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En aquest número de la KER, podreu gaudir 
de diversos articles de temàtica científica 
relacionats amb la Cerdanya, que van des del 
medi natural, com els relacionats amb l’avetosa 
de Riu, la recol·lecció de pinyes i els seus usos, 
l’anapaïta -un curiós mineral que es troba a 
Cerdanya i en uns pocs indrets mundials més-, 
o la presència de la triquinosi al Pirineu.

També trobareu articles relacionats amb les 
Majestats de Cerdanya, un sobre el antropònims 
medievals de Cerdanya, i un altre més sobre les 
mil cares de la indústria farmacèutica, tema 
segurament polèmic.

Finalment, l’apartat de racons de Cerdanya, 
aquest cop sobre el rellotge de Riu.

Esperem que en gaudiu.

Anapaïta. Albert Ramos

El cas de l’avetosa de la Baga de Riu. Reflexions entorn dels valors, les polítiques de conservació 

i les amenaces als boscos madurs que romanen. Josep M. Mallarach

Trichinella spp. en canals de jabalí (Sus scrofa). Recomanacions per al seu consum. Jesús Galindo

Aproximació etnobotànica a la recol·lecció i els usos de l’avet (Abies alba) a l’Alt Urgell. Montse Brugