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0. Introducció 
 

Encàrrec i realització del treball 

El present treball ha estat realitzat a partir de la petició efectuada per 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages a la Diputació de Barcelona. L’ha realitzat 

el professional autònom Jordi Piñero Subirana per encàrrec de l’Oficina de 

Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi Piñero és llicenciat 

en Història i tècnic en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a terme entre els 

mesos d’octubre de 2016 i desembre de 2017. 

 

Agraïments 

Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Mateu de 

Bages ha estat fonamental la col·laboració que ens han proporcionat l’alcalde, 

Joan Ullé, el regidor de cultura, Didac Ullé, així com els regidors responsables 

dels diferents agregats del municipi: Josep Ars (Coaner), Gina Carné (Sant 

Mateu), Joan Muns (Castelltallat), Enric Masafrets (Salo), Gabriel Rovira (Valls 

de Torroella). També ha estat de gan valor l’ajuda facilitada en tot moment per la 

secretària de l’Ajuntament, Montserrat Antòn. 

En els diferents indrets del municipi han estat moltes les persones que ens han 

acompanyat o ens han proporcionat informació diversa; especialment cal 

esmentar a Neus Vilardaga (de les Planes), Laia Muns (de can Prat Barrina), Fina 

Casas (de Sant Mateu), Jordi Carné (de cal Carné), Josep Viladés (del Semís), 

Pere Fons i Anna Duocastella (de Biosca), Josep M. Feixas (de Roters), Pere 

Vidal (de can Serra, de Claret dels Cavallers), Josep Esquius (del Molí de Salo), 

Santi Baldomà (de Salo), Joan Esquius Puig (del Ferrer de la Creu), Miquel 

Ferrer Serra (de cal Sec), Miquel Rovira (de can Gras), Josep Rojas Jové (de cal 

Rojas), Joan Serra Peris (de les Feixes de Coaner), Isidre Abarca, Pere Lladó 

Sirera i Joan Lladó Solé (de Valls de Torroella). 

També fem arribar el nostre agraïment al següents representats d’entitats o 

institucions: Josep Peramiquel, Ester Llobet i Josep M. Oms (dels Amics de 

Coaner), Marina Vilaseca (de la Cooperativa l’Arada), Ricard Planas (de 

l’agrupació de caramellaires), Pere Lladó Camprubí (del grup de geganters i del 

grup de teatre de Valls de Torroella), Teresa Carreras (de la parròquia de Valls de 

Torroella), mossèn Joan Casals (rector de les parròquies de Salo, Valls de 

Torroella i Coaner), mossèn Antoni Jolis (rector de la parròquia de Sant Mateu 

de Bages) i Pedro Barbado (tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que ha supervisat aquest treball). 

Finalment, és obligat fer un esment a alguns historiadors i estudiosos que ens 

han ofert la seva col·laboració desinteressada. D’una manera molt especial a 

Josep Bastardas, que ens ha proporcionat una bona quantitat d’informació 

documental i ens ha fet arribar els seus suggeriments sempre estimulants. També  

a Ernest Molins, a l’arqueòleg Pere Tardà i a l’Albert Fàbrega. 
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Fotografies 

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

METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Seguint les directrius de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el treball s’ha portat a 

terme en tres fases: 

 Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs exhaustiu del major 

nombre de publicacions que tenen relació amb la història i el patrimoni de 

Sant Mateu de Bages, de cara a elaborar un primer llistat d’elements. En 

aquesta fase s’ha consultat la Biblioteca del Casino a Manresa (amb fons 

d’àmbit comarcal) i l’Arxiu Comarcal del Bages. Per una informació més 

detallada de les obres consultades, vegeu l’apartat de Bibliografia de la 

present memòria. Pel que fa a la planimetria, s’ha emprat bàsicament el mapa 

1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya per al treball de camp, així 

com mapes de fotografies aèries. També s’han utilitzat per al treball de 

gabinet els ortofotomapes disponibles des de la web de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya i el programa SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

 Treball de camp i recollida de dades: El buidatge dels fons bibliogràfics ha 

permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat 

contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament 

(regidors i alcalde) així com amb diversos informants. El següent pas ha estat 

la realització del treball de camp, que ha consistit en la visita a cadascun dels 

elements, per tal de recollir dades, efectuar fotografies i mesures de les 

coordenades i parlar, quan s’ha escaigut, amb les persones vinculades a cada 

element que ens poguessin proporcionar informació útil. 

 Treball de gabinet, elaboració de fitxes i informe: Paral·lelament amb les 

sortides del treball de camp, s’han anat introduint les dades obtingudes a la 

base de dades facilitada per l’OPC. Posteriorment, s’han seleccionat les 

fotografies i s’han elaborat mapes de situació, quan ha calgut. Un cop 

completades les fitxes de la base de dades, aquestes s’han transmès als 

responsables de l’OPC per tal de fer-ne una primera avaluació i introduir-hi 

possibles correccions. Finalment, s’ha portat a terme la redacció de la 

memòria del treball. 

 

Base de dades i fitxa utilitzada 

El model de fitxa ha estat facilitat per l’OPC en una versió de MS ACCES. La 

fitxa inclou els següents camps: 

 Número de fitxa 

 Codi (segons la classificació adoptada per l’OPC) 

 Àmbit: (segons la tipologia adoptada per l’OPC) 

 Denominació de l’element 
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 Lloc/adreça 

 Titularitat: pública o privada 

 Propietari: nom i dades del propietari o bé referència cadastral 

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

 Ús actual 

 Descripció: informació bàsica de l’element en qüestió 

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

 Estat de conservació 

 Notes a l’estat de conservació: sobre intervencions de rehabilitació, etc. 

 Autor (si és conegut) 

 Any de realització de l’element 

 Estil / època: indistintament períodes o períodes als quals s’adscriu 

l’element i/o estil artístic 

 Segle 

 Emplaçament: breu descripció de com arribar-hi 

 UTM: Situació geogràfica en coordenades UTM ETRS89 

 Altitud 

 Accés: grau de dificultat i tipus d’accés 

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

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

 Història: Informació sobre les dades històriques més rellevants de 

l’element en qüestió, si es coneixen. 

 Bibliografia 

 Núm. inventari Generalitat: Referència als inventaris d’elements 

patrimonials de la Generalitat 

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

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

escau). 

 Autor fitxa 

 Data de registre i data de modificació 

 

 

 

 

 



 

 

- 7 

 

CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ I SELECCIÓ 
D’ELEMENTS 

 

 

D’acord amb el programa de Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació, 

considerem el patrimoni en un sentit ampli, incloent el patrimoni natural i el 

patrimoni immaterial, com ara les tradicions i  les manifestacions festives. La 

classificació tipològica que hem utilitzat, seguint els criteris de l’OPC, és la 

següent: 

 

 

1. Patrimoni immoble 

1.1 Edificis 

1.2 Conjunts arquitectònics 

1.3 Elements arquitectònics 

1.4 Jaciments arqueològics 

1.5 Obra civil 

 

2. Patrimoni moble  

2.1 Elements urbans 

2.2 Objectes 

2.3 Col·leccions 

 

3. Patrimoni documental 

3.1 Fons d’imatges 

3.2 Fons documentals 

3.3 Fons bibliogràfics 

 

4. Patrimoni immaterial 

4.1 Manifestacions festives 

4.2 Tècniques artesanals 

4.3 Tradició oral 

4.4 Música i dansa 

4.5 Costumari 

 

5. Patrimoni natural 

5.1 Zones d’interès natural 

5.2 Espècimens botànics singulars 
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Factors a l’hora seleccionar els element inventariats  

Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Sant Mateu de Bages, ens 

han influït a l’hora de fer la selecció d’elements: 

 Un terme municipal de gran extensió (el més gran de la província de 

Barcelona), amb un marcat caracter rural i, en conseqüència, amb un tipus de 

patrimoni eminentment rural. 

 La inexistència d’un nucli clar que aglutini la capitalitat del municipi. El 

nucli de Sant Mateu no és pròpiament un nucli urbà, sinó més aviat una 

agrupació de cases. L’única entitat que té la consideració de nucli urbà és 

Valls de Torroella, derivat d’una colònia industrial situada al Cardener, però 

en una posició perifèrica del municipi. Per tant, Aquest nucli industrial té 

unes característiques ben diferenciades de la resta del municipi. 

 En contrapartida, l’existència d’un nombre elevat d’agregats, amb un tipus 

de poblament molt dispers, cadascun amb el seu petit nucli però que, en molts 

casos, no es pot considerar pròpiament un poble. Agregats o antics termes 

allunyats i amb poc contacte entre si, cadascun amb la seva personalitat, la 

seva història i els seus elements de referència. Es trata de Sant Mateu, 

Castelltallat, Salo, Mejà, Coaner, Valls de Torroella més la petita entitat de 

Claret dels Cavallers, que sovint s’inclou dins de Castelltallat. 

 

Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són: 

 Màxima exhaustivitat en la selecció dels edificis d’àmbit rural. Hem inclòs 

tots els que queden recollits en el Catàleg de Masies recentment aprovat (que 

ascendeixen a 245), amb unes poquíssimes excepcions que tenien la seva 

justificació. Hi hem afegit encara alguna casa en ruïnes que no es troba dins el 

Catàleg de masies. Un grup de 21 cases van quedar excloses del Catàleg de 

masies. Les hem inclòs en la llista “d’elements no inventariats” d’aquesta 

memòria. 

 Altres elements d’àmbit rural: en el cas de les barraques de pedra seca hem 

inclòs totes les que apareixen a la web Wikipedra  (67) i n’hi hem afegit 21 

que hem identificat fruit del treball de camp. Pel que fa a altres elements 

menors, com forns d’obra, de calç, de pega, de ginebró, pous de glaç, etc, 

hem recollit en el present inventari tots aquells dels que hem tingut 

constància. Tanmateix, la gran extensió del municipi ha fet que tal vegada no 

haguem pogut ser tan exhaustius com en altres ocasions.  

 La Cooperativa l’Arada fa uns anys ha començat un treball de recuperació 

de la memòria oral i les tradicions en una part del municipi (Castelltallat), 

tasca que ara continua en altres parts del terme. Fruit d’això han elaborat unes 

llistes i uns mapes d’elements significatius del territori, de tipologia força 

diversa. Hem incorporat a les nostres fitxes la gran majoria d’aquests 

elements. Alguns n’han quedat exlosos. En la majoria de casos es tracta de 

carboneres, que pràcticament no deixen cap rastre material; d’altres no 
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encaixaven en els criteris de selecció del present inventari, per exemple, 

perquè eren simplement referències d’història oral; en altres casos eren 

excessivament anecdòtiques o no es disposava de prou dades al respecte. 

 Pel que fa a les fonts, cal dir que no existeixen reculls ni informació precisa 

en cap de les parts del municipi, per això hem intentat incloure almenys les 

més representatives de cada terme o agregat. 

 Una consideració a part es mereix el nucli de Valls de Torroella, amb una 

personalitat força diferenciada de la resta. En aquest cas hem seleccionat tots 

els elements que ens han semblat més representatius: edificis i instal·lacions 

fabrils, blocs d’habitatges per a treballadors, xalets i cases per a directius, 

espais de sociabilitat (casino, camp de futbol), espais o elements urbans 

significatius (jardins, fonts, horts...), església, ponts... i també alguns edificis 

que es podien individualitzar, normalment perquè eren anteriors a la creació 

de la colònia. 

 Pel que fa al patrimoni immaterial, hem obert el ventall a una àmplia 

tipologia d’esdeveniments. Hem donat una rellevància especial a les festes 

més arrelades, com la Festa dels Pubills, les caramelles o el ball de cascavells. 

Hem inclòs també les que són més representatives i pròpies de cada agregat, 

incloent-hi sempre la festa major i alguna altra, encara que sigui d’origen 

recent. Especialment quan han arrelat i han esdevingut representatives dels 

diferents agregats, com la festa de les Flors de Salo o la Fira d’Artesans de 

Valls. També hem fet fitxa d’algunes tradicions que ja s’han deixat de fer, 

considerant que han tingut històricament una gran rellevància, com ara el 

romiatge a Coaner, o que tenen interès de cara a una possible recuperació.  
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2. Diagnosi 
 

MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC 

 

El terme municipal de Sant Mateu de Bages es situa a l’oest de la comarca del 

Bages, al límit amb les comarques del Solsonès i l’Anoia. Ocupa una superífie de 

100,97 Km2 i és el municipi més extens de la província de Barcelona. Des del 

punt de vista de la geografia física, el seu territori té un eix vertebrador que és la 

serra de Castelltallat, que s’estira en direcció sud-oest i nord-est, entre la Molsosa 

i el riu Cardener. Aquesta serra, originada per un plegament contemporani a la 

formació dels Pirineus fa 16 milions d’anys, separa les valls de les rieres de 

Coaner i, més amunt de Salo (al nord) i de Rajadell (al sud). Totes elles discorren 

en paral·lel a la serra. A la zona de Sant Mateu aquesta configuració muntanyosa 

rep el nom de Serra de la Sala.  

Es tracta d’una serra de relleu suau per ambdues vessants, coronada per una 

altiplà estructural que assoleix els 900 m d’altitud. És una excel·lent mostra del 

paisatge mediterrani i submediterrani, amb predomini del bosc dins un mosaic en 

què hi són representats dos grans dominis de vegetació. Els vessants obacs tenen 

un domini de les rouredes seques de roure de fulla petita (Violo-Quercetum 

faginae). Actualment d’aquesta roureda només en resten petits retalls, ja que ha 

estat substituïda per grans pinedes de pinassa i pi roig. Els vessants solells, en 

canvi, són coberts per la vegetació mediterrània del domini del carrascar 

(Quercetum rotundifoliae). En aquest ambient hi predominen les brolles 

calcícoles, sobretot on abans hi havia feixes, que ocupen una gran extensió, 

acompanyades de pinedes de pi blanc, junt amb retalls de garrigues o prats secs. 

És de remarcar la presència de ruac (Ononis tridentata) en aquelles brolles on el 

substrat conté petites capes de guix. La fauna és la típica dels boscos 

mediterranis. Entre les espècies més representatives hi trobem porcs senglars, 

cabirols, llebres, conills, guineus, perdius o aus rapinyaires. En l’actualitat la 

serra de Castelltallat és un espai PEIN, que abasta el conjunt de la serra i, en 

conseqüència, una part molt substancial del terme municipal de Sant Mateu de 

Bages.  

La xarxa hidrogràfica és pobra, bàsicament constituïda per les riera de Salo i 

de Coaner, al nord i en paral·lel de la serra de Castelltallat. La primera procedeix 

de la serra de Pinós i de la vall de Matamargó; la segona es forma al vessant 

septentrional de la serra de Castelltallat. Ambdues desguassen al Cardener, aigua 

amunt de Súria. Pel que fa al vessant sud, diverses rases descendeixen fins trobar 

la riera de Rajadell, ja en terme d’aquest municipi. Les més destacades són el 

torrent de Fontanet, la rasa de Sociats, la rasa de Figuera, el torrent de 

Puigdellívol o el torrent de la Morera. Totes prenen el nom de masies que es 

troben en el seu punt d’origen. 

Tot i que el territori és en general muntanyós es formen alguns altiplans, com 

el que envolta el nucli de Sant Mateu i el que es troba més a l’oest d’aquest, 
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passat el Serrat de Penyores. Pels habitants de la zona tradicionalment han estat 

coneguts com el “Pla de Sant Mateu” i “l’altre pla”. També trobem alguna zona 

més planera al nord de Castelltallat. 

 

 

 

 

Foto: Serra de Castelltallat a la zona de Coaner 
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I COMUNICACIONS 

 

El municipi de Sant Mateu de Bages forma part del que es coneix com l’Alt 

Bages; és a dir, la perifèria muntanyosa de la comarca en relació al pla de Bages, 

situat al centre i amb la seva capital a Manresa. El nucli de Sant Mateu es troba a 

una distància de 24 km per carretera de Manresa. El municipi s’estén des d’un 

dels cursos fluvials que marca aquest pla central, el riu Cardener, fins a la 

perifèria del Bages per ponent. Els municipis limítrofs són: Cardona i Navàs (al 

nord), Súria i Callús (a l’est), Fonollosa i Aguilar de Segarra (al sud), Sant Pere 

Sallavinera, la Molsosa i Pinós (a l’oest). 

 

Poblament i agregats 

Tal com ja hem dit, el terme municipal es composa dels agregats de Sant 

Mateu, Castelltallat, Salo, Mejà, Coaner, Valls de Torroella més la petita entitat 

de Claret dels Cavallers, que sovint s’inclou dins de Castelltallat. Tots aquests 

territoris deriven d’antics termes de castells que es van agrupar per formar 

l’actual municipi. Cal dir que l’any 2000 al municipi s’hi va agregar una part de 

la colònia Valls que originàriament estava inclosa en el municipi de Navàs. 

D’aquesta manera tot l’espai de la colònia va quedar unificat i formant part d’un 

únic municipi: el de Sant Mateu de Bages. Les parròquies actualment vigents són 

les de Salo, Coaner, Valls de Torroella, Castelltallat i Sant Mateu. Les tres 

primeres pertanyen al bisbat de Solsona, mentre que les dues últimes són del 

bisbat de Vic. 

Tal com hem comentat, el municipi conté un tipus de poblament bàsicament 

dispers format per masies i cases de pagès, pràcticament sense nuclis urbans 

d’entitat. El que trobem, això sí, són petits nuclis amb una certa concentració de 

cases o ravals derivats dels antics nuclis amb els castells i parròquies. Són els 

casos de Sant Mateu, Castelltallat, Coaner i Salo. A Sant Mateu hi ha un parell de 

carrers envoltats per dos ravals pagesos. Salo també forma un carrer on s’agrupen 

una desena de cases. Castelltallat i Mejà no arriben a tenir cap carrer. Podem 

comptar-hi també els ravals pagesos de Mejà (en una altiplà al nord del nucli 

històric), el de Borredà, format per unes poques cases i ja al límit sud del terme 

municipal i el del Clot de Fontanet.  

Un cas a part és el nucli de Valls de Torroella, derivat de l’antiga colònia 

industrial anomenada també Palà Nou. Aquesta és l’única entitat que en la 

normativa urbanística té la consideració de nucli urbà. És la que concentra un 

volum de població més gran, a força diferència de la resta.  És formada pels blocs 

d’habitatges de l’antiga colònia més alguns xalets i cases particulars, a banda de 

les instal·lacions fabrils, actualment ocupades per empreses diverses. 

