoni
Inventaris realitzats:
Del patrim oni del m unicipi de Montm ajor s' havien realitzat altres inventaris parcials,
entre els que destaquen:
Inventari de Patrim oni Arquitectònic de la Generalitat (IPA), en el que es van
inventariar entre els anys 1982 i 1990, 36 el ements arquitectònics, principalm ent
masies i esglésies. (Va ser realitzat per Rosa Serra i Pere Català).
Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat (Carta Arqueològica), realitzat
des del 1987, am b 26 elem ents inventariats fins a l' actualitat. (Realitzada per
diferents autors que no consten a les fitxes).
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El fet d' estar catalogats els elem
ents en aquests inventaris no im
plica que
automàticament siguin considerats Bens d' Interès Cultural Nacional o Local (BCIN,
BCIL). Aquests inventaris únicam ent constitu eixen 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 term
monuments, tant per iniciativa pública com privada.

e, així com la restauració de

De l' any 1977 al 1979, Manuel Riu am b la col.laboració de l’arquitecte Albert
Bastardes van com ençar a realitzar inve stigacions arqueològiques patrocinades pel
Ministerio de Cultura, a l' església de Santa Maria de Sorba, trobant les restes d' un
altar primitiu i el Martyrium de Sant Eudald. L'any 1994 Josep Pujades i Cavalleria
va fer unes intervencions am b el suport de la Generalitat. Es va procedir a la
restauració de la zona del Martyrium. Actualment resta pendent la restauració de la
nau de l'església romànica, paral·lela a l'actual.
Prospecció arqueològica al castell de Montm ajor i castell de Correà, realitzada l' any
1997 per Ramon Martí dins el projecte "Evol ució del poblament de la plana central
del Berguedà des de l'època baix-imperial fins a l'Alta Edat Mitjana". Estudi encara
sense publicar.
Prospecció arqueològica realitzada a la
vall de l’Aigua d’Ora l'
any 1980 i
promoguda amb el m otiu de la possible construcció d’un em bassament. Realitzada
per A. López, J. Rovira i E. Sanm artí. Es va estudiar l' oratori rupestre de can
Soldevila de Sorba, així com les cistes de la zona.
Excavacions realitzades per Mn. Serra
Vilaró entre els anys 1918 i 1920 als
jaciments de Sorba, i que van donar com
a resultat els jacim ents neolítics i del
bronze finals (dòlm ens i cistes d' inhumació), i el poblat ibèric de Sorba.
Posteriorment va ser estudiats de nou per
Albert Guerrero, Jordi Rovira i Enric
Sanmartí els anys 80. Al Museu d’Arque
ologia de Catalunya, a Barcelona, es
conserven, materials, almenys de la Cista de l Pla de la Pinassa de Sorba i del poblat
ibèric de Sant Miquel de Sorba.
Excavacions realitzades pel grup d' afeccionats del Museu de Berga els anys 60 a la
bòfia de Boixadera dels Bancs.
Els jacim ents de Gargallà van ser excavat s per Josep Castany i Lluís Guerrero el
1982.
Al m onestir de Sant Pere de Graude
scales es van realitzar cinc cam
panyes
d'excavació arqueològica entre els anys 1962 i 1967, sota la direcció de Alberto del
Castillo. Una prospecció als voltants del jacim ent l'any 1978, i una nova cam panya
arqueològica l' any 1979, dirigida per Iñaki Padilla i realitzada per m
embres del
Departament d'Història Medieval de la Un iversitat de Barcelona. L' església va ser
restaurada entre 1956 i 1973 pel Servei de Catalogació i Conservació de
Monuments de la Diputació de Barcelona sota la direcció de Camil Pallàs.
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En el m oment de tancar aquesta m emòria s' ha tingut notícia d' una prospecció
arqueològica realitzada fa poc tem ps. Es tracta d'una prospecció sense recollida de
material als jacim ents Clot dels Morts I, Serrat de les Pipes I i Pla de la Fossa.
Ralitzada per Josep Oriol Font Cot, del Departament de Prehistòria, Història Antiga
i Arqueologia de la Universitat de Barcelona , en el m arc del projecte "El Pleistocè
Superior i Holocè a Catalunya". Va ser r ealitzada entre els dies 1 i 7 de novem bre
de 2003 i autoritzada pel Departam ent de Cultura de la Generalitat de Catalunya
amb notificació per escrit a l'Ajuntament de Montmajor.
L'any 1988 es va procedir a la neteja i restauració de la petita nau d'
origen preromànic de l' església de Sant Andreu de Gargallà, procedint a enderrocar els m urs
que impedien la comunicació amb la nau de l'església i del que tapava l'arc triomfal.
Realitzada per la mateixa població de Gargallà.
Durant els incendis forestals de l'
estiu del 1994 part de l'
església de Santa
Magdalena de Fígols es va crem ar, però la família Boixader-Planas, propietaris de
la casa Fígols, van restaurar el porxo, la teulada i tot l' exterior que havia quedat
malmès.
El mateix va passar amb l'església de Sant Esteve del Pujol de Planés, que va quedar
malmesa am b l' incendi del m ateix any. El bisbat de Solsona va fer reparar la
teulada i part del porxo.
La petita església de Sant Jaum e de Boixadera dels Bancs estava m olt deteriorada i
l'incendi del 94 tam bé va crem ar la teulad a. Els actuals propietaris han restaurat
l'edifici fa dos anys.
Restauració del retaule de Sant Martí
de Correà, realitzada l’estiu de 1991 pel
Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. La restauració va consistir
en una neteja superf icial del daurat i la policrom ia extraien la cera acum ulada a la
base del retaule, en la fixació de la policromia i en la desinsectació.