La població total de municipi ascendeix a uns 617 habitants (segons dades del 

2015). Per agregats, Castelltallat en té 67, Coaner 24, Salo 92, Sant Mateu 88 i 

Valls de Torroella 346. 
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Foto: Nucli de Salo 

 

Comunicacions, activitat econòmica i territori 

Les principals comunicacions transcorren per l’eix del Cardener i només 

afecten tangencilament el municipi. Ens referim a la carretera de Manresa a 

Cardona i Solsona (C-55). El pas d’aquesta carretera només trepitja sol de Sant 

Mateu a la zona de Valls de Torroella, on la carretera queda desdoblada per una 

variant que permet accedir a l’antiga colònia industrial. D’aquest eix parteixen 

les altres dues carreteres, molt secundàries, que comuniquen el municipi en sentit 

transversal. Al nord hi ha la carretera de Salo i Mejà (BV-3002) construida a 

principis de segle XX; més al sud hi ha la carretera que passa per Sant Mateu i 

Castelltallat (BV- 3003) seguint la carena de la serra del mateix nom. 

Un fet a ressaltar és l’absència de la característiques urbanitzacions que en els 

darrers decennis han proliferat en molts altres municipis de l’entorn. Tampoc no 

hi trobem polígons industrials, a excepció de l’antiga zona fabril ubicada a la 

colònia. El terme de Sant Mateu de Bages queda apartat, doncs, dels grans eixos 

de comunicacions. És un municipi perifèric i que ha conservat les 

característiques d’un territori rural. Tot i això, en els últims anys ha sofert 

l’impacte que ha suposat la instal·lació d’un bon nombre de granjes modernes 

escampades per tot el territori, cosa que ha alterat la fesomia del paisatge 

tradicional en llocs molt concrets, per exemple a l’entorn de Sant Mateu o de 

Castelltallat, però no pas de manera generalitzada. 

Així doncs, el principal sector productiu continua sent el primari, amb un 

sector ramader que últimament ha pres força, amb granges de porcí, avícoles i 
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amb una important presència de vacum. Tal com hem dit, l’activitat industrial es 

concentra al nucli de Valls de Torroella, on hi ha ubicades unes 10 empreses. Pel 

que fa al sector serveis, es troba molt limitat. El turisme rural ha tingut una certa 

embranzida a partir de l’any 1990 i s’ha convertit en una activitat 

complementària de moltes masies. Cal fer notar l’existència d’un càmping a 

l’antiga masia de cal Paradís (Castelltallat). En definitiva, a Sant Mateu de Bages 

continua tenint un gran pes l’activitat agropecuària tradicional, sobretot a les 

zones més ben comunicades, mentre que moltes de les zones que es troben 

aïllades, sobretot a la part de Coaner i a ponent del muncipi, han anat quedant 

deshabitades i tenen un gran nombre d’antigues masies que han quedat 

abandonades. 
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SÍNTESI HISTÒRICA 

 

 

- Prehistòria i època antiga 

 

Prehistòria 

El testimoni més antic que ha estat datat amb més o menys precisió dins del 

terme de Sant Mateu de Bages és la balma sepulcral del Cau de la Guineu, una 

para-cista megalítica amb un enterrament secundari, seguint el model de cista 

evolucionada del tipus solsonià. El material associat a aquest jaciment així com 

la datació de radiocarboni li donen una cronologia que el situa als inicis de l’edat 

del Bronze o tal vegada al neolític final (etapa del veracià), a mitjans del tercer 

mil·leni. Un altre possible jaciment neolític és els Tres Tossals. Es tracta d’uns 

gravats rupestres o inscultures megalítiques molt interessants, però de datació 

incerta. 

La transició que va del neolític final a l’edat del bronze es troba ben 

representada per un conjunt de megàlits que es poden englobar dins el grup 

anomenat del Solsonès, i que es situa en la fase tardana del fenomen megalític. 

Concretament, trobem els dolmens de la Vena, de Castelltallat, de la Creu de 

l’Espelta, del mas de la Cabana i la tomba del General Vallmanya. Fins fa uns 

anys també hi havia el dolmen de Coaner, però actualment ja no es conserva. La 

majoria d’aquests jaciments consisteixen en petits dolmens que es troben situats 

en emplaçaments molt significatius, normalment en punts dominants i estratègics 

de les serres, sobretot de la serra de Torribalta i de la Vena, incloent els  

contraforts més occidentals d’aquesta última, o també a la mateixa serra de 

Castelltallat, com és el cas del dolmen anomenat de Castelltallat. La majoria 

d’aquests megàlits estan orientats cap a l’est i és probable que, a més de la seva 

funció principal com a enterraments col·lectius, fossin una mena de fites 

esdevingudes llocs sagrats en el territori. 

 

Època antiga 

Tots aquests jaciments corresponen a enterraments i, en canvi, no s’han 

identificat vestigis de poblats fins a l’època ibèrica. D’aquesta època coneixem 

un poblat que seria l’antecessor del castell de Castelltallat , amb una cronologia 

que va del segle IV al III aC. Força a prop hi ha una tomba ibèrica d’incineració 

del tipus túmul, que formaria part d’una possible necròpolis. Es situa en un 

període de transició de l’edat del ferro al període ibèric antic, però més aviat en 

aquesta fase primerenca de la cultura ibèrica. També el castell de Coaner sembla 

que es bastí sobre un anterior poblat ibèric. Així mateix, prop del lloc de la Sala 

hi ha vestigis d’un jaciment ibèric indeterminat. 

Pel que fa a l’època romana, no coneixem cap jaciment dins del terme de Sant 

Mateu de Bages. Tanmateix, és ben segur que el territori devia estar ocupat per 

assentaments rurals del tipus vil·la, semblants al que s’ha localitzat, per exemple, 
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al subsòl de l’església de Camps, en una situació força propera al nucli de Sant 

Mateu.  

 

- Edat mitjana 

 

Una terra de frontera altament militaritzada i integrada en el Vescomtat de 

Cardona 

Les poques dades conegudes referides als primers períodes de la història 

apunten al fet que alguns dels que més endavant seran els principals nuclis ja 

estaven ocupats des d’antic. A part dels poblats ibèrics als castells de Castelltallat 

o Coaner, el nucli de Sant Mateu devia tenir una ocupació important en època 

visigòtica. N’és testimoni la necròpolis del Collet del Cargol, situada en una 

posició intermèdia d’on, més tard, sorgiran el castell i la parròquia. En aquest 

indret (Collet del Cargol) s’hi va localitzar un conjunt de cistes d’enterrament 

que es poden datar entorn del segle VII, i també s’hi va recuperar una sivella 

visigòtica. 

A l’hora de fer la història del que posteriorment serà el municipi de Sant 

Mateu de Bages cal advertir, d’entrada, d’algunes dificultats. La primera és que 

en època medieval i moderna la gran extensió d’aquest territori era ocupat per 

diversos castells termenats, i no va ser fins a la creació dels municipis moderns, a 

mitjans del segle XIX, que els diferents termes, que en alguns casos pràcticament 

no tenien relació, es van agrupar. Els castells són els de Sant Mateu, Castelltallat, 

Coaner, Salo, Mejà i Claret dels Cavallers. Una altra qüestió és que els diversos 

autors que han tractat la història d’aquest territori ho han fet cenyint-se a 

cadascun d’aquests nuclis per separat i, en conseqüència, no es disposa d’una 

monografia històrica mínimament completa i de conjunt. Per tot això és fa difícil 

intentar una síntesi global que no passi per desgranar la història particular de 

cadascun d’aquests antics termes. Un altre element de complexitat és que els 

diferents termes dels castells formaven part de dos comtats diferents: el de 

Manresa i el de Cerdanya-Berga. A l’alta edat mitjana aquests comtats s’anaven 

expandint, de nord a sud, guanyant territori aleshores dominat pels musulmans. 

Així, mentre els castells situats més al nord (Mejà, Salo, Claret i Coaner) 

formaven part del comtat de Cerdanya-Berga, els dos situats més al sud (Sant 

Mateu i Castelltallat) eren del comtat de Manresa. En l’àmbit religiós, al seu torn, 

es reprodueix aquesta divisió que reflecteix el fet que els castells més 

septentrionals suposaven una punta de llança del comtat de Berga-Cerdanya, en 

una estreta línia que va arribar fins a Castellfollit de Riubregós. Així, les  

parròquies de Coaner, Mejà i Salo van estar vinculades al bisbat d’Urgell primer, 

i més tard, amb la creació del bisbat de Solsona al segle XVII, a aquesta nova 

seu. En canvi les parròquies de Castelltallat i Sant Mateu sempre van estar 

adscrites al bisbat de Vic. 

Al marge d’aquests factors, podem subratllar alguns elements de conjunt que 

ens ajudin a situar la importància en l’alta edat mitjana d’aquest territori que es 

va vertebrar al  voltant de la serra de Castelltallat. Es tractava sens dubte d’una 

zona militarment estratègica, i ho va ser com a mínim fins a mitjans de segle XII; 
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una terra de frontera amb els sarraïns en la qual s’hi va bastir una important xarxa 

de castells i de guàrdies o torres de defensa. Possiblement els castells de 

Castelltallat, Coaner, Mejà i Salo ja existien a la primera meitat del segle X. 

L’historiador Francesc RODRÍGUEZ BERNAL (2016) ha identificat a l’arxiu 

dels Cardona una carta de poblament de la serra de Castelltallat  de l’any 982, 

quatre anys anterior a la de Cardona i que probablement es compta entre les més 

antigues d’Espanya. Caldria emmarcar-la en la política impulsada pel comte 

Borrell per enfortir el poblament de frontera i seria una prova de la importància 

que s’atribuïa a aquest territori. Un dels eixos que servia per estructurar-lo era el 

camí anomenat via Subirana, documentat l’any 950, que passava per Sant Mateu 

i s’ajuntava amb el camí que transcorria per la carena de la serra de Castelltallat 

vers les terres de ponent. Una altra prova de l’interès per reforçar aquest territori 

de frontera es troba en un document de l’any 955 segons el qual el comte de 

Barcelona Borrell II va comprar a un tal Domenic unes terres que pràcticament 

incloïen tota la serra de Castelltallat, amb algunes excepcions, com la part que 

actualment es coneix com a serra de la Sala. Segons Josep Bastardas, la part de la 

Sala hauria passat al monestir de Santa Cecília de Montserrat, que tenia amplis 

dominis a la zona. 

 

 

Foto: Cavaller en una llinda del segle XVIII (molí del Carné: fitxa 114) 

 

Tots aquests fets ens parlen de la importància d’un territori fronterer que 

posteriorment va esdevenir part del Vescomtat de Cardona. De fet, els vescomtes 

van tenir especial interès en reforçar els seus dominis a la zona i van ser els 

principals garants del control militar a través d’una xarxa de fidels. Tard o 

d’hora, tots aquells castells van acabar sota el domini de la família vescomtal 

dels Cardona. Els castells de Sant Mateu i de Castelltallat ja al segle XI. Els 

castells de Salo, Mejà i Claret dels Cavallers com a mínim des del segle XIV, 
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però molt possiblement ja ho eren amb anterioritat. Finalment, el castell de 

Coaner fou comprat pels Cardona el 1424. Al segle XIV, quan el vescomtat de 

Cardona fou elevat a comtat, ja constituïa un vast territori que s’estenia per la 

Catalunya central i més enllà, i que comprenia una faixa del Bages situada a 

l’oest del riu Cardener. Així, el comtat i posteriorment ducat de Cardona va ser, 

fins al final dels senyorius jurisdiccionals, el principal poder fàctic de la zona, 

fins al punt que sol dir-se que funcionava com un petit estat dins de l’estat. En la 

majoria dels termes que hi estaven compresos, incloent-hi els castells de 

Castelltallat, Salo, Mejà o Claret dels Cavallers, els Cardona hi exercien tota la 

jurisdicció, civil i criminal, a part de cobrar les quantioses rendes pels seus 

dominis. Això no obstava perquè, en un rang inferior, altres senyors exercissin 

els seus drets en els diferents castells o masos. El monestir de Santa Cecília de 

Montserrat, per exemple, tenia amplis dominis en un territori que, pels volts del 

segle XIV, segons Josep Bastardas, era conegut amb el nom de batllia de Cans, 

un terme equivalent en altres ordes al de priorat. 

 

 

Castell de Sant Mateu 

Ja hem comentat que prop del nucli de Sant Mateu es constata la presència de 

poblament visigòtic, mentre que al subsòl de l’església parroquial de Sant Mateu 

hi trobem un conjunt de tombes antropomòrfiques que es poden datar entre els 

segles VI i X. Està clar que existia un nucli anterior al repoblament en aquesta 

zona. El castell de Sant Mateu apareix documentat per primera vegada l'any 983 

en l’acta de Consagració del Monestir de Sant Llorenç de Bagà. Entre les 

possessions d’aquest monestir hi havia el castell de Sant Mateu. Inicialment el 

domini eminent era dels comtes de Barcelona, si bé ben aviat els feudataris reals 

foren els Cardona. Tot i que aquesta dependència dels Cardona podria ser 

anterior, es confirma l’any 1083. És probable que inicialment el castell estigués 

dotat amb una primitiva capella, la qual devia perdre’s en l’ampliació del recinte 

i llavors es construí la capella romànica de Sant Miquel, situada als peus del 

castell i més a prop del camí. L’església parroquial de Sant Mateu, en canvi, es 

va situar de manera no habitual a una certa distància del castell. Existien algunes 

guàrdies o torres de defensa auxiliars amb connexió visual amb el castell, com la 

que hi devia haver al mas avui anomenat la Guardiola, que defensava l’accés pel 

sud i, probablement la que hi havia també al nord, a la zona coneguda com les 

Guàrdies. 

No se sap com el castell de Sant Mateu sortí del domini dels Cardona per 

passar a la família Boixadors. El cert és que les relacions entre ambdues famílies 

ja existien abans del 1124, quan es féu una concòrdia entre els Cardona i els 

Boixadors. Això no obsta perquè els Cardona vinculessin aquest castell al 

districte vescomtal el 1314. Aleshores el senyor del castell era Berenguer de 

Boixadors, casat amb Blanca, i a la seva mort (el 1306) passà als seus 

descendents. El 1381 aquesta família amplià els seus dominis, ja que comprà al 

rei Pere el Cerimoniós el mer i mixt imperi del castell de Sant Mateu. Al segle 

XV el domini passà als Gàver i, per matrimoni, als Peguera, la qual encara 
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mantenia la senyoria al segle XVII en la persona de Galceran de Peguera. 

L’evolució posterior és poc coneguda. L’any 1718 el senyor jurisdiccional era 

Ignàsia de Soler, mentre que l’any 1789 era Fernando de Guzmán. En el moment 

de la desaparició dels senyorius jurisdiccionals, l’any 1831, el senyor era el baró 

de Finestracs. 

 

 

Foto: Nucli de Castelltallat, al sector ponentí de la serralada. 

 

Castell de Castelltallat 

Ja hem comentat l’existència d’un assentament ibèric al cim del turó on 

posteriorment s’hi edificà el castell. Pel que fa al castell, es troba documentat per 

primera vegada l’any 937 amb la denominació de Castro Montedono, tot i que 

els testimoni arqueològics permeten afirmar que l’origen del castell és anterior, 

com a mínim de finals del segle IX. Durant tot el segle X el castell continua 

mantenint la denominació de Montedono fins que, en una donació datada del 

996, es comença a utilitzar la denominació de "castrodon, qui dicitur Castro 

tallato". Més endavant en algun cas s’utilitza la forma llatinitzada castroscisso. 

L’historiador Andreu Galera planteja la hipòtesis que a partir d’un terme castral 

de grans dimensions, el Montdó, es generessin a partir del darrer quart del segle 

X altres termes més petits: el de Castelltallat, el del castell de Sant Mateu i el de 

Fals. En el terme del castell de Castelltallat hi havia també diverses guàrdies o 

torres complementàries, com la can Prat Barrina o l’actualment coneguda com la 

Torrota. El domini eminent del Castelltallat era en mans dels comtes de 

Barcelona que tenien moltes propietats en el terme d’aquest castell, com ho 

demostren les donacions comtals al monestir de Santa Cecília de Montserrat fetes 

a mitjan segle X i pel fet que es tracta d’un dels castells que la comtessa 

Ermessenda va empenyorar el 1023 al seu fill Berenguer Ramon I com a garantia 

de la pau que havien signat. El domini feudal havia estat confiat a la casa 

vescomtal de Cardona (ja consta així l’any 1010 ) dins l’òrbita de la qual es va 

mantenir fins a època moderna. 
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Al segle XI hi ha documentada una família de castlans que es cognominava 

Castelltallat i que apareix als diversos actes de la família vescomtal de Cardona, 

ja sigui com a testimonis o com a marmessors. La principal i gairebé única figura 

d’aquesta dinastia de castlans fou Ermemir de Castelltallat, fill de Bel·lúcia, 

que entre 1039 i el 1050 jurà fidelitat al comte de Barcelona Ramon Berenguer I i 

a la seva muller Elisabet pels honors comtals i concretament per la parròquia de 

Castelltallat. Després ja no es troba documentada una línia clara de castlans. 

L’historiador Andreu Galera fa referència a Ermemir de Castelltallat com a 

membre del grup de “fideles” que envoltava el vescomte de Cardona i que amb 

els seus fills es trobava entre els caps de llinatge vescomtal a la primera meitat 

del segle XI. Aquesta família s’expandí amb la tinença d’altres castells situats al 

comtat de Manresa. Entorn de l’any 1080 el castlà de Castelltallat era Bernat 

Berenguer, que va jurar fidelitat al vescomte Folch II de Cardona pels castells de 

Castelltallat i de Molsosa. 

L’any 1156 el castell de Castelltallat apareix en mans de Ramon de Cardona 

que, segons Serra Vilaró, era un fill bastard del vescomte cardoní, per la qual 

cosa sembla clar que en aquell moment el castell es trobava sota el domini 

directe de la casa de Cardona que en podia disposar de manera lliure. Segons les 

dades arqueològiques, pels volts del segle XIV el castell és abandonat i es 

produeix el seu enrunament progressiu. Això no obsta perquè l’any 1314 fos 

inclòs entre els que passaren a formar part del vescomtat cardoní. Posteriorment, 

quan Pere el Cerimoniós va crear el comtat de Cardona el 1375 hi va incloure el 

castell de Castelltallat, que també va passar a formar part del Marquesat a partir 

de finals del segle XV. Els Cardona passaren a exercir-hi tota la jurisdicció civil i 

criminal probablement per usurpació i no pas per compra, la qual cosa va crear 

un greu conflicte ja en època de Jaume I. Durant aquest període apareix esmentat 

el cavaller Jaume Soler com a castlà de Castelltallat els anys 1314 i 1347, i ja en 

el segle XVI es documenta Bernat de Peguera amb aquest mateix càrrec.  

 

Castell de Coaner 

Durant les excavacions arqueològiques portades a terme per la Diputació de 

Barcelona en aquest castell s’hi va localitzar abundant ceràmica ibèrica, per la 

qual cosa és del tot probable que el castell medieval es construís sobre en antic 

poblat o oppidum ibèric. Alguns historiadors creuen que, abans de la construcció 

de la torre de pedra actual, a la segona meitat del segle X, ja hi havia en aquest 

indret alguns tipus de fortificació més precària. El primer esment documental del 

castell com a tal és de l’any 960 amb el nom de Quovece negro, i formava part 

del comtat de Berga, com gairebé tota la vall de la riera de Coaner, on es situava 

la marca de Berga. El domini eminent pertanyia als comtes de Cerdanya, i 

després de l’estroncament d’aquesta dinastia als comtes de Barcelona. Segons les 

excavacions arqueològiques, la construcció de la torre de pedra devia fer-se en 

aquesta segona meitat del segle X, una mica abans de la consagració de l’església 

de Sant Julià de Coaner, l’any 1024. El feudatari comtal del castell (que apareix 

amb el nom de Codener) era el senyor de Castelladral, Ramon Bernat de 

Castelladral, que entre el 1068 i 1135 jurà fidelitat a quatre comtes diferents per 

aquest castell. Després apareix una família anomenada Coaner, si bé semblen 
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més uns castlans que uns feudataris comtals. L’any 1319 apareix, també amb la 

funció de castlà, Arnau de Vernet. 

El segle XIV el castell entrà en un seguit de vendes i recompres reials molt 

habitual en aquest període. Així, el 1381, el rei Pere el Cerimoniós va vendre el 

castell al noble Francesc de Perellós junt amb altres de la vegueria del Bages. 

Més tard, els habitants de Santpedor van comprar el 1400 aquest conjunt de 

castells i viles, i el 1424 van vendre al comte de Cardona la jurisdicció dels 

castells de Coaner i Torroella. Per tant, la casa comtal de Cardona esdevingué 

senyora del castell de Coaner i l’incorporà al seu comtat, on es va mantenir fins a 

l’extinció dels senyorius. Entorn del segle XVI al costat del castell es formà un 

mas, que a mitjans d’aquest segle estava sota el domini del mas Soler Nou, molt 

proper. L’any 1555 amb el casament entre Constança Solernou (que va rebre 

aquest i altres masos com a dot) i Narcís Torras de Serrateix en funda la nissaga 

dels propietaris de can Serra, que és el nom d’aquesta masia, propietària 

actualment del castell. 

 

 

Foto: Castell de Coaner 
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Castell de Salo 

Aquest castell pertanyia al comtat de Berga i tenia al seu càrrec la defensa de 

la vall de la riera de Salo, en aquesta època anomenada de Duarri, juntament amb 

el castell de Mejà, amb el qual formava un conjunt unitari. És documentat des de 

l’any 966. El domini eminent pertanyia primerament als comtes de Cerdanya i, 

després de l’estroncament de la dinastia, als de Barcelona, igual com succeí amb 

els castells de Coaner i Mejà. Com a feudataris comtals hi hagué en un principi el 

senyor de Castelladral. Així, Ramon Bernat de Castelladral jurà fidelitat diverses 

vegades als comtes de Cerdanya (entre 1068 i 1117) i després als de Barcelona 

(entre 1117 i 1135). Després d’aquesta data no coneixem més notícies fins el 

1196, quan el castell es troba en mans de la família Òdena, que en disposava com 

si fos un castell patrimonial. No hi ha cap notícia sobre possibles famílies de 

castlans. El segle XIV el castell de Salo apareix om a domini de la casa de 

Cardona, que segurament l’havia adquirit dels Òdena, i el 1314 fou vinculat al 

vescomtat que crearen amb els béns que tenia la família i continuà així fons a la 

desaparició dels senyorius jurisdiccionals. Els Cardona hi exercien la jurisdicció 

civil i criminal. 

 

Castell de Mejà 

El castell de Mejà apareix documentat a partir de l’any 975, quan el comte 
Oliba Cabrera de Cerdanya-Berga va fer donació d’un alou que afrontava amb el 
castell de Mejà. El domini eminent estigué en mans dels comtes de Cerdanya-
Berga i passà posteriorment als de Barcelona. Formava part juntament amb el 
de Salo i Coaner de la marca de Berga; és a dir, la línia fronterera amb els 
sarraïns del comtat de Berga. La termonologia llatina (Castrum Mediano) fa que 
es pugui confondre amb el castell de Maians. L’any 989 un tal Miró, conegut 
també com Marcucio o Mir de la Marca, va adquirir una gran quantitat de terres 
en aquesta zona, sobretot vinyes, i esdevingué un senyor molt poderós. El 
primer feudatari del que tenim constància és Ramon Bernat de Castelladral, que 
també ho era del castell de Coaner. En el jurament de fidelitat els dos castells 
apareixen junts. El terme del castell de Mejà era molt petit i és possible que fos 
absorvit pel de Salo i, com aquest, passés a dependre de la família Òdena. Al 
segle XIV ja pertanyia a la família dels Cardona i estava vinculat al vescomtat 
creat el 1314. Els Cardona hi exercien la jurisdicció civil i criminal fins a una 
època indeterminada en què el terme fou cedit a l’abat de Sant Vicenç de 
Cardona, que l’any 1718 consta com a senyor de Mejà. Aquest domini encara 
persistia l’any 1831, poc abans de la desaparició dels senyorius jurisdiccionals.  

 

Castell de Claret dels Cavallers 

No està clar que en època altmedieval existís aquest castell i, en tot cas, si 

existia una fortificació en aquest lloc no tenia un terme definit, com sí el va tenir 

posteriorment. Sembla que al seu origen formava part del comtat de Cerdanya-

Berga, tot i que també podria ser que pertangués al de Barcelona. Més endavant 
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exposarem la tesi que sosté Josep Bastardas sobre un possible origen d’aquest 

castell vinculat a l’Orde del Temple. A part d’això, són poques les notícies que 

coneixem d’aquest castell fins al segle XIV. En aquesta època el lloc de Claret 

dels Cavallers ja estava vinculat als comtes i després ducs de Cardona, que hi 

exerciren la jurisdicció civil i criminal fins a la desaparició dels senyorius 

jurisdiccionals. En un rang inferior, altres famílies continuaven exercint drets 

senyorials sobre el castell de Claret. Així, en un document de 1309 consta que la 

família Sant Guillem (que probablement es pot identificar amb el castell de Sant 

Guim, de la plana de Guissona) tenien drets sobre el castell de Claret dels 

Cavallers, i també que aleshores el batlle del terme era Bernat de Claret, que era 

fill de Ferrer de Claret dels Pagesos. Al segle XV la senyoria pertanyia a la 

família Sescomes i l’any 1404, per casament de la pubilla Elisabet Sescomes amb 

Joan de Peguera, passà a aquesta segona família. Durant aquest segle XV els 

senyors continuaven sent una branca dels Peguera. Joan Peguera Vilata morí 

abans de 1431 i el succeí el seu fill Joan de Peguera i Sescomes (mort després de 

1466), i a aquest el seu fill Joan de Peguera i Sorribes, i a aquest Bernat de 

Peguera i Jorba. L’hereva de Bernat Peguera fou Isabel Peguera, casada amb 

Gaspar Llentes, de Manresa, de manera que el domini de Claret va passar als 

Llentes. El 1589 el titular era Marc Antoni Llentes i de Gàver. El 1617 consten 

com a senyors dels castells i termes de Claret, Salo i Matamargó Jeroni de 

Peguera i el seu fill Jacint de Peguera, habitants de Manresa. L’any 1651 Jordi de 

Peguera i Guilla consta com a habitant del castell de Claret dels Cavallers. Ja al 

segle XVIII, concretament el 1730, el senyor alodial del terme era el Col·legi de 

Sant Ignasi de Manresa, pertanyent als Jesuïtes. Abans sembla que ho havia estat 

l’abat de Cardona. Cal dir que Claret dels Cavallers era considerada una “quadra” 

independent, però en la documentació sempre apareix formant part del terme de 

Castelltallat. 

 

Quadra de Santa Susanna 

A part dels termes d’aquests castells cal dir que els territoris al voltant de  

l’església de Santa Susanna, a l’extrem nord de la demarcació de Salo, formaven 

una petita quadra jurisdiccional i gaudien, per tant, d’una certa autonomia. La 

primera notícia és de l’any 966, quan el comte Seniofred de Cerdanya-Berga 

donà al monestir de Sant Llorenç prop Bagà el seu delme del puig de Santa 

Susagna, al qual se’ns informa que hi havia una sagrera i molins, oliveres i 

llinars, que es trobaven a la ribera del riu Duarri (riera de Salo). L’any 975 es 

produí una nova donació comtal, en aquest cas del comte Oliba Cabrera de 

Cerdanya-Berga, en la qual donava al monestir més possessions i drets, entre ells 

l’església de Santa Susagna i la de Sant Joan de Cans. El monestir de Sant 

Llorenç va mantenir la possessió d’aquests béns fins l’any 1207 quan l’abat 

vengué a Ramon de Súria el mas Santa Susagna, situat al terme del castell de 

Salo. La família Súria (segurament els castlans d’aquest castell proper) va 

mantenir la possessió de la quadra de Santa Susagna fins el 1430, quan Jaume de 

Súria la donà a l’abat de Cardona. Aquesta possessió portà de seguida problemes 

a l’abat i el 1435 es desencadenà un plet amb Gabriel Mujall perquè no es 

pagaven les càrregues que s’havien establert en la donació. Una sentència de 
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l’any 1453 fou contrària a les pretensions de Francesc Besora. La possessió de la 

quadra per l’abat de Cardona queda clara en un document de 1597 en el qual els 

habitants de la quadra de Santa Susagna fan homenatge a l’abat de Cardona, 

Francesc Ferran. Posteriorment, aquest domini quedà englobat en el del terme del 

castell de Salo.  

 

Una hipòtesi sobre la presència de l’Orde del Temple a la serra de 

Castelltallat 

L’estudiós Josep Bastardas sosté la hipòtesi que l’Orde del Temple s’establí a 

les terres de Castelltallat. Es tracta d’una idea que fins ara no havia formulat cap 

historiador i que, segons ell, havia passat desapercebuda per l’escassa 

documentació existent. De fet, en els registres de les comandes templeres no es 

documenta aquesta presència, cosa que, segons Bastardas, es pot explicar pel buit 

documental referit a la primera època en què els templers van implantar-se a 

Catalunya, i també pel poc temps que el contingent militar com a tal s’hauria 

estat en aquesta zona. Bastardas fonamenta la seva hipòtesi en base a diverses 

referències documentals, normalment indirectes (algunes del propi arxiu del mas 

Bastardas, de Fals), també en base a testimonis arqueològics i a una interpretació 

força personal del context històric, que inclou un component especulatiu 

important. Considerem, però, que les seves aportacions tenen elements 

interessants que caldria tenir en compte de cara a futures recerques, i tot seguit 

les sintetitzem. 

La presència de l’Orde del Temple en el vescomtat de Cardona és 

documentada des de l’any 1151 però, segons Bastardas, fou més important del 

que s’ha suposat i és una qüestió en bona part per estudiar. A finals del segle XI 

es produí un canvi al front de la nissaga dels Cardona, quan el llinatge dels 

Claramunt es va fusionar amb el llinatge dels Cardona i el fill de Deodat Bernat 

de Claramunt i d’Ermessenda de Cardona es va convertir en l’hereu d’ambdós 

llinatges. D’aquesta manera es van establir noves aliances amb els casals 

d’Urgell i de Barcelona. En aquest darrer comtat els Claramunt tenien molt de 

pes i lideraven l’expansió sobre Tarragona (SERRA, 2017). El mateix vescomte 

de Cardona Bernat Amat viatjà a Jerusalem, on s’hauria familiaritzat amb el 

recentment fundat Orde del Temple. L’any 1131 el comte Ramon Berenguer III  

va donar el seu cos a l’Orde, data que tradicionalment s’accepta com la 

oficialització d’aquest orde a Catalunya. El fill de Bernat Amat,  Ramon Folc II 

de Cardona, també va fer el mateix, segons el seu testament de 26 de juliol de 

1150. En aquest moment s’estava preparant la conquesta de Lleida amb una 

participació destacada d’aquest orde militar. La tesi de Josep Bastardas és que en 

temps del vescomte de Cardona Bernat Amat I, vers els anys 1130-1140, l’Orde 

del Temple s’establí a Castelltallat en dominis que ja eren dels Cardona amb la 

finalitat de preparar la conquesta de Lleida. 

Els templers s’haurien instal·lat fonamentalment en dues àrees: a ponent de la 

serra de Castelltallat en el triangle format per Claret dels Cavallers, la domus de 

Vilalta i el castell de Castelltalla, i més a llevant, al voltant de dos grans casals de 

característiques romàniques i gòtiques: la Sala i ca l’Eloi. El castell de 
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Castelltallat tindria la funció de guarnició militar. L’establiment de Vilalta es 

troba on hi havia hagut una antiga torre o domus. Hauria servit com a hospital o 

casa d’allotjament de nobles cavallers i pelegrins que estaven de pas. 

Probablement en aquesta època s’hi construïren les dues torres i una muralla. 

Claret dels Cavallers, al seu torn, hauria estat un lloc on els que havien de ser 

armats cavallers feien el seu jurament; és a dir, una mena de noviciat d’aquest 

orde. Així ho fa pensar el fet que en un document l’església del lloc s’anomeni 

Sant Pere de “Iuro”. Segons Bastardas aquest establiment es pot identificar amb 

el que alguns documents anomenen “Cavalleria de Talamanca” amb motiu de qui 

en va ser el  primer responsable, Bernat Ramon de Talamanca (documentat el 

1094), i l’hauria succeït Guillem de Talamanca. Bastardas apunta la possibilitat 

que aquesta cavalleria podria ser la mateixa que en fonts alienes als Cardona era 

coneguda com a Cavalleria Graniana (és a dir, de Granyera) perquè hauria estat 

sota el domini de la comanda templera de Granyera (a Cervera). En un document 

de l’any 1134 s’especifica que aquesta cavalleria era un noviciat auspiciat per les 

màximes autoritats on nombrosos cavallers, principalment de la marca del 

Llobrebós i la Segarra, van jurar fidelitat al Temple (DD.AA., 2010: 1120 ). Des 

de finals del segle XII Bernat de Claret fou comanador de Gardeny (a Montsó) i 

era també membre de la comunitat de Granyera. Aquest personatge destacat de 

l’Orde del Temple hauria pres el relleu dels Talamanca en la direcció de la 

Cavalleria. El seu fill, Berenguer de Claret, obtindria de la família vescomtal de 

Cardona el privilegi de posseir una torre a l’actual mas de Roters, molt proper a 

Claret dels Cavallers. 

D’altra banda, el mateix topònim de Claret dels Cavallers és molt significatiu, 

ja que faria referència a la família dels Claret, que estava emparentada amb els 

Claret que eren senyors de Torà i de Cervera. L’epítet “dels Cavallers” s’hauria 

imposat per diferenciar aquest lloc d’un altre, a Torà, també pertanyent a la 

família Claret i que s’anomenava Claret dels Pagesos. 

Segons Bastardas, un document a tenir molt en compte que relaciona aquests 

tres llocs és una convinença de 1135 entre el vescomte Ramon Folc II de 

Cardona i la comtessa Guillema de Melguell amb Pere Guillem de Biosca perquè 

aquest tingui cura de l’administració de totes les dominicatures vescomtals que el 

vescomte tenia a Castelltallat, però amb l’excepció de tres llocs: la “Cavalleria de 

Talamanca” (és a dir, possiblement Claret dels Cavallers), Albio (que en altres 

documents també és anomenat fortalesa d’Albio i que podria correspondre a 

Vilalta) i “placito de Castrum Talato” (és a dir, el castell de Castelltallat que 

podria incloure alguna dependència externa). En el document no s’identifica 

aquests llocs com a pertanyents a l’Orde del Temple, però ja hem vist que tant 

Ramon Folc com el seu pare, Bernat Amat, van tenir una gran implicació amb els 

templers. Segons Bastardas, aquest document indica que els tres llocs esmentats 

quedaven subjectes a una organització pròpia o independent de la resta de 

dominis que la família vescomtal tenia a Castelltallat. 

Pel que fa al sector més llevantí de la serra de Castelltallat, hi trobem els dos 

grans casals de la Sala i ca l’Eloi, que tenen característiques romàniques i 

gòtiques (segles XII-XIII), d’arquitectura molt similar i molt propers entre si. Es 

tracta d’una tipologia d’edificació molt allunyada de la d’un mas convencional, i 
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fins ara no se’ls ha atribuït cap adscripció concreta. Bastardas argumenta que hi 

ha documentació de l’arxiu particular del mas Bastardas que permet afirmar que 

entorn del 1230 el mateix Bernat de Claret administrava terres que podrien 

situar-se en aquesta zona. 

 

 

 

Foto: Interior de ca l’Eloi 

 

Diversos elements arqueològics o arquitectònics podrien també reforçar la 

hipòtesi templera, alguns d’ells els hem identificat en el treball de camp del 

present inventari. Al cementiri de Claret dels Cavallers s’hi ha localitzat una 

estela funerària amb una creu patent o templera que té  paral·lels clars amb altres 

esteles atribuïdes als templers. En un petit mas molt pròxim a la Sala (el Solarot) 

hem identificat una interessant creu patent en una llinda. La seva datació, però, 

no és del tot clara. Al mas de Roters hi ha una llinda amb una altra creu patent, 

en aquest cas sobre el mont Gòlgota, que també es pot vincular amb la 

simbologia templera. A Vilalta trobem una llinda molt peculiar amb diversos 

gravats. Entre d’altres símbols hi ha dues creus patents i el dibuix d’un edifici 

amb dues torres que, segons Bastardas, és una representació idealitzada de la 

casa al segle XIII. Albert Fàbrega, pel contrari, sosté que la llinda és del segle 

XVI. 
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Foto: Estela funerària de Claret dels Cavallers 

Tal com hem dit, també és significativa la tipologia constructiva de la Sala i 

ca l’Eloi. Un paral·lel en aquesta mena d’edificació rural en forma de gran casal 

gòtic podria ser el de Periques: un convent-granja que pertanyia a la comanda 

templera de Puig-Reig. Així mateix, molt a prop del castell de Castelltallat 

trobem el Casalot: un altre casal que segueix el model de domus medieval 

fortificada al qual fins ara no se li ha trobat una funció concreta. 