5.4. Equipaments i activitats patrimonials
EQUIPAMENTS
En ser un m unicipi petit Montm ajor no té ga ires equipam ents patrim onials. Tan sols
podem destacar dos: l' Arxiu Municipal i el recentm ent obert Museu d'Art del Bolet.
Compta amb altres equipaments que es descriuen a continuació.
L'Arxiu Municipal de Montmajor:
L'Arxiu Municipal es troba ubicat en una depe ndència a la segona planta de l' edifici de
l'Ajuntament, a la plaça del Mercat, on es
conserva la docum entació que form a part
d'aquest repartida en prestatges i guardada en caixes classificadores. L'accés és restringit
i s'ha de demanar la clau a l'Ajuntament per realitzar consultes, fet que limita la consulta
als horaris de les oficines.
El fons està form at principalment per docum entació de finals del segle XIX i principis
del XX.
No com pta am b sala de consulta a la m ateixa dependència i els docum ents s' han de
treure per consultar en una sala annexa.
L’Arxiu Municipal va ser ordenat i classif icat pel Servei d’Arxius de la Generalitat
(Jordi Torner, 1997) i per l’OPC de la Diputació de Barcelona (Albert Rumbo, 1999)
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El Museu d'Art del Bolet:
Inaugurat el passat dia 18 d'octubre de 2003 i instal·lat en l'edifici de l'antic Ajuntament,
a la plaça del Mercat de Montm
ajor, es tracta d' un m useu que explica les
característiques dels bolets a partir de
reproduccions en ceràm ica de dues-centes
espècies diferents fetes per la ceramista de Montmajor Josefina Vilajosana.
Tot i que se li ha posat la denom
inació de "m useu", no acom pleix les condicions
tècniques ni legals per a ser considerat com a tal. Tot i això, hi ha l'interès en demanar el
registre com a Museu al Servei de Museus de la Generalitat.
Estació d'esquí dels Rasos de Peguera:
Situada entre els m unicipis de Montm ajor, Castellar del Riu i Cercs. És una estació
d'esquí petita i per això rep la denominació de "familiar", amb un total de 6 remuntadors
que donen una capacitat de 2600 viatgers / hor a per accedir a 10 pistes. Les cotes de
l'estació són 1850 a 2050 m . A m és de l' estació d' esquí, es poden practicar esports d'
aventura, i hi ha un restaurant.
Àrea de lleure de Terracuques:
Situada a Sorba a la riba del riu Aigua
d'Ora. És una explanada dotada de zona
d'aparcament, servei de bar, lavabos, gr aelles i una f ont. A m és el riu f a un petit
embassament per nedar. És molt freqüentada els dies de festa i a l'estiu. A més, hi ha un
vedat de pesca intensiva de truita obert de l'1 de febrer al 30 de novembre, gestionat per
la Societat de Pescadors de Cardona.
Exposició d'escuts Papals:
Es troba a la rectoria de Gargallà. Consisteix en la reproducció en ceràm
ica de 94
escuts, realitzats per un antic rector de Garg allà, Mn. Lluís Palau Ribalta, rector de la
parròquia de 1968 fins a la seva m ort al 1992. Els va realitzar seguint les indicacions de
Josefina Vilajosana, ceramista de la casa Cal Gener de Tòlics de Gargallà.
Sender de Gran Recorregut GR-176:
El GR-176 és la ruta de les Esglésies Ro màniques Navàs-Puig-Reig-Navàs, que uneix
un gran nom bre d' ermites rom àniques de les comarques del Berguedà i el Bages. El
tram que passa per Montm ajor es el segon, que va de Navel a Puig Reig i passa per
l'església de Sant Esteve del Pujol de Planés. El sender es troba senyalitzat i el Consell
Comarcal del Berguedà ha editat un plànol de senders del Baix Berguedà recentment, en
el que s'indica el recorregut a la comarca.
A més, el municipi està dotat d'altres equipaments que es detallen a continuació:
Local social de Gargallà
Club Esportiu de Montmajor
Local del Comú de Montmajor (a sota de l'Ajuntament Nou). És una sala polivalent.
Centre Telemàtic (a les Escoles)
Escola Gira-sol
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