Josep Bastardas aporta altres notícies documentals que, tot i que 

tangencialment, reforçarien la seva hipòtesi; per exemple, l’existència del 

templer Pere Ponç de Castelltallat, el fet que, segons ell, hi ha documentada la 

presència de nobles cavallers l’any 1230 a Claret dels Cavallers i Vilalta, o 

l’activitat com a administrador dels béns de l’Orde del Temple a la zona d’un tal 

Pere de Cardona, el qual, quan es traslladava a Castelltallat, signava amb el nom 

de Pere de Cardona Puigdellívol. Seria l’iniciador de la nissaga Puigdellívol que 

s’establí al mas d’aquest nom, a tocar de Vilalta. 

Probablement la milícia de l’Orde del Temple hauria passat poc temps a 

Castelltallat: després s’hauria traslladat als nous castells i comandes de la franja 

de ponent, però hauria deixat en el territori dues cases que continuarien 

administrant els seus béns: Claret dels Cavallers i Vilalta. Rere la dissolució de 

l’Orde del Temple, a inicis del segle XIV, moltes propietats haurien passat als 

seus propietaris anteriors, és a dir, als Cardona, que n’haurien conservat durant 

tot aquest temps el domini directe. 
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Foto: Llinda amb creu patent al Solarot, prop de la Sala 

 

Sagreres, masos i molins 

A les terres de Castelltallat en època medieval no hi havia cap nucli urbà 

destacat però sí que, entorn dels segles X-XI, hi ha constància d’algunes sagreres. 

N’hi havia, per exemple, al voltant de l’església de Sant Joan dels Cans, i també 

entorn de l’església de Santa Susanna. Sembla que a Vilalta també hi havia una 

petita agrupació de cases pageses ja al segle X. En el cas de Sant Mateu va existir 

també una petita agrupació de masos a redós de l’església de Sant Miquel de les 

Planes. Probablement el seu origen es troba també en una sagrera medieval, però 

no en coneixem documentació fins al segle XVI. Aquest nucli va subsistir com a 

mínim fins a principis del XVIII. Aquestes petites sagreres, a excepció de la de 

Sant Mateu, no van durar gaires anys, de manera que en època medieval cal 

parlar d’un poblament bàsicament dispers format per una gran quantitat de petits 

masos. En aquest moment la majoria eren construccions molt precàries i simples, 

però hi havia alguns casals que ja van destacar per la seva arquitectura o per la 

importància de les famílies. Entre d’altres, hem d’incloure-hi els masos ja 

esmentats de la Sala, ca l’Eloi, el Casalot, així com la Rabassa, Figuera, Vilalta, 

Puigdellívol, el Soler Nou o Comallonga. 

En el territori hi havia també alguns molins. En un document de l’any 966 en 

relació al castell de Salo es fa esment que els drets del castell incloïen dos molins 

emplaçats al riu anomenat Duàrria (la riera de Salo). Un era el Molí de Salo (que 

encara conserva importants vestigis de la construcció gòtica) i l’altre, molt 

probablement, estava emplaçat prop del castell de Mejà i posteriorment en va 

heretar els seus drets el mas Puig, successor d’aquest castell. D’aquest segon 

molí actualment només en resten vestigis de la resclosa i el rec. Pel que fa al molí 

del Semís, no en coneixem la data de construcció, tan sols que el 1685 se 

n’amplià la bassa. Altres molins de la zona són clarament posteriors, com el de 

les Feixes de Coaner, construït pels propietaris d’aquesta important masia 

probablement l’any 1633, o el molí de cal Carné, construït el 1777. 
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- Època moderna i contemporània 

 

Evolució demogràfica, decadència dels castells i formació d’incipients 

entitats municipals 

Les dades de què disposem referides a l’època moderna continuen sent 

disperses. De fet, la història de Sant Mateu de Bages en aquest període continua 

sent la història dels diversos castells (o sobretot dels seus termes), de les 

parròquies i, especialment, del gran nombre de masos dispersos que continuaven 

poblant el territori. Les dades demogràfiques són escasses i poc fiables, entre 

d’altres motius per la dispersió de demarcacions (parroquials, termes de 

castells...) que han estat modificats i en alguns casos no coincideixen amb els 

termes actuals. Tenint en compte això, en el fogatge de 1553 els focs ascendien a 

65 i es repartien de la següent manera en funció de les parròquies: Sant Mateu de 

Bages (16), Castelltallat (27), Claret (9), Mejà i Salo (13). Eren una mica més 

dels 75 focs que es comptabilitzaven en el fogatge de 1365-70, poc després de la 

pesta negra. 

L’absència de nuclis urbans destacats continua sent la tònica dominant fins al 

segle XVIII. El que podem constatar en la majoria de casos és que, entorn del 

segle XV, els diferents castells entren en declivi i acaben derivant cap a un mas 

que sorgeix al costat mateix castell o en una zona propera. Com que no van 

aparèixer viles amb poblament concentrat, són aquests nuclis els que exerceixen 

una certa capitalitat en cada terme. És on solien viure els que acostumen a ser 

elegits com a batlles d’unes incipients entitats municipals i, de vegades, a la vora 

fins i tot hi trobem petits casals fent funció de casa del comú. Vegem cas per cas 

com ha estat el procés, incorporant algunes dades fins ara inèdites que han sorgit 

fruit de la pròpia recerca d’aquest treball. 

 

Salo: la formació d’un petit poble als peus del castell a partir del segle XVIII 

El poble de Salo va formar-se probablement al segle XVIII, al costat de la 

parròquia i al llarg de l’altiplà que s’estén als peus de l’antic castell. El nucli 

inicial es troba en el sector nord, on hi ha les cases de cal Costa i cal Teixidor, 

situat en un rocam a la part més alta d’aquest altiplà. Cal Costa conserva una 

inscripció del 1733 i cal Teixidor del 1769. Les cases que trobem en aquest 

sector són petites, entre mitgeres i d’estructura complexa. Devien formar un 

incipient nucli urbà que es va anar estenent al llarg del turó durant els segles XIX 

i XX, de manera que les cases que trobem més avall són més grans i espaiades 

entre si. Una mica allunyada d’aquest nucli una altra casa que comptat sempre 

entre les principals  és el Molí de Salo, que al seu origen, com la majoria de 

molins, estava sota el domini senyorial. 

 

Mejà: el mas Puig hereta alguns dels drets del castell 

En el cas de Mejà el castell devia iniciar el seu declivi entorn dels segles XV i 

XVI, quan fou substituït per un mas sorgit al costat de l’església i anomenat el 
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Puig. Josep Bastardas sosté la idea que el topònim Puig inicialment tenia la 

connotació d’un punt de reunió dels habitants d’un territori per fer-hi pactes i 

acords. Segons aquesta tesi, la denominació del Puig no només indica el caràcter 

aturonat del lloc on s’assenta el mas, sinó també el fet que havia estat punt de 

trobada significatiu amb anterioritat al castell, en una ubicació molt propera a 

castell i església. Adossada a l’església parroquial encara hi ha una petita 

construcció que es coneix com el Comú, i que devia fer les funcions de casa del 

comú de Mejà. Així doncs, es pot deduir que a les proximitats de l’antic castell es 

va formar un nucli amb les autoritats de Mejà, un territori que constituïa una 

mena de quadra autònoma respecte del terme de Salo, ja que el castell de Mejà va 

quedar pràcticament integrat al de Salo. Els propietaris del mas Puig eren la 

família Puig, alguns dels quals devien ser batlles. Un indicador d’això és que una 

casa veïna fundada per membres d’aquesta família va acabar adoptant el nom de 

cal Batlle. Una altra prova del fet que el mas Puig va heretar alguns dels drets de 

l’antic castell és que va quedar-se amb el domini del que havia estat el molí del 

castell de Mejà;un molí que, segons un document de l’any 966, formava part dels 

dominis senyorials. 

 

Foto: Mas el Puig, situat al cim d’un turonet 

 

Coaner: l’exemple més ben conegut d’un incipient govern local 

També a Coaner entorn del segle XVI sorgí al costat del castell un mas, en 

aquest cas aixecat pels que havien estat castlans del castell. Aquest nou mas és el 

de can Serra, que a mitjans de segle XVI formava part de les possessions del mas 

Soler Nou, situat molt a prop i que tenia també una gran quantitat de terres i 

altres masos. El propietari era Joan Solernou, que el 1550 va donar en casament 

la seva filla Constança Solernou a Narcís Torras de Serrateix i, com a dot, li va 

cedir a més del mas del castell els de Bertran, la Coma i Podades. D’aquesta 

manera l’heretat va quedar dividida i es va estalviar de pagar uns impostos molt 
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elevats (COMAS, 2010). Aquesta és la parella fundadora de la nissaga de can 

Serra. 

La Casa del Comú de Coaner encara es conserva i és un petit edifici adossat a 

l’església que, segons la inscripció del portal, s’hauria construït el 5 d’abril de 

1637. Era coneguda com el Comú perquè és el lloc on es reunia la universitat o 

comú del terme de Coaner. Segons la tradició oral, la planta inferior hi podia 

haver hagut un calabós i altres dependències, com l’escola. Anteriorment a la 

seva construcció, el Comú es reunia a l’antic cementiri, situat al costat de 

l’església. En aquest cas, gràcies als treballs de Bernat COMAS (2010-2014) 

disposem de més informació sobre com s’organitzava aquest incipient govern 

municipal. La universitat estava formada per tots els caps de casa, dirigits per un 

batlle i dos jurats, càrrecs que s’elegien cada dos anys. En una publicació de 

Ramon VILADÉS (2012:106) es donen a conèixer alguns batlles de Coaner des 

de 1455, quan ho era Joan de la Fàbrica. Amb la reforma borbònica els jurats 

passarien a ser substituïts per regidors. El 1715 es va fer un intent per reformar el 

sistema de talles o impostos, però finalment es deixà com estava fins aleshores, 

repartit en tres talls o segments de riquesa. El tall major i que pagava més era 

format per les cases de major riquesa: Semís, Feixes, Cases i Ribera. El tall mitjà 

pels masos Riera, Serra, Solernou i Rovira, i el menor pels masos Gobianes i 

Xicola.  

 

 

Foto: Les Feixes de Coaner 

 

Claret dels Cavallers: un conjunt format per dos grans masos 

A mitjans del segle XVI el castell de Claret dels Cavallers continuava habitat. 

Segons un inventari de 1564 constava d’un estable, un celler, una cuina, tres 
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cambres i un pastador. Però gairebé segur que no eren els seus senyors, els 

Peguera, qui l’habitaven, els quals tenien el seu casal senyorial a Manresa. 

Possiblement els estadants eren uns masovers, que estan ben testimoniats ja al 

segle XVII. Paral·lelament, però, a redós del castell havia sorgit el mas Serra, 

probablement entorn del segle XV, i també una casa secundària que es coneixia 

com a Serra de baix. A partir de l’any 1587, amb motiu del casament entre la 

pubilla Jerònima Serra amb Antoni Ferrer, aquesta altra casa va passar a ser el 

mas Ferrer de Claret dels Cavallers. Durant els segles XVII i XVIII el petit nucli 

de Claret de Cavallers, bàsicament aquests dos masos, va expandir-se fins 

adquirir l’aspecte actual. L’any 1911 el pas entre els dos masos que constituïa 

una mena de carrer es va remodelar i s’obrí el passatge actual, ja que abans 

discorria per un porxo sota can Serra.  

 

 

Foto: Vista de Claret dels Cavallers 

 

Sant Mateu: la formació d’un petit nucli rural que acabarà assumint la 

capitalitat del nou municipi 

En la constitució del nucli de Sant Mateu són dos els masos rellevants: can 

Pla i les Planes. També és important cal Carné (originàriament anomenat 

Fontanet). L’existència en aquest sector d’un altiplà amb bones condicions, 

l’anomenat pla de Sant Mateu, sembla que va propiciar un tipus de poblament 

amb diferents nuclis pròxims però lleugerament separats. També aquest factor 

geogràfic devia proporcionar el nom a un d’aquests masos: can Pla. Curiosament, 

el de les Planes deriva del cognom de la família que el va construir. Els seus 

membres es deien, i encara es diuen, Planas. No disposem de prou dades per 

conèixer amb detall quina va ser l’evolució d’aquest sector; per exemple, perquè 
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no es va consolidar el petit nucli que havia sorgit als peus del castell. Enumerem, 

tot seguit, el que coneixem sobre aquest procés. 

Dels dos masos, can Pla era el més antic. Està situat a tocar de l’església 

parroquial de Sant Mateu. Aquesta posició privilegiada suggereix un cert 

paral·lelisme respecte amb el de les Planes, que es troba vora el castell. Els 

segles XIII i XIV can Pla estava sota el domini del monestir de Santa Cecília de 

Montserrat, mentre que els possessors del mas eren probablement la família Pla, 

que també tenien una important extensió de terra, incloent-hi dominis entorn del 

castell de Sant Mateu. No sabem exactament com, però en un moment donat 

algunes d’aquestes terres més pròximes al castell van passar a la masia de les 

Planes que, tal com veurem, va heretar alguns dels drets del castell. 

El primer nucli, però, va sorgir tal com hem dit a redós del castell de Sant 

Mateu i a tocar de la capella de Sant Miquel de les Planes. Al costat mateix hi 

passava el camí que discorria per la carena de la serra de Castelltallat. Poc abans 

d’arribar a la capella hi havia la Plana de les Forques, on es devien ajusticiar els 

reus per designi del senyor del terme. Al costat de la capella, doncs, va sorgir un 

petit nucli de cases o sagrera. El seu origen ens és desconegut, però al segle XVI 

aquests petits masos, anomenats Corts, Cardó, Conill i Vila, encara existien i 

se’ls designava com la Villa. De fet, l’any 1501 un tal Sebastià Planes era el 

batlle del terme i l’amo d’aquestes cases. Està clar, doncs, que la família Planas 

tenia una vinculació molt directa amb el castell de Sant Mateu abans fins i tot de 

construir el mas. Sembla que aquest Sebastià Planas ja va heretar els privilegis 

d’algun antecessor, però no devia ser mol llunyà perquè al segle XIV la família 

Planas vivia a Gaià. Al principi els Planas devien viure al mateix castell, o potser 

en algun altre d’aquests masos. De fet, el 1520 Sebastià consta com a resident al 

mas de les Corts. Poc després devien construir la masia de les Planes. En un 

capbreu de 1701 Josep Planas ratificava el contracte d’establiment perpetu 

d’aquells altres masos a la família. Els que aleshores eren senyors del castell, la 

família Soler i de Peguera, quedaven en una posició molt secundària i tan sols es 

reservaven en una clàusula el dret a edificar el castell i habitar-lo si així ho 

consideraven convenient. En algun moment posterior a aquesta data el nucli de 

masos va ser abandonat i només va restar la masia de les Planes. En definitiva, la 

masia de les Planes va anar guanyant pes i esdevingué un dels poders fàctics al 

terme de Sant Mateu. Molts dels hereus de la casa eren els batlles del terme; per 

exemple, Josep Planas a mitjans del segle XVII.  

A finals del segle XVIII aquell antic nucli de masos a redós de l’església ja no 

existia, de manera que l’actual nucli de Sant Mateu es va tornar a crear de nou, 

aquesta vegada no al costat del castell, sinó de l’església parroquial i en terres de 

can Pla. No ha estat mai un nucli compacte, sinó format per un parell de carrers 

separats entre si. Tot i que no disposem de gaire informació sobre la seva 

cronologia, podem dir que cal Pich podria ser del segle XVIII, mentre que can 

Basiga i cal Bonic, segons dades del cadastre, podrien ser del 1850. L’altre 

carrer, molt proper, va formar-se al llarg del camí que va a cal Mestrill. La casa 

més antiga és precisament cal Mestrill, que té una llinda amb inscripció del 1749. 

La següent és ca la Mariona, que té una inscripció del 1880 però podria ser 

anterior. Més tard, al tombant del segle XX, van sorgir un seguit de cases petites 



 

 

- 34 

 

i més agrupades que van aglutinar els pocs serveis que tenia el nucli de Sant 

Mateu: botiga, sala de ball, escola de nens i escola de nenes. 

Ja hem dit que molts dels batlles de Sant Mateu eren de la masia de Les 

Planes, que a la pràctica devia funcionar com a centre del govern d’aquest terme. 

Segons sembla, antigament les reunions del consell del terme s’havien fet a l’aire 

lliure i a l’empara d’una alzina i, més tard, a la casa de Muntaner (antigament 

anomenada Solerfalqueny). Probablement al començament del segle XIX, quan 

es van constituir formalment els ajuntaments moderns, el govern municipal ja 

s’ubicava a cal Pich, concretament al pis superior. Durant aquest segle la casa es 

va ampliar i transformar, i la façana es dotà d’una certa distinció amb l’afegit 

d’uns balcons.  

 

 

Foto: Can Pla 

 

Castelltallat: un nucli d’importants masos al voltant de l’antic castell i la 

parròquia 

En el cas de Castelltallat tampoc ha arribat a formar-se mai un nucli urbà, 

però sí que a redós del castell es van concentrar, ja des d’antic, alguns dels masos 

principals de la zona: Soldevila, cal Vinyes, Selves, cal Pons o la mateixa 

rectoria, que funcionava perfectament com un altre dels masos. Tanmateix, amb 

el declivi i abandonament del castell a partir del segle XIV el nucli administratiu 

sembla que es va desplaçar cap a la zona de Puigdellívol i Vilalta. La família 

Franquès-Puigdellívol, que estava emparentada amb els Vilalta i també amb els 

Bacardit de Llumars i amb els Bastardas (del mas Bastardas de Fals) solien 
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exercir els càrrecs de batlles o síndics, i també el de procuradors dels Cardona a 

les terres de Castelltallat. 

No va ser fins un moment molt tardà, entre 1915 i 1920, que es va construir a 

Castelltallat un edifici que aglutinava alguns dels serveis bàsics: botiga, cafè, bar 

i escola. Es va conèixer com la Casa Nova. Els terrenys per la seva construcció 

van ser cedits per la família Soldevila. La casa va ser construïda entre tots els 

veïns i, qui no hi va poder posar treball, hi va fer una aportació en diners. Al pis 

de dalt hi havia l’escola i hi vivia el mestre, a més de la família que portava la 

botiga. Molts dels infants s’hi quedaven a dinar. Des d’aleshores la Casa Nova ha 

estat el punt de trobada tradicional per a la gent de Castelltallat, i també el lloc on 

s’hi celebraven les festes del poble, amb la Festa Major de Sant Miquel i la de 

Reis com a protagonistes.  

 

Foto: Nucli de Castelltallat 

 

Els principals masos en època moderna 

Després de la crisi dels segles XIV i XV alguns dels masos que van 

sobreviure van quedar reforçats després d’haver incorporat els masos rònecs. A 

part dels  més influents que ja hem esmentat i que estaven vinculats als castells 

(això és: el Puig, can Serra de Coaner, can Serra de Claret dels Cavallers, les 

Planes i can Pla) entre els segles XVI i XIX alguns dels principals masos del 

territori va ser les Feixes, Soler Nou, Semís i la Ribera (a Coaner); cal Carné, 

Comallonga, Rabassa, la Rabassola i Sociats (a Sant Mateu); Figuera, Governa, 

Biosca, cal Vinyes, Soldevila, Bacardit de Llumars, Bertrans, Vilalta i 

Puigdellívol (a Castelltallat); Santa Susanna, Claret de la Serra, el Molí de Salo 

(a Salo i Mejà). Alguns d’aquests masos es convertiren en grans casals dotats 

amb església o elements de fortificació, com les Feixes de Coaner o Figuera. 
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A tall d’exemple, és interessant un llevador de censos o capbreu que els ducs 

de Cardona van fer l’any  1686 als termes de Castelltallat i Fals. Ens informa dels 

masos que aleshores hi havia i que havien de pagar rendes als Cardona. Eren el 

mas Rigolfes (posteriorment dit Morera); Selva; Sociats; mas de la Vila i capmàs 

la Vila; Bonvehí; Pons i Perebaldés i capmasos Floch i Roig; Puigdellívol; Otgés 

i part del mas Tornamira; Casa den Ferrer (anteriorment Barreras); mas Serra de 

Governa als Cardonich; Codony; Montaner (anteriorment Solerfalqueny) i 

capmàs Cantagalls; Governa, Comallonga i Crostas; Biosca (anteriorment 

Calameitg) i capmasos Soldavila i Vehí; Llomàs, Franquès i Giró (anteriorment 

Franquetes); Soldevila i capmasos Guió, Antunt, mas Polvorelles i mas del Ras; 

Vilalta i capmasos de na Maria  i Alsinas; Serra de Branés; Rotés i Codony; Prat; 

Valentines; masia del Comellar de Boxeda. 

 

 

Foto: La Figuera 

 

Els territoris rurals del municipi als segles XVIII i XIX 

Els segles XVIII i XIX es caracteritzen al Bages per la gran expansió derivada 

del conreu de la vinya. Aquet fet va permetre que els principals masos 

s’ampliessin en aquesta època i també que aquests fomentessin el sorgiment de 

noves casetes, més petites, de vegades dependents dels masos més grans o 

aixecades per rabassaires al costat de les vinyes. També en aquesta època van 

formar-se alguns ravals amb petites cases més o menys agrupades però que no es 

poden considerar un nucli urbà. Són els casos del raval de Borredà, format al 

llarg del segle XIX en terres que pertanyien a la Casa Nova de Bacardit (una casa 

situada a Camps, al costat de l’església). Molt a prop del nucli de Sant Mateu va 

sorgir en terres del mas les Planes un petit raval situat al llarg del camí d’accés 

pel nord-est. Va ser entorn del 1771 i estava format per les cases de cal Mariquit, 

cal Xarell, cal Burrim i cal Biel. Un altre raval es va formar al camí també prop 
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de Sant Mateu pel costat nord, en aquest cas en terrenys venuts pel mas de Cal 

Carné. Va ser durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX, i consta 

de les cases de cal Vicenç, cal Cisteller, cal Músic, les Cases, Cal Costa i ca 

l’Arturo. 

A la segona meitat del segle XIX els propietaris de cal Carné van propiciar 

també el sorgiment d’un altre raval de casetes: el del Clot de Fontanet. Les seves 

terres arriben fins aquest sector sud, on hi tenien també el molí de cal Carné. El 

motiu principal en aquest cas era aprofitar l’abundància d’aigua que sobreeixia 

en aquest sector, on hi havia diverses surgències naturals. Les cases 

s’emplaçaven al costat d’aquestes surgències i l’aigua s’aprofitava per regar els 

horts particulars. Segons les inscripcions de les llindes, les primeres cases van 

construir-se a la dècada de 1870: can Fontanet (1876, tot i que en dades del 

cadastre hi consta l’any 1850), cal Mateu i cal Peret (1878). Ca la Montse pot ser 

d’aquesta època o tal vegada anterior. Finalment, a la part superior s’hi van bastir 

tres cases adossades: cal Pep Gras, cal Joan Gran i una altra avui esfondrada 

(1881). Totes les cases pagaven un cens anual a cal Carné. 

De característiques semblants als anteriors era el raval de Mejà, sorgit al segle 

XIX al voltant del mas de cal Domenjó. Finalment, al lloc on posteriorment havia 

de formar-se la colònia Valls, al pas de la carretera de Manresa a Cardona, a 

finals del segle XIX hi havia també un raval amb tres o quatre casetes. 

Al segle XVIII l’expansió de la vinya va comportar un increment notable de 

la població. Malgrat que les dades demogràfiques són encara molt heterogènies i 

poc fiables, al llarg d’aquest segle la població del territori hauria arribat ja fins 

als 770 habitants. 

A part de l’elaboració del vi, el gran apogeu de la vinya va comportar la 

creació d’algunes fassines d’aiguardent. En tenim una documentada al nucli de 

Mejà. És la casa anomenada precisament la Fassina, però va durar pocs anys. El 

1826 hi ha documentada aquesta fàbrica d’aiguardent, que és l’única activitat de 

transformació de productes agrícoles, juntament amb els molins.  

Altres treballs característics d’aquestes zones rurals i de muntanya eren tots 

els relacionats amb l’explotació del bosc, com les carboneres, els forns de calç o 

els de pega. De forns de pega n’hi havia molts; els més coneguts i ben conservats 

són els del Semís i Soldevila. El de cal Batlle és més modern. També hi havia 

forns de ginebró, com els de Claret de la Serra o del Codony. L’oli de ginebró 

que se n’extreia era utilitzat sobretot per al bestiar, contra les paparres, però 

també amb persones per guarir dels cops. Una altra activitat important eren les 

serradores. N’hi havia diverses a la riera de Salo, les quals funcionaven 

mitjançant rodes hidràuliques. Una de les més importants era al sector de 

Roquerols (Salo), instal·lada al voltant de 1876 i promoguda pels propietaris del 

poderós mas de les Cases de Matamargó (Pinós). Actualment no en queda res. 

Una altra que sí es conserva és la del mas Semís, a la riera de Coaner, situada 

junt al molí fariner. 

 

Evolució demogràfica al segle XIX i principi del XX 
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Durant aquest període la gran majoria del territori del municipi continua 

ocupat per un poblament dispers característic de l’alt Bages (la zona perifèrica i 

muntanyosa del Bages), amb una estructura molt similar, per exemple, al cas de 

Castelladral, situat a l’altra banda del Cardener. Aquest tipus de poblament es va 

mantenir molt alt fins avançat el segle XIX, quan la industrialització va atreure la 

gent cap a les valls fluvials. 

Així, per exemple, el 1857, quan hi ha el primer cens oficial, la població total 

del municipi ascendia a 1.112 habitants, sense que es puguin diferenciar per a 

cada agregat. Entre els anys 1860 i 1877 la població es va reduir a menys de la 

meitat sense que hi hagi cap causa clara que ho expliqui. Després, la població 

s’estabilitza per davallar momentàniament el 1900, amb 492 habitants a causa de 

la fil·loxera. Ja entrat el segle XX, el sorgiment de la colònia Valls va frenar la 

tendència a la baixa, tot i que els territoris rurals es van continuar despoblant. El 

1920 els habitants eren 841; el 1930 s’arriba al màxim del segle XX, amb 1.148 

habitants en tot el municipi. 

 

La creació del municipi de Sant Mateu de Bages el 1840 

El 1840, en el context en que es va crear la moderna administració municipal i 

provincial de l’estat, es va formar el municipi de Sant Mateu de Bages, fruit de la 

unió dels antics termes dels castells de Sant Mateu, Coaner, Salo, Mejà, Claret 

dels Cavallers i part de Castelltallat. Amb una extensió de 102,9 km2 continua 

sent el més gran de la província de Barcelona. 

 

Un primer exemple d’industrialització a la zona del Cardener: la centra 

hidroelèctrica de la Ribera 

En el context de la industrialització de la Catalunya central, que va tenir com 

a principals eixos els rius Llobregat i Cardener, cal inscriure les dues iniciatives 

industrials que es van produir al municipi. La primera, la central hidroelèctrica de 

la Ribera, només va reeixir a mitges. La segona va comportar a principis del 

segle XX la creació de la colònia de Valls de Torroella, una de les més 

importants de l’estat. 

En el primer cas la iniciativa va començar l’any 1874, quan l’amo del mas de 

la Ribera de Coaner, va vendre a l’enginyer barceloní Jaume de Castro i Vernet 

un tros de terra en aquest indret per construir-hi una fàbrica. El 1879, un cop 

obtinguda la concessió d’aigües, la venda es va fer efectiva. En aquell moment 

les obres estaven força avançades i sembla que es preveia complementar la 

fàbrica amb una colònia. Jaume de Castro fou un personatge important del món 

industrial, i va tenir un paper destacat en la posada en funcionament de la 

Espanya Industrial. Va morir el 1904, i en aquell moment o abans la fàbrica de la 

Ribera va passar a mans de Josep Buhigas Tamareu, pertanyent a una família que 

tenia una fàbrica de tints a Barcelona. Aquest va vendre les instal·lacions a Pere 

Álvarez Gonzalvo per explotar només la central elèctrica. Pere Álvarez era també 

polític i fou diputat a Corts pel partit demòcrata autonomista. La fàbrica de la 

Ribera, però, no va arribar a funcionar mai, ja que l’octubre de 1907 la forta 

riuada que va causar importants perjudicis a totes les indústries instal·lades a les 
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ribes del Cardener va malmetre també la fàbrica de la Ribera. Tot i això, sembla 

que es va intentar arranjar-la, però al cap de pocs dies una nova riuada la va 

tornar a destruir, i llavors es va decidir vendre la maquinària i aprofitar només la 

turbina per fer funcionar la central elèctrica. Aquesta central ha passat per 

diferents amos però encara avui continua funcionant. 

 

La interacció entre el món rural i els nous nuclis industrials 

L’existència de la colònia Valls o Pala Nou (en el mateix terme de Sant 

Mateu), així com altres fàbriques a la vall fluvial del Cardener, com la colònia de 

Palà de Torroella o Palà Vell, o la fàbrica d’Antius, va possibilitar que moltes 

masoveries trobessin un lloc on enviar les noies per obtenir un sou que 

complementés els ingressos agrícoles. Es va crear així una clara dicotomia entre 

un territori eminentment rural i els nous nuclis industrials, els quals no eren dos 

mons separats sinó que van establir importants interaccions entre ells. En un 

interessant article de Joan M. SERRA (1983) sobre les novel·les d’Eduard Girbal 

i Jaume (1881-1947), un novel·lista que s’inscriu dins del modernisme ruralista i 

que es va inspirar per escriure els seus relats en el poble de Salo, es posa de 

relleu la relació aquests dos mons. Les noies que anaven a la fàbrica se les 

anomenava “fabricantes” i feien a vegades de 4 a 5 hores de camí entre anar i 

tornar. Així mateix, hi ha notícies que a començaments de segle XX tot el jovent 

de Sant Mateu (de 25 a 30 persones) anaven a la colònia Antius de Callús, 

situada a 10 km de distància.  

 

La colònia Valls de Torroella 

Ja hem comentat que a l’indret per on transcorria la carretera de Manresa a 

Cardona hi havia a finals del segle XIX unes tres cases: ca l’Espelta, ca la 

Pastora i la Carnisseria. Els terrenys pertanyien en bona part al mas Gibergues. 

En el darrer quart de segle XIX es fundà en terres del mas Palà (en terme de 

Navàs) una primera colònia industrial: Palà de Torroella. El promotor fou Joan 

Palà i Valls, propietari del mas i advocat, que residia a Barcelona. El naixement 

d’una nova colònia, a un quilòmetre aigua avall del Cardener, es produí arran 

d’unes desavinences entre Joan Palà i el seu cosí Esteve Valls; aquest fundà la 

nova fàbrica i colònia, coneguda com a Valls de Torroella o Palà Nou. La nova 

colònia estava emplaçada als dos costat del riu Cardener i, en conseqüència, 

pertanyia a dos municipis: Sant Mateu de Bages i Navàs. L’any 2000 es va fer 

efectiva la unificació de tot el nucli de Valls de Torroella sota el terme de Sant 

Mateu. Inicialment la colònia va pertànyer a l’agregat de Coaner, encara que molt 

aviat adquirí força pròpia com a nucli més poblat del municipi. La fàbrica va 

començar a funcionar entre 1903 i 1904. Esteve i el seu fill Isidre formaven part 

de dues companyies, vinculades també amb la fàbrica de Vilafruns (Balsareny) 

que s’havia cremat. La nova empresa fou dirigida pel fill del fundador, Isidre 

Valls i Pallarols, nascut a Sallent, enginyer industrial amb experiència, polític 

que arribà a ser diputat a Corts i casat a Antònia Taberner, d’una important 

família barcelonina. Primerament era una societat familiar a nom particular i, des 

de 1916, funcionà com a Manufacturas Valls, la qual es constituí el 1918 en 
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societat anònima. A l’inici la fàbrica tenia 3200 fusos i 120 telers. També 

s’instal·là una turbina i un primitiu sistema d’humidificació, així com 

l’enllumenat elèctric. El 1907 la colònia va patir els efectes de la gran riuada del 

Cardener, que afectà tota la fàbrica i part dels habitatges, que s’hagueren de 

reconstruir. Les aigües van pujar sis metres per sobre del curs normal del riu. El 

1908 es construïa el desguàs del canal i la casa de comportes. La fàbrica es va 

ampliar els anys 1915-16 i 1931-33. A mitjan dels anys 1920 tenia 8.228 usos, 

306 telers i 310 treballadors. A més, van funcionar durant uns anys dues petites 

indústries tèxtils filials: "Bernadó i nebots" (1916-24) i "Valls i Mir" (1918-22). 

Els primers habitatges es construïren entorn de 1903 al costat de la carretera 

de Manresa a Solsona. El 1904 ja es disposava d’església, escoles, capellà i 

monges (dominiques procedents de Palà), però en una primera ubicació als 

baixos de les cases de la carretera. Entre 1907 i el 1912 es feu un segon bloc de 

pisos, anomenats les Galeries, situats a la dreta del riu i al darrera de la fàbrica. 

Al sud d’aquests i a peu de la carretera de Salo s’acabà l’any 1933 un bloc de 

quaranta pisos (els Pisos Nous). Amb aquests la colònia comptava amb 127 

unitats d’habitatge. El 1909 es començaven els treballs de construcció del pont de 

la carretera, en el marc de la construcció de la carretera de Salo, sota la tutela de 

la Diputació de Barcelona. El mateix any s’habilità una primera palanca de fusta 

sobre el riu que comunicava les dues parts de la colònia i substituïa un antic gual. 

El 1933 fou substituïda per l’actual palanca de ferro. De seguida la colònia 

comptà amb diversos comerços. El 1921 s’aixecà el cafè i teatre, conegut també 

com a Casino. La següent obra important va ser el conjunt format per l’església i 

les escoles, al nord de les Galeries. El 7 de novembre de 1926 fou beneïda la 

nova església, posada sota el patronatge del Sagrat Cor. A la banda de migdia 

s’hi alçà la rectoria i l’escola per a nens i, al cantó nord, el convent de les 

Germanes Dominiques i el col·legi per a nenes; tot aquest conjunt es va fer 

segons un projecte d’Higini Negra, espòs de Maria Valls Taberner.  

En aquests primers anys dues entitats van tenir una gran rellevància: la 

Germandat de Sant Esteve fou fundada el 1907 amb l’objectiu de socórrer els 

membres socis quan estaven malalts. Celebraven la festa del patró el primer 

diumenge d’agost, però des del 1925 es traspassà a l’últim, que era la diada de la 

festa major. L’altra entitat fou la Cooperativa Valls, que gestionava el cafè i un 

forn de pa. Tenia associats bona part dels obrers i funcionaria com a mínim 

d’ençà de 1918 i fins 1972. En el terreny cultural cal destacar el Grup Artístic 

Joventut i el Grup Avantguardista de la Federació de Joves Cristians. Aquest 

darrer tingué una intensa activitat i va contribuir en gran manera a la formació 

dels nois de la colònia. Conjuntament amb els avantguardistes de Súria i de 

Callús, publicaren la revista L’Atrevit, portaveu dels avantguardistes del Baix 

Cardener; en van sortir 14 números l’any 1933. La major part de les 

col·laboracions eren fetes pels mateixos nois del grup i es feien ressò de l’esperit 

catòlic i català de l’agrupació. També cal fer esment d’una entitat esportiva: el 

Futbol Club Colònia Valls, del qual en sortirien els barcelonistes Joaquim i 

Estanislau Basora, fills del director de la fàbrica. 

El 1933 Valls de Torroella comptava amb 550 habitants. En els anys 

cinquanta la fàbrica Valls va obtenir uns gran resultats econòmics i es succeïren 
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les ampliacions de capital. El 1975 l’imperi Valls ocupava les primeres posicions 

del rànquing de la filatura espanyola. La societat formava part d’un gran consorci 

integrat per diferents empreses de tot l’estat. Al capdavant de Manufacturas Valls 

hi havia Isidre Valls Taberner (que en va ser gerent prop de mig segle), vinculat a 

un poderós clan familiar que incloïa actius com ara el Banc Popular i més 

endavant el seus descendents consolidarien.  

A principis de la dècada de 1940 es construí una casa al costat de la torre del 

director, construïda en l’etapa inicial de la colònia. Les dues a tocar de la fàbrica. 

Era destinada a l’amo per quan feia les seves estades a la colònia. A la dècada de 

1950 es construí l’actual central hidroelèctrica, per la qual cosa el traçat primitiu 

del canal sota la fàbrica fou desviat. El nou salt d’aigua s’instal·là en un pou de 

12 m de profunditat, per sota del nivell del riu. Pel que fa a la fàbrica, al final de 

la dècada de 1960 s’ampliava la secció de filatura i el 1970 s’alçava un segon pis 

a la nau central. Entre 1967 i 1969 s’enjardinava l’entorn de l’església 

(anteriorment hi havia horts) amb escales, un estany i una pèrgola, i s’afegia un 

campanar de torre a l’església. També en aquesta època s’inauguraven nous blocs 

d’habitatge, anomenats Sant Josep, així com uns xalets per a càrrecs directius a 

tocar del camp de futbol. L’any 1982 una nova riuada inundà els baixos dels 

blocs d’habitatges Sant Josep. Més recentment, s’ha enderrocat una part dels 

habitatges que donaven a la carretera i s’ha urbanitzat l’espai lliure. En aquest 

sector s’hi ha ubicat una part de la seu de l’Ajuntament. 

Les darreres crisis econòmiques van ocasionar una gran reestructuració l’any 

1979, seguida d’una segona dos anys més tard. El març de 1983 arribà la primera 

reconversió, que afectà un total de 69 treballadors, i el 1984 la segona 

reconversió, que afectà 60 persones. Tot això va fer que dels 630 treballadors que 

tenia la indústria es passés a 269. El tancament definitiu de la fàbrica es produí el 

1991. Posteriorment les naus fabrils foren venudes per instal·lar-hi diferents 

empreses. Entre les més destacades hi ha Qualque, Bolvent i ca l’Arenys 

(fabricant de la cervesa artesana la Guineu). 
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Foto: Vista de Valls de Torroella 

 

Algunes fites destacades del segle XX: serveis de transport, mineria, aigua i 

electricitat 

Al llarg de tot el segle XX el municipi de Sant Mateu de Bages ha mantingut 

una singularitat molt particular que combina un vast territori eminentment rural, 

aglutinat pels diversos nuclis històrics, tot i que cada vegada amb menys pes, la 

capitalitat del municipi exercida per un d’aquests nuclis, Sant Mateu de Bages, i 

l’existència a un extrem del terme d’una gran colònia industrial, la qual durant 

molts anys va estar escindida entre els municipis de Sant Mateu i Navàs. De fet, 

el nucli de Valls de Torroella constitueix l’únic nucli pròpiament urbà i concentra 

el nombre més gran d’habitants. 

Després de la Guerra Civil el municipi experimenta una reducció progressiva 

dels habitants, que s’agreuja a partir de la crisi del tèxtil dels anys vuitanta. El 

1960 tenia 860 habitants, el 1970, 810 i el 1986, 581. Lany 1986 la distribució 

per agregats era la següent: Castelltallat (75), Coaner (21), Salo (112), Sant 

Mateu (113), Valls de Torroella (260). 

De manera força tardana, a partir de la dècada de 1930 el municipi es va 

dotant d’alguns dels serveis moderns bàsics. Cap a 1930 Celestí Simon creà un 

servei de transport de Sant Mateu a Manresa consistent en un cotxe de línia. Feia 

tres viatges a la setmana més algun d’extraordinari per les fires o festes. Després 

de la Guerra Civil el dilluns pujava de Manresa un autocar per portar els pagesos 

al mercat. Aquest servei va durar fins els volts de 1970. D’altra banda, molta gent 

baixava a Manresa enllaçant amb els autocars del Galtanegra que feien la línia 

per la carretera de Cardona. Per això havien d’anar a peu per la carretera fins al 
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pla dels Ramons, i allà prenien un camí que portava fins a Antius, on l’autocar 

feia parada. 

Durant els anys de postguerra una altra font d’economia diferent de la rural 

van ser les mines de carbó o lignit que van sorgir a Castelltallat, propiciades per 

la política d’aïllament econòmic i d’autarquia d’aquest període. Concretament, 

entre els anys 1940 i 50 es van explotar diverses mines: les de l'Esquerrer, 

d’Utgés, de cal Milhomes o Reguant, del Siller de Bertrans i les de Vailina de 

Roters. Aquest fet va suposar un gran moviment en la vida tradicional de 

Castelltallat i dels pobles veïns, que van acollir a centenars de treballadors, molts 

vinguts de fora i també veïns de la zona que hi anaven a fer el servei militar. En 

alguns casos, però, els joves pagaven de sota mà i s’estalviaven de fer els treballs 

a la mina. Les precàries condicions van motivar que a les mines de Cal Milhomes 

s’hi morissin dos miners.  

El telèfon públic s’instal·là a la capital del municipi, Sant Mateu, els anys 

entorn de la Guerra Civil. La centraleta era a la Botiga i, al principi, només tenien 

telèfon uns pocs masos. A Valls només hi havia l’abonat de les oficines de la 

fàbrica, i els habitants de la colònia solien acudir-hi quan havien de fer una 

trucada. A Salo i Castelltallat el telèfon no arribà fins el 1963, però la majoria de 

famílies no en van disposar fins després de 1980. 

Entre 1957 i 1958 es va electrificar el nucli de Valls de Torroella, una part de 

Sant Mateu i algunes cases de Coaner. L’impuls fort no es va donar fins l’any 

1970. Al cap d’un parell d’anys la llum va arribar a Salo. L’any 1986 

s’electrificaven les poques cases que encara quedaven sense llum. 

Finalment, la instal·lació d’aigua potable es va fer al nucli de Sant Mateu 

l’any 1970. La captació d’aigua es va fer en un pou prop del nucli de Fontanet, 

una zona que tradicionalment tenia una gran abundància d’aigua. Molts veïns hi 

anaven a pescar crancs i, en èpoques humides, l’aigua saltava per les cingleres 

dels torrents. Des d’aleshores, però, el cabal d’aigua de les fonts i de l’entorn es 

va veure dràsticament disminuït. El 1981 es construí una nova xarxa que 

abastava d’aigua Castelltallat i Salo. 
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TOPONÍMIA I ESCUT 

 

 

Toponímia dels diferents agregats 

El topònim de Sant Mateu no té cap secret, ja que deriva de l’advocació de 

l’església, dedicada a aquest sant. 

El topònim de Claret dels Cavallers es troba en documents antics com a 

“Clareto” però no està clar el seu origen. Podria venir de la família medieval dels 

Claret o bé ser anterior a aquesta i respondre al nom d’un lloc on hi ha un clar en 

el bosc. Desenvolupem algunes d’aquestes hipòtesis en la fitxa corresponent del 

castell de Claret dels Cavallers, així com els possibles significats de l’epítet  

“dels Cavallers”.  

El topònim de Coaner apareix en documents del segle X com a 

“Covezenigro” i ja al segle XI com a Codaner. Segons Joan COROMINAS 

(1995, vol. III: 394), l’etimologia deriva del llatí “codex” en el sentit de “soca 

d’un arbre” o “tronc gruixut” i podria haver adquirit el sentit més general de 

matissar, boscúria o selva. Probablement, doncs, fa referència al fet que la vall de 

Coaner té un vessant obac i amb denses arbredes. 

Castelltallat apareix al segle XII com a “Castellotaiad” o “Castro Tallato”. 

En aquest cas està clar que es refereix a un castell situat damunt de penyes 

tallades i escabroses (COROMINAS, 1995, VOL. III: 326). També és evident 

que el castell acabà donant nom a tota la serralada. 

El topònim de Mejà no té un significat del tot clar. COROMINAS (1995, vol. 

V: 244-245) s’inclina per la possibilitat que l’etimologia dels diferents Mejà que 

existeixen a Catalunya derivin majoritàriament del llatí “Medianum”, en el sentit 

de vall o lloc intermedi entre dos punts. En els documents antics és difícl 

identificar quan es refereixen al castell de Mejà i quan a altres castells de noms 

similars, com ara el de Maians. 

El topònim Salo és el més interessant des del punt de vista etimològic. Al 

segle XII apareix com a “Salau”, d’on hauria passat a “Salu”. Segons 

COROMINAS (1995, vol. VII; 23-24) la hipòtesi més probable és que derivi de 

l’arrel íbero-vasca “Salabe”, amb el sentit de “dessota de”. Es referiria a “sota 

una cavitat, sota una clotada” o bé “sota una cleda o pasturatge”. Altres 

conjectures que Corominas apunta són que el nom derivi d’una riera o curs 

fluvial o que estigui causat per una paronímia; és a dir, la confusió entre dos 

termes que tenen similituds fonètiques o gràfiques. 

 

L’escut de Sant Mateu de Bages 

L’escut de Sant Mateu de Bages és un escut caironat “de gules” o fons 

vermellós, amb la representació d’un àngel amb un llibre obert d’or on es 

llegeixen les lletres L i G. A sota s’hi pot veure la punta d’un card de tres flors 

d’or i una cèrvola d’argent. Al peu, un lleó vermell coronat d’or. Per timbre té 

una corona mural de poble. L’àngel amb el llibre simbolitza sant Mateu 
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evangelista, patró del poble. Les inicials L i G es refereixen al “Liber 

Generationis”. La cérvola remet a l’escut de la família Boixadors, que en època 

medieval van exercir la senyoria del castell; el card, a la família dels Cardona, ja 

que el terme formava part del vescomtat, després comtat i ducat dels Cardona, i 

el lleó a la família dels Peguera, que hi van exercir la senyoria des del segle XV. 

 

 

 

 

 

 

ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 

 

Normes Subsidiàries de l’any 1988 

La normativa urbanística actualment vigent són les Normes Subsidiàries 

(aprovades el 9 de març de 1988). En el títol II, apartat IV, aquest 

document preveu dins de l’àrea de Sol no Urbanitzable la regulació d’una 

àrea de protecció de la vegetació natural, una àrea de protecció de rius i 

rieres, una àrea de millora i protecció ambiental i una àrea de regeneració 

ambiental i paisatgística. Aquestes àrees tenen una regulació de protecció 

genèrica. Així mateix, com a annex de les Normes Urbanístiques, 

s’inclouen un llistat de masies i un llistat d’edificacions religioses i altres 

elements d’interès. Però no es disposa cap tipus de protecció per a aquests 

elements. 
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Catàleg de masies 

L’any 2007 es van iniciar els treballs del Catàleg de Masies (Pla Especial del 

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sol no Urbanitzable de Sant Mateu de 

Bages), que va ser aprovat definitivament el 6 de gener de 2010. El va portar a 

terme l’empresa Grup Solucions Manresa, de la qual forma part l’arquitecte 

Ricard Planas, fill de la masia de Les Planes (Sant Mateu). El document final 

consta de 245 fitxes de masies o cases rurals, per a les quals es defineix una 

normativa específica que marca les pautes de protecció i de reformes. Entre altres 

aspectes, s’estableix un nivell de protecció, uns usos admesos i les possibilitats 

d’ampliació. 

 

 

Elements declarats Bé d’Interès Local (BCIL) 

Actualment hi ha dos elements que han estat declarats Bé Cultural d’Interès 

Local. Són l’església de Sant Pere de Claret dels Cavallers (fitxa 328), que 

inclou tres retaules renaixentistes i barrocs. L’acord del Consell Comarcal es va 

prendre el 23 de març de 2015 (núm. de registre: 7587-1). L’informe tècnic 

preceptiu va ser realitzat per Albert Fàbrega (2014). L’altre element és el Forn 

de pega del Semís (fitxa 156). L’acord del Consell Comarcal és del 23 de 

novembre de 2015 (núm. de registre: 8637-I). 

 

Elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Els elements que gaudeixen de la consideració de BCIN (Bé cultural d’Interès 

Nacional) són els castells de de Sant Mateu (reg. 1506-MH), Coaner (reg. 

1507-MH-ZA), Claret dels Cavallers (reg. 1508-MH) i Castelltallat (reg. 1509-

MH-ZA). Aquests castells ho són en virtut del decret de l’any 1949, que incloïa 

sota aquesta protecció tots els castells o fortaleses militars d’Espanya. Aquests 

castells estan matriculats o donats d’alta en el registre de BIC (estatal) i de BCIN 

(figura equivalent, a Catalunya), i per tant són BCIN a tots els efectes, encara que 

les seves restes siguin escadusseres. En canvi, no s’inclouen en aquests registres 

els castells de Mejà i de Salo. En aquests dos casos tot i que els castells són 

perfectament coneguts a nivell documental cal dir que les restes que se’n 

conserven són realment molt escasses. 

A més a més, també són BCIN dos edificis d’època medieval: el Casalot, 

també anomenat Castellot (fitxa 286), amb número de registre 1510-MH, i el 

conjunt de la Sala, que inclou un casal i una església romànica (fitxes 132 i 136), 

amb el número de registre 1511-MH. La data de publicació al BOE d’aquest 

element és 05 de maig de 1949. 

En un cas similar a dels castells es troben les creus de terme, ja que segons un 

decret de l’any 1963 (BOE 30/03/1963), també passen a ser considerades BCIN 

les creu de terme o de camí que tinguin més de 100 anys. Al municipi de Sant 

Mateu de Bages l’única que considerem que podria acollir-se a aquesta 

normativa genèrica és la Creu de la Plaça de Sant Mateu de Bages (fitxa 97). 
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La resta de creus de terme són més recents o bé han estat destruïdes i 

reconstruïdes després de la Guerra Civil. 

 

 

EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS 

 

L’equipament cultural més rellevant és l’Observatori astronòmic de 

Castelltallat, que es va impular amb l’ajut de la Diputació de Barcelona després 

dels incendis forestals de 1994 i 1998 pertal d’ajudar a fomentar el turisme rural 

de la zona. Aquest equipament ha tingut una bona acollida a nivell de tot 

Catalunya. És gestionat per un tècnic en astronomia, obre els caps de setmana i 

ofereix activitats destinades tant a escolars com al púlbic en general. 

La resta d’equipaments tenen una incidència molt més limitada. Al nucli de 

Sant Mateu hi ha l’anomenat Museu de Sant Mateu (fitxa 180). Es tracta d’una 

exposició permament d’eines i utillarge agrícola antic que està emplaçada en una 

sala de la Rectoria. Ocupa un ampli espai de la planta baixa on també s’hi pot 

veure el conjunt de tombes antropomorfes excavades a la roca que van ser 

descobertes el 1965 al subsòl d’aquest punt de l’edifici. L’any 2010 aquest 

equipament que, tot i el seu nom, no gaudeix de la consideració oficial de museu, 

va ser reinaugurat després d’una rehabilitació. Actualment s’obre només en les 

diades assenyalades i també per visites concertades. En tenen cura el grup de 

Priores, vinculat a la Parròquia. Es tracta, per tant, d’un equipament modest i 

amb poques possibilitats de créixer, atesa la maca d’espai i la situació actual de 

l’edifici de la Rectoria. 

Així mateix, als nuclis de Sant Mateu i Salo hi ha casals socials que són 

espais polivalents i acullen activitats diverses. En el cas de Sant Mateu és un 

edifici annex a l’Ajuntament, on hi ha bar i una sala de capacitat molt limitada, 

on s’hi fan algunes exposicions i representacions teatrals. En el cas de Salo es 

tracta d’un edifici lleugerament més gran, que acull un petit escenari i espai 

polivalent on s’hi fan festes i actes lúdics. Finalment, a Valls de Torroella hi ha 

l’edifici del Casino (fitxa 489), construït l’any 1921. És una sala polivalent amb 

escenari que permet adaptar-se com a teatre i és on s’hi fan, per exemple, les 

representacions dels Pastorets, però també balls i festes. 

Pel fet de ser un municipi amb poca població Sant Mateu de Bages no disposa 

de biblioteca ni d’altres equipaments culturals.  
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VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE SANT MATEU DE 
BAGES 

 

Sant Mateu de Bages té un vast patrimoni que s’emmarca en l’àmbit rural, 

distribuït al llarg del seu extensíssim territori. Hi trobem un gran nombre 

d’esglésies romàniques, vestigis d’antics castells i, sobretot, grans masos i casals, 

molts d’ells d’origen medieval. És difícil destacar-ne exemples concrets, ja que 

més que elements de primeríssima línia el que hi ha és un conjunt extens i molt 

representatiu d’un tipus de patrimoni associat al món rural i a la societat 

preindustrial, especialment de tradició medieval. Tal vegada es podem destacar, 

com a elements emblemàtics, el conjunt medieval de Coaner, el campanar 

preromànic de Sant Mateu o l’excepcional conjunt de retaules que es conserven 

en diferents esglésies del municipi. 

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

 

Patrimoni immoble 

 

 Conjunt d’esglésies romàniques. De l’extens conjunt de 27 esglésies que 

hi ha al municipi, 14 sóm romàniques, gòtiques o tenen parts substancials 

d’època medieval. Són esglésies de caràcter rural i més aviat modestes, 

amb un interès i un estat de conservació desigual. Hi trobem la Mare de 

Déu de la Sala (romànica), Sant Cristòfol de la Figuera (romànica), Sant 

Joan dels Cans (romànica), Sant Martí de Bertrans (romànica), Sant Martí 

de les Feixes (romànica), Sant Martí de les Planes (romànica), Sant 

Miquel de les Planes (romànica), Santa Eugènica de Governa (romànica), 

Santa Margarida de Bonveí (romànica), Sant Julià de Coaner (romànica), 

Sant Mateu de Bages (campanar preromànic), Sant Pere de Claret dels 

Cavallers (romànica/gòtica), Sant Pere de Vilalta (gòtica), Santa 

Margarida de Mejà (gòtica i posterior). Sobre Sant Martí de Claret de la 

Serra hi ha el dubte del seu possible origen romànic. D’aquest ampli 

conjunt podem destacar el campanar preromànic de Sant Mateu (fitxa 

179),  un dels pocs exemples de campanar de torre coneguts a Catalunya 

d’època preromànica. També la parroquial de Sant Julià de Coaner (fitxa 

342): un exemple primerenc i encara indecís del romànic llombard, molt 

pur i pràcticament sense afegits posteriors. En definitiva, es tracta d’un 

conjunt extens i divers, amb potencial interessant de cara al turisme i la 

difusió del patrimoni medieval. 
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Foto: Campanar preromànic de Sant Mateu de Bages 

 

 Conjunt de castells. Associats a aquestes esglésies trobem un conjunt 

també extens de castells. Amb l’excepció del castell de Coaner, en general 

no es conserven dempeus, sinó que es troben en ruïnes. Tot i això, els 

castells de Sant Mateu i Castelltallat han estat excavats i presenten un bon 

estat que fa possible les visites. Els castells de Claret dels Cavallers 

caldria estudiar-lo millor. Dels castells de Salo i de Mejà se’n conserven 

unes restes molt escadusseres i seria oportú, també, fer-ne estudis de més 

detall. L’interès d’aquest conjunt cal trobar-lo, més que en l’interès de les 

restes materials, en el fet que permeten il·lustrar i explicar l’important 

llegat històric d’aquest territori. 

 Conjunt medieval de Coaner. Aglutina un castell de torre característic de 

l’època alt-medieval (dempeus), l’església parroquial de Sant Julià 

(romànica) i el Santuari de Nostra Senyora de Coaner (del segle XVII), a 

més del mas Serra. Sens dubte és el nucli més rellevant des d’un punt de 

vista patrimonial que representa aquest passat medieval. El castell 

conserva uns interessant grafits (fitxa 410) d’uns vaixells medievals, els 

quals actualment no són visitables per falta d’adequació de l’accessibilitat 

al castell i de mesures de conservació. Es tracta d’un conjunt amb un 

interès molt remarcable i amb un potencial turístic i cultural que es veu 

limitat per la situació de despoblament del terme de Coaner. 
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Foto: Castell, mas Serra i església de Sant Julià, a Coaner 

 

 Conjunt de masos de tradició medieval. Una vegada més, el nombre en 

aquest cas de masies és molt elevat. Una bona part són d’origen medieval i 

algunes conserven vestigis destacats d’aquesta època. En destaquem 

Bacardit de Llumars, Biosca, cal Roig, cal Vinyes Vell, can Pla, can Prat 

Barrina, can Serra i can Ferrer (Claret dels Cavallers), el Casalot, Claret 

de la Serra, Comallonga, el Mas, el Puig, el Semís, el Soler Nou, Figuera, 

Governa, la Rabassa, la Rabassola, la Ribera Vella, les Feixes de Coaner, 

les Planes, el Molí de Salo, Puigdellívol, Roters, Santa Susanna, Selves, 

Soldevila i Vilalta. Algunes d’aquestes cases conserven torres o elements 

medievals (Bacardit de Llumars, Roters, Casalot, Comallonga, el Molí de 

Salo...), elements decoratius de tradició renaixentista (les Feixes de 

Coaner, Figuera, Vilalta, can Pla...) o altres elements com ara pous, 

cisternes, mobiliari, etc. Es tracta, sens dubte, d’un patrimoni d’una gran 

vàlua i del qual cal vetllar-ne la seva preservació. 

 Un capítol a part mereixen els casals de la Sala i ca l’Eloi, que 

considerem d’un interès patrimonial excepcional, ja que es tracta 

d’exemples atípics i molt poc coneguts. Són casals de característiques 

romàniques (el primer) i gòtiques (el segon) que han estat concebuts des 

del seu origen amb un disseny ben planificat que els allunya del típic mas 

pagès. La Sala té adossada una església romànica que conservava una 

Mare de Déu anomenada Verge Blanca (avui desapareguda) de gran 

devoció entre els feligresos de Sant Mateu. Aquests dos casals, molt 

pròxims l’un de l’altre, en una siutació estratègica al sector llevantí de la 

serra de Castelltallat, devien respondre a algun senyor o institució amb 

gran poder als segles XII i XIII. Però són poques les certeses que tenim al 
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respecte i molts els dubtes. En aquest sentit, apuntem algunes hipòtesis en 

la síntesi històrica i en les fitxes corresponents. 

 

 

Foto: la Sala 

 

 

Foto: Ca l’Eloi 

 

 Forns de pega i de ginebró, serradores i altres elements menors. Són 

especialment interessants els forns de pega. En aquest treball n’hem 

inventariat tres: el de Soldevila, el de cal Batlle i el del Semís, aquest 

últim declarat BCIL, però se’n podrien trobar d’altres que actualment són 

difícils de localitzar o dels quals se n’ha perdut el rastre. A part de les 

restes materials es conserva informació oral sobre els pegaires que feien 

anar els forns i el seu sistema de vida. En aquest sentit és interessant la 
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tasca realitzada per l’Arada. També són interessants els forns de ginebró. 

L’oli que se n’extreia era utilitzat sobretot per al bestiar, contra les 

paparres, però també amb persones per guarir dels cops. També trobem els 

característics forns de calç, forns d’obra o teuleries i altres elements 

menors. Una altra activitat important eren les serradores. De les moltes 

que hi havia les restes més ben conservades són les del Molí del Semís, a 

la riera de Coaner. Cal esmentar també els pous, les tines o les barraques 

de pedra seca. De barraques no n’hi ha una gran quanitat, en la proporció 

que es podria pensar per l’extensió del territori. N’hem fitxat 88, però 

algunes són exemplars de gran qualitat. En definitiva, tots aquests 

elements són il·lustratius de la cultura associada a l’explotació tradicional 

del bosc, que al municipi es va mantenir molt arrelada fins èpoques ben 

recents. 

 Valls de Torroella: una de les colònies industrials més importants. En 

clar contrast amb el patrimoni bàsicament vinculat al món rural i al passat 

medieval tenim l’excepció de la colònia industrial de Valls de Torroella, 

també coneguda com a Palà Nou. Es tracta d’un exemple molt 

representatiu d’aquest tipus de nucli industrial, en aquest cas format des de 

principis del segle XX en el context de la industrialització del riu 

Cardener. Conserva els edificis característics de les colònies, com  la 

fàbrica, la resclosa i el canal, la xemeneia, les cases del director, de l’amo 

i dels directius, blocs de pisos per als treballadors, un cafè i Casino, 

l’església, etc. Des de mitjans de segle XX la colònia ocupava les primeres 

posicions del rànquing de la filatura espanyola i formava part d’un 

consorci integrat per grans empreses de tot l’estat, amb Isidre Valls 

Taberner al capdavant, vinculat a un poderós clan familiar. 

 Conjunt de dolmens i jaciment d’icnites. Finalment, en l’àmbit 

arqueològic remarquen l’existència d’un conjunt format per cinc dólmens 

(n’hi havia un altre, el de Coaner, actualment desaparegut). Són de petites 

dimensions i es poden englobar en el grup anomenat del Solsonès, els 

quals es situen en una fase tardana del fenomen megalític (final del 

Neolític i la primera edat dels metalls). També és remarcable el jaciment 

paleontològic de can Prat Barrina (fitxa 437), amb petjades o icnites de 

l’espècie Entelodon magnum (un antecessor o parent dels actuals 

senglars), d’un especial interès pel seu bon estat de conservació. 

 

Patrimoni moble 

 Conjunt excepcional de retaules. És clarament un fet excepcional que 

s’hagi conservat in situ un nombre tan elevat de retaules antics (de tradició 

renaixentista o del barroc). Concretament, l’església parroquial de Sant 

Miquel de Castelltallat conserva tres retaules: un de principis del segle 

XVII, un dels segles XVII-XX i un del 1703; l’església de Sant Pere de 

Claret dels Cavallers conserva tres retaules de tradició renaixentista i 

primera època del barroc; l’església de Sant Cristòfol del mas Figuera 

conserva un retaule del final del segle XVI o principis del XVII, i el 
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santuari de Nostra Senyora de Coaner conserva el seu retaule major, el 

millor documentat, fet el 1716 per l’escultor Segimon Pujol. Cal dir que 

no són gaires els retaules barrocs que es poden contemplar in situ. En un 

entorn proper ha els exemples de les esglésies d’Oló (anteriorment dintre 

del Bages però actualment al Moianès) o del Miracle (Solsonès), i 

darrerament s’hi ha afegit el retaule del Roser de Salelles (Sant Salvador 

de Guardiola). A l’època del barroc la ciutat de Manresa va destacar per 

un notable dinamisme artístic, cosa que es va traduir en un bon nombre de 

tallers d’escultors de retaules, els quals s’exposen al Museu Comarcal de 

Manresa. La majoria de retaules de Sant Mateu s’atribueixen a tallers 

manresans, per la qual cosa seria interessant estudiar una possible 

vinculació entre aquest museu i els retaules de Sant Mateu de Bages de 

cara al seu estudi i difusió. 

 

Foto: Retaule major del Santuari de Coaner 

 

 La Mare de Déu de Coaner i la devoció popular. Aquesta talla 

romànica (fitxa 501) venerada antigament al santuari de Coaner i 

emplaçada des de fa uns anys, per motius de seguretat, a l’església de 

Valls de Torroella, té un alt valor simbòlic per la gent la contrada. Es 

tracta d’una marededéu trobada i en honor de la qual es bastí el santuari en 

un lloc molt proper al nucli de Coaner. La Mare de Déu de Coaner gaudia 

d’una gran devoció, especialment per la romeria que s’hi feia des de temps 

immemorials en petició de pluja, i abastava un territori ampli al seu 

entorn, des de Súria fins a Salo. Aquesta romeria encara es feia a mitjans 

de segle XX, i fins llavors el Santuari de Coaner era dels més populars, 

especialment entre la gent del Mig Cardener. 
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Patrimoni immaterial 

 

 El Ball de Cascavells i les Caramelles. El ball de Cascavells és molt típic 

del Bages i de la Catalunya central, i el municipi de Sant Mateu de Bages 

és dels lloc on es troba més arrelat. L’any 1908 ja hi ha documentada una 

colla, i el mateix Joan Amades posa com a exemple de ball de cascavells 

en el seu Costumari Català el que es feia a Sant Mateu. Després d’haver-

se perdut durant uns anys, a la dècada de 1970 el ball es va recuperar i 

més tard s’hi van incorporar també les noies. Com en altres llocs del 

Bages, aquest ball estava molt vinculat a les Caramelles i solia interpretar-

se el dissabte i diumenge de Pasqua. Actualment, tant les caramelles com 

el ball de cascavells continuen tenint bona salut, sobretot als nuclis de 

Sant Mateu i Castelltallat, on es la tradició es celebra de manera conjunta. 

 Festa dels Pubills (Valls de Torroella). És probablement la festa més 

coneguda i la més singular del municipi, ja que no té paral·lels amb cap 

altra d’arreu del país, amb l’excepció potser d’una celebració similar que 

es fa a l’Hostal Nou (Lloberes, Solsonès). La Festa dels Pubills (fitxa 532) 

es va iniciar l’any 1971 i aviat va aconseguir un cert ressò. Fins i tot va 

protagonitzar un programa de televisió (Dit i Fet). Un pubill és qui s’ha 

traslladat a viure a casa dels sogres; és a dir, a casa de la pubilla. Segons la 

visió tradicional i burleta els pubills havien de fer front a una vida 

sacrificada i sota els designis de la dona i dels sogres. La Festa dels 

Pubills recrea els costums i tradicions al voltant d’aquest figura, amb un 

cercavila com a acte central. Fins i tot disposa d’un himne, i el seu patró 

és sant Pere Màrtir. 

 

 

Patrimoni natural 

 Serra de Castelltallat (PEIN). El patrimoni natural del municipi queda 

lligat principalment a l’espai natural de la Serra de Castelltallat. Aquesta 

serra vertebra l’actual terme municipal i és un exemple excel·lent del 

paisatge mediterrani i submediterrani, amb extenses capes de bosc i una 

fauna representativa dels boscos mediterranis. El límit nord de l’espai 

protegit és la riera de Coaner (fitxa 207). Un aspecte remarcable és que 

en determinats punts d’aquest curs fluvial es pot observar en les parets 

verticals del seu congost la falla coneguda com a anticlinal de Súria. 

Aquesta falla té el seu paratge més conegut a l’indret de Mig-Món (Súria), 

però es pot seguir al llarg d’uns 40 km des de Navàs (a l’est) fins a 

Castellfollit de Riubregós (a l’oest), passant per aquest tram de la vall de 

la riera de Coaner, on hi trobem vistes espectaculars dels estrats inclinats 

que conformen la paret del congost. Cal dir que des de fa uns anys la falla 

de Mig-Món i el seu entorn constitueixen un dels indrets destacats del 

Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, i és visitada per 

geòlegs de tot el món.  
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Foto: Falla de l’anticlinal de Súria a la riera de Coaner 
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ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS INVENTARIATS 

Àmbit i tipologia dels elements 

S’han inventariat un total de 570 elements, una xifra que considerem molt alta, 
i que respon, fonamentalment, a la gran extensió del terme municipal. Pel que fa a 

àmbits i tipologies dels elements inventariats, el predomini, com és normal, és dels 

béns immobles i especialment dels edificis. D’un total de 368 edificacions (entre 

edificis i conjunts arquitectònics) la gran majoria pertanyen a masies i cases de 

pagès disperses. També hi ha un nombre important de barraques de pedra seca 

(88), les quals s’inclouen en la categoria d’edificis. També és destacable el nombre 

d’elements arquitectònics (75) i de jaciments arqueològics (37). Les xifres són les 

següents: 

Patrimoni immoble (total: 494) 
Edificis: 332
Conjunts arquitectònics: 36 

Elements arquitectònics: 75 
Jaciments: 37 

Obra civil: 14 

Patrimoni moble (total: 21) 

Elements urbans: 3 

Objectes: 14 

Col·leccions: 4 

Patrimoni documental (total: 5) 

Fons d’imatges: 0 

Fons documentals: 5 

Fons bibliogràfics: 0 

Patrimoni immaterial (total: 25) 

Manifestacions festives: 10 

Tècniques artesanals: 0 

Tradició oral: 3 

Música i dansa: 10 

Costumari: 2 

Patrimoni natural (total: 25) 

Zones d’interès: 22 

Espècimens botànics: 3 
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Cronologia 

Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini 

dels elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 358 elements; 
seguits de l’època moderna (140 elements) i l’època medieval (40 elements). 

Mentre que les èpoques anteriors tenen una presència menor: època antiga (4 

elements), prehistòria (8 elements). També hem fet constar els elements naturals, 

que no corresponen a cap època (20 elements). Cal dir que, en una gran majoria 

d’elements, l’atribució a una època concreta és força relativa; així, per exemple, 

moltes masies tenen un origen medieval i pesisteixen en època moderna i 

contemporània. Hem optat per incloure-les en l’epoca que ens semblava mes 

representativa, normalment moderna o contemporània. 
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Titularitat 

La titularitat és majoritàriament privada (515 elements), mentre que els 
elements públics tenen una presència molt menor (55 elements). La major part 

d’aquests elements públics es refereixen al patrimoni immaterial (manifestacions 

festives, tradicions orals, etc). 
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Estat de conservació 

L’estat de conservació del patrimoni de Sant Mateu de Bages és en general bo. 

El nombre d’elements qualificats  en bon estat és de 348; en estat de conservació 
regular, 115; i 107 que consten en estat de conservació dolent.
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3. Elements no fitxats

ELEMENTS NO FITXATS 

- Elements destruïts o desapareguts 

Dolmen de Coaner  (també conegut com Dolmen de les Feixes de Coaner) 

En un dels punts més destacats de la serra de Torribalta, on hi ha un altre 

dolmen molt proper, el de la Creu de l’Espelta, hi havia un megàlit dela qual 

actualment no en queda res. Concretament es tractava d’una cambra simple 

(dolmen). Va ser excavat a la dècada de 1920 per Mossèn Serra i Vilaró. 

Actualment en el seu emplaçament no se’n conserva res, ni les lloses ni cap tipus 

de restes del túmul.  

Segons les descripcions antigues, es tractava d'un dolmen amb túmul cònic de 

pedres i restes de la cambra central simple, feta originàriament amb lloses de 

pedra col·locades verticalment i una altra horitzontalment a mode de coberta, 

nformant tota l'estructura una caixa. En el moment d'elaboració de la Carta 

arqueològica del Bages, l'any 1988, s'apuntava a que les lloses que formaven 

aquesta cambra es trobaven escampades per l'espai central del túmul, que 

presentava un fort rebaix en la seva part superior. El túmul presentava una forma 

el·líptica, arribant en algun punt als 8 m de diàmetre. Constava d'un cromlec 

perimetral de pedra força ben conservat. En base a la seva tipologia, el dolmen 

pot ésser datat entre el neolític final i el bronze mig (2500 – 1200 aC.) L’aixovar 

recuperat consistia només en quinze grans d’un collaret de pecten i un fragment 

de braçalet de bronze. Les coordenades són: ETRS89: 392803; 4652663.  

Número de fitxa de la Carta Arqueològica de la Generalitat: 11729 

Història: 

Aquest megàlit fou descobert per mossèn Ramon Canal, rector de Torroella, qui 

en donà coneixement a mossèn Serra i Vilaró, que els anys 1920 el va excavar en 

el decurs del seu estudi referent al megalitisme de la zona entorn del Solsonès.  

En la revisió de la carta arqueològica feta l’any 2010 van ser indentificades 

les restes, si bé no permetien fer cap interpretació. Actualment, no hem pogut 

detectar cap vestigi. Sembla que el jaciment fou destruït en eixamplar-se el 

corriol que passa per la carena. 

Bibliografia: 

DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J (1995). L'arqueologia al 

Bages. Manresa, Centre d'Estudis del Bages (Monogràfics; 15), p. 93-94. 
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PERICOT, L (1950). Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura 

pirenaica. Barcelona: CSIC. Instituto de Estudios Pirenaicos (Monografías del 

Instituto de Estudios Pirenaicos. Prehistoria y Arqueología, núm. 4). 

SERRA VILARÓ, J. (1927). Civilització megalítica a Catalunya. Contribució 

al seu estudi. Solsona, Museu Arqueològic Diocesà. 

 

 

Fossar del Restoble 

Vora l’església de Sant Miquel de les Planes, al lloc anomenat El Retoble, hi 

va haver temps enrere un fossar de tombes de cista. No fa gaires anys fou destruït 

definitivament per causa dels conreus, sense que hagués estat mai estudiat 

degudament. 

 

Bibliografia: 

BENET, Albert; MAZCUÑAN, Alexandre; JUNYENT, Francesc et alii 

(1984). “Sant Miquel de les Planes”, Catalunya Romànica, vol. XI “El Bages”, 

Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, p. 453. 

 

Bassa dels Pastors 

Aquest és un element que apareix en el mapa de llocs emblemàtics elaborat 

per la Cooperativa l’Arada. És una antiga bassa de la qual no en queda res, prop 

de la masia de Selves, a Castelltallat. Era un lloc on els ramats hi anaven a beure 

aigua i un punt de referència. Els horts que regava la bassa eren coneguts com 

l’Hort de la Viuda. 

 

Bibliografia: 

L’Arada Cooperativa (2015). Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages. 

Història dels boscos. Paisatges d’aigua. La riera de Salo i la riera de Coaner 

(fullet) 

 

 

Creu processional de Coaner 

Creu processional que es conservava a l’església parroquial de Sant Julià de 

Coaner i que es troba actualment sense localitzar. És va fabricar el 1610. A 

l’arxiu de la Seu de Manresa es conserva la capitulació feta el 15 d’abril de 1610 

per construir aquesta creu. És entre l’argenter de Manresa i els jurats del terme de 

Coaner així com els obrers de la parròquia. El model en què, segons el contracte, 

s’havia d’inspirar la creu de Coaner era la que hi havia al convent de Predicadors 

de Manresa: una creu de plata i amb les figures de sis apòstols a la llanterna. 

Abans de la Guerra Civil de 1936 el rector de Coaner la va vendre a un antiquari, 

i no se n’ha sabut mai més res. 
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Bibliografia: 

Anònim (1913). Sant Mateu de Bages. Coaner. Més creus processionals. 

Contractes d’argenters manresans, Revista Ilustrada Jorba, núm. 53 (novembre 

1913), Manresa, p. 425-428. 

VILADÉS LLORENS, Ramon (2012). D’un temps d’un país. El Semís de 

Coaner. La Patumaire Edicions, Berga (edició particular), p. 76. 

http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129

&cat=202&cat_dir=192 

 

 

 

- Altres jaciments o elements immobles 

 

Clapers del pla de Barbelles 

Conjunt de sis clapers que l’estudiós Albert Fàbrega ha identificat i estudiat 

en un article. Es tracta de clapes amb una massa o amuntegament de rocs. 

Fàbrega sosté que en alguns casos els clapers poden correspondre a restes de 

petits assentaments antics o alt-medievals. N’ha identificat un conjunt de sis al 

lloc actualment conegut com Pla de Meravelles i, tradicionalment, anomenat 

serra de Barbelles: un topònim que podria referir-se a plantes d’espígol o 

lavanda. L’emplaçament coincideix amb el termenal entre els municipis de Súria 

i Sant Mateu de Bages. En el seu article Fàbrega situa cadascun dels sis clapers, 

emplaçats a la part alta del vessant de migdia. En un dels clapers (situat a 

ETRS89 395263; 4630398) queden restes del que sembla un petit habitatge, que 

Fàbrega considera que podria ser alt-medieval. 

D’altra banda, segons el Mapa de Patrimoni Cultural de Súria, al punt més alt 

de la serra de Barbelles s’hi han recollit en superfície fragments de ceràmica 

ibèrica (oxidada i d’entrepà).  

  

Bibliografia: 

FÀBREGA, Albert (2017). “Els clapers del pla de Barbelles (Sant Mateu de 

Bages-Súria), Dovella, núm. 120 (primavera-estiu, 2017), Manresa, p. 18-22. 

 

Pou d’aigua 

Pou d'aigua que apareix a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la 

Generalitat de Catalunya (IPA), amb el número 17103, però sense elements de 

referència que permetin la seva localització. Simplement es diu que és a peu del 

camí del mas Puig. Es tracta d’un simple pou sense cap element d’interès 

especial. Segons la descripció de la fitxa, és d'estructura circular, d'uns 2,50 m de 

diàmetre i uns 2 m d'alçada. Les seves parets tenen un gruix aproximat de 60 cm. 

Està mig cobert per una teulada de pedres molt planes disposades circularment. 

Presenta una obertura adintellada amb una porteta de fusta. Està constituït per 

carreus irregulars. 

http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129&cat=202&cat_dir=192
http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129&cat=202&cat_dir=192
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- Llegendes i tradicions 

 

Fer Gala del Ciri 

Celebració que tenia lloc tradicionalment entre les festes religioses de la 

parròquia de Sant Mateu de Bages i que recull mossèn Valentí NOGUERA 

(1904: 28) en la seva monografia sobre el poble. No queda clar si en el moment 

de la publicació, al començament del segle XX, encara era vigent. Aquest autor 

informa que la confraria del Roser participava en l’organització d’aquesta 

celebració, que es comptava entre les principals que es feien a la parròquia i que 

es coneixia com “fer la gala del ciri”. No sabem exactament en què consistia, 

però podria tenir relació amb el ball del ciri que es feia en altres poblacions, com 

ara a Castellterçol. En aquesta població del Moianès el ball del ciri simbolitzava 

el traspàs de poders entre els administradors antics que s’encarregaven de 

mantenir i cuidar de les flors que decoraven l’altar de l’església i els que 

n’havien de prendre el relleu per l’any següent. En un moment determinat de la 

música les tres parelles de balladors antics lliuraven una almorratxa i el ciri 

guarnit de flors a les noves parelles. Segons informa mossèn Valentí Noguera, a 

Sant Mateu de Bages entre els preparatius que calia fer en relació a aquestes 

festes hi havia el fet de donar avís sobre les ballades, la venda de ciris o 

arreplegar el blat. 

 

Bibliografia: 

NOGUERA, Valentí (1904). Monografia del poble de Sant Mateu de Bages, 

Manresa. 

http://www.dansadecastelltercol.cat/els-balls/el-ball-del-ciri/ 

 

Llegenda de l’origen del monestir de Santa Cecília a Castelltallat 

Uns 250 m al nord de la casa de cal Sec, a Castelltallat, hi ha unes ruïnes que 

la tradició popular diu que pertanyen al monestir originari de Santa Cecília de 

Montserrat. Segons aquesta llegenda, que no té cap base històrica, posteriorment 

el monestir s’hauria traslladat a la seva ubicació actual, a la muntanya de 

Montserrat, i es diu que la imatge de Santa Cecília continuava mirant cap aquest 

punt proper a Castelltallat. 

 

 

- Masies no incloses en el Catàleg de Masies 

 

Els elements que en un principi es van incloure dins del Catàleg de masies i 

finalment en van quedar exclosos perquè no reunien les condicions requerides 
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van ser 21. Tot seguit els descrivim amb l’excepció de dos elements que ja hem 

fitxat en el nostre Mapa del Patrimoni Cultural. Són el castell de les Planes o de 

sant Mateu i cal Trespol. 

Mas Piques 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Coaner. En 

queden restes visibles d’un mur.  

Coordenades UTM ETRS89: 390659,4632058 

Cal Ubagons 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes visibles de dos murs que fan cantonada i altres 

fonaments que formen un perímetre més o menys quadrat. 

Coordenades UTM ETRS89: 384544,4627266 

Putjot 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes visibles d’un mur i altres fonaments d’un cos 

residencial més o menys quadrat i dos coberts aïllats. 

Coordenades UTM ETRS89: 394480,4630099 

Cal Ros 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Salo. En 

queden restes visibles de diversos murs que formarien un cos residencial més o 

menys quadrat.  

Coordenades UTM ETRS89: 387089,4634658 

Perabaldes Vell 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. 

Coordenades UTM ETRS89: 383533,4627203 

Cal Pallisso 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Mejà. En 

queden restes de diversos murs pertanyents al cos residencial així com restes 

d’un cobert.  

Coordenades UTM ETRS89: 389170,4633605 

Cal Papiol 
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Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes de diversos murs pertanyents al cos residencial, de 

planta rectangular. 

Coordenades UTM ETRS89: 385377,4626913 

Ca l’Arnau 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Coaner. En 

queden restes de diversos murs coberts per la vegetació. 

Coordenades UTM ETRS89: 392403,4631021 

Cal Canyola 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Coaner. En 

queden restes de diversos murs coberts per la vegetació que pertanyen a un cos 

residencial i a una pallissa. 

Coordenades UTM ETRS89: 392237,4631128 

El Casalot 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes molt escadusseres de diversos murs que formen un 

cos residencial i un cobert adossat. No s’ha de confondre aquest mas amb un altre 

també anomenat Casalot o Castellot, situat molt a prop del castell de Castelltallat. 

Coordenades UTM ETRS89: 385589,4625299 

Cal Folch 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes molt escadusseres de diversos murs que formen un 

cos residencial més un petit cobert.  

Coordenades UTM ETRS89: 386416,4626496 

Gelmar 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Coaner. En 

queden restes molt escadusseres entre la vegetació que formen una estructura de 

planta rectengular.   

Coordenades UTM ETRS89: 389799,4631504 

Cal Tenyit 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. Queden restes molt escadusseres del que sembla una estructura de 

planta quadrada.    

Coordenades UTM ETRS89: 385242,4625323 
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Cal Herota 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes de diversos murs, entre el bosc, del que sembla 

una casa de planta quadrada. 

Coordenades UTM ETRS89: 385126,4628290 

La Caseta 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Salo. En 

queden restes de diversos murs que semblen formar una planta irregular. 

Coordenades UTM ETRS89: 388837,4632873 

Llobatones 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes molt escadusseres de diversos murs que semblen 

formar una casa de planta rectangular. 

Coordenades UTM ETRS89: 384291,4626258 

Braners 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes molt escadusseres al costat de l’església romànica 

de Sant Martí de Bertrans. Cal dir que prop de l’església hi ha una torre 

medieval. Prop d’aquesta zona hi ha un altre mas anomenat Serra de Braners. 

Coordenades UTM ETRS89: 383923,4629311 

Caseta del Bosc 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de 

Castelltallat. En queden restes molt escadusseres en un lloc de difícil accés. 

Coordenades UTM ETRS89: 391856,4630821 

Cal Pons (Mejà) 

Vestigis d’un antic mas o casa de pagès, situat a la demarcació de Mejà. En 

queden restes molt escadusseres en un lloc de difícil accés. 

Coordenades UTM ETRS89: 389239,4633657 

- Altres masies 

Cal Carreter 

Antiga masia (que apareix en el Catàleg de Masies amb el número 149) que ja 

no existeix i ha estat reconstruïda en la seva totalitat recentment. A la dècada de 
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1980 la masia de cal Carreter fou comprada per Antoni Culell. Aleshores la casa 

ja estava en males condicions i fou enderrocada per construir-hi l’edificació 

actual. De l’època de la masia antiga només en resta una tina i algunes barraques 

de vinya.  

Coordenades UTM ETRS89: 394232; 4632676. 

El Francès 

Edifici rural que apareix en el Catàleg de Madies (amb el número 101) prop 

del nucli de Castelltallat però que no es troba localitzable i de la qual els veïns no 

en tenen constància. 

Coordenades UTM ETRS89: 386095,4627477 

- Altres elements 

Llibre Gran de les Feixes de Coaner 

L’anomenat Llibre Gran és una recopilació de documents o referències 

documentals de la masia de les Feixes de Coaner, feta pels seus propietaris al 

llarg dels anys. Es tracta d’un llibre enquadernat, de dimensions força grans, que 

aplega documentació d’un gran interès, no només per a la història de les Feixes, 

sinó també per al coneixement d’altres masos de l’entorn. Les pàgines inicials 

refereixen als primer propietaris coneguts, concretament Guillem Feixas, que 

devia néixer l’any 1180. Les últimes entrades són de l’època del darrer propietari 

de la família Feixas,  Sabino Feixas, i es situen als anys posteriors a la Guerra 

Civil de 1936. Josep Martí Feixas Mercadal es va basar en aquest recull 

documental per escriure el seu llibre sobre la història de les Feixes de Coaner, 

publicat el 1928 però d’edició molt limitada. Sortosament, bona part de la 

informació històrica del Llibre Gran es troba recollida en aquesta publicació. En 

el seu treball d’edició particular Joan Serra Peris, actual propietari del mas, recull 

també la informació d’aquest llibre. Després que el 1948 els Feixas van perdre la 

propietat del mas el Llibre Gran devia passar a mans d’antiquaris o 

col·leccionistes particulars. Segons Joan Serra Peris, en els darrers anys aquest 

llibre estava a la venda per una quantitat astronòmica. 

Bibliografia: 

BENET, Albert; DUOCASTELLA, Anna M. (1988). “Sant Mateu de Bages”, 

Història del Bages, Manresa, Parcir Edicions Selectes, p. 411. 

MARTÍ FEIXAS, Josep (1928). Història de les Feixas, Manresa. 

SERRA PERIS, Joan (2003). Les Feixes de Coaner (edició particular). 

Llibreta i anotacions de remeis de cal Camps 
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La historiadora Roser PARCERISAS (1999) en l’estudi que va fer sobre la 

masia de cal Camps (en la demarcació de Castelltallat) va trobar entre la 

documentació de la casa diferents escrits sobre remeis populars. El més 

interessant és una llibreta que Parcerisas creu que podria ser del segle XVI, tot i 

que no porta data. El seu autor és probablement l’hereu del mas Joan Camps 

Bacardit (1594-1615), fill de l’anterior propietari, que va venir de França. En 

aquesta llibreta hi ha anotacions sobre malalties diverses i receptes que tenen un 

elevat simbolisme i una forta càrrega atàvica. Les oracions són gairebé fórmules 

màgiques i conserven un substrat pagà força evident, derivat d’antics cultes a les 

forces de la natura, com el Sol, la Lluna i la Terra. Gairebé tots els remeis tenen 

una part de novena i oració, seguida del remei que cal prendre. De vegades 

comencen com si fos un conte on Déu o la Verge Maria ofereixen el remei. Entre 

algunes de les malalties que hi apareixen trobem el cranc, les febres, el dolor, 

l’asma, el mal caure, el mal de queixals, mal de cap, mal de llagues, xancre, la 

mala bua, la tinya, la dona que no té llet, les cremades, etc. 

Un altre plec de remeis i receptes que es conserven en aquesta masia podrien 

correspondre al segle XVIII o principis del XIX. Entre d’altres hi ha fórmules per 

curar refredats o mullenes, recepta per als bous que pixen sang, per ratafia o 

ratacia, per fer la porronada i altres. 

Bibliografia: PARCERISAS, Roser (1999). Cal Camps (treball inèdit). 

Creu processional de Castelltallat 

Creu processional d’argent datada al segle XVIII, que es trobava a l’església 

parroquial de Castelltallat, però des de fa un temps és custodiada en una casa de 

poble. La creu està col·locada sobre una barra que la fa portadora. Les seves 

dimensions son reduïdes, aproximadament uns 60 cms. Es tracta d’una peça força 

treballada, amb els extrems dels braços lobulats i, al centre, la figura de Crist 

crucificat. A la base té una estructura amb una mena de capelletes acabades en 

forma d’agulla. Aquesta creu era visible tres cops a l’any: per Nadal, Pasqua i la 

Festa Major. 

Bibliografia: 

Web Ajuntament de Sant Mateu de Bages (llocs d’interès, Castelltallat): 

http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129

&cat=202&cat_dir=192 

Placa del cementiri de Sant Mateu en record de l’assassinat d’uns maquis a 

la masia Borrell  

Placa col·locada al cementiri de Sant Mateu de Bages en record de 

l’assassinat d’un grup de maquis el 10 de desembre de 1944. Segons sembla, la 

data que figura a la placa està equivocada ja que, segons assegura un veí de 

Súria, els fets van tenir lloc el 1944 i no pas el 1945, com diu la placa. Aquest va 

http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129&cat=202&cat_dir=192
http://www.santmateudebages.cat/index.php?tipus=5&info=521&menu=129&cat=202&cat_dir=192
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ser un dels fets més destacables esdevinguts al Bages en relació amb els maquis. 

concretament els fets van passar a la masoveria del Borrell, una casa que es 

trobava abandonada des de la dècada de 1920 i que pertany a la masia del Semís. 

El 1944, en el moment de més efervescència de l’activitat dels maquis, un grup 

de deu homes (se suposa que eren comunistes) va entrar al país amb la intenció 

d’arribar a Barcelona. Van fer una parada inusualment llarga, d’uns quinze dies, 

a la casa del Borrell. No se sap per què. El 9 de desembre (el dia anterior a ser 

assassinats) uns quants del grup van anar al poble de Sant Mateu on haurien robat 

una pistola i diners a la botiga o bé, segons altres testimonis, haurien agafat 

menjar racionat dels sindicat. Van ser els mateixos de la botiga i un altre home 

els que van fer la denúncia a la Guàrdia Civil. El dia següent (10 de desembre) un 

grup de la Guàrdia Civil acompanyat d’excombatents del bàndol franquista es 

van dirigir a la casa amb un camió. Eren entre 40 i 60 homes. Sembla que les 

intencions de la Guàrdia Civil eren provocar la fugida dels maquis per estalviar-

se així l’enfrontament i les possibles baixes. El grup va arribar de nit, quan els 

maquis estaven dormint, fins i tot el que feia guàrdia. Aquest va ser l’únic que va 

poder fugir. Segons sembla, els maquis pràcticament no van oposar resistència. 

Foren assassinats allà mateix i enterrats en una fossa al costat de la casa. 

Posteriorment, l’alcalde de Sant Mateu, tot i ser de dretes, va preferir que els 

morts estiguessin enterrats al cementiri i els va fer traslladar. No se sap si foren 

enterrats a dintre o fora del recinte. També es desconeix la identitat d’aquests 

homes ja que, com era habitual, anaven indocumentats. Tan sols se sap que el 

supervivent que va poder fugir es deia Bernat o Vernet i, segons sembla, va morir 

fa uns anys a Puig-reig. 

Bibliografia: GÓMEZ , Marta; SARRI, Glòria (2009). “Nou maquis morts al 

Borrell de Sant Mateu de Bages”, Dovella, núm. 101 (tardor, 2009), p. 39-41. 

Carta de repoblament de Castelltallat (a l’Arxiu dels Cardona de  

Medinacelli) 

Document consistent en una carta de poblament de la serra Castelltallat que es 

conserva a l’arxiu dels Cardona (a Medinacelli) i que és quatre anys més antiga 

que la de Cardona; és a dir, de l’any 982. Es tractaria d’una de les cartes de 

poblament més antigues d’Espanya. La referència del document és la següent: 
Doc. 15, 982 (setembre, 25): Carta de poblament de la Serra de Castelltallat.  

Bibliografia: RODRÍGUEZ BERNAL, Francesc (2016). Col·lecció diplomàtica de 
l’Archivo Ducal de Cardona (965-1230), Fundació Noguera (Col·lecció Diplomataris, 71), 
Barcelona. 

Creu Vermella 

Segons un fullet editat per la Cooperativa l’Adada, hi ha un indret conegut 

amb aquest nom però ningú recorda haver-hi vist mai una creu. 
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Bibliografia: L’Arada Cooperativa, Memòria i natura a la Serra de Castelltallat 

(fullet), p. 7. 

Creu de Sant Miquel 

Segons un fullet editat per la Cooperativa l’Adada, hi ha un indret conegut 

amb aquest nom però ningú recorda haver-hi vist mai una creu. 

Bibliografia: L’Arada Cooperativa, Memòria i natura a la Serra de Castelltallat 

(fullet), p. 7. 

Mirador i monument a les quatre barres als Plans del Putxó 

Projecte que en el curs de 2018 està en procés de tramitació per construir un 

mirador i un monument a les Quatre Barres en l’indret anomenat Plans del Putxó 

(UTM 31N/ED50, x: 387813, y: 4627210). El seu objectiu és dinamitzar el 

territori de la Serra de Castelltallat afectat darrerament per diversos incendis 

forestals. El projecte preveu construir un monument amb quatre columnes de 

gres d’uns 7 metres d’alçària que s’han d’ubicar sobre la plataforma del mirador 

públic, fet de formigó.També es preveu dotar-lo d’unes escales per pujar-hi, una 

barana perimetral i una zona d’aparcament a 550 m. En el DOGC de 16 de maig 

de 2018 es va publicar l’acord recollit en l’informe d’impacte mediambiental 

d’aquest projecte, amb un seguit de recomanacions. A partir d’aquí la 

implementació del projecte ha de seguir el seu curs. 
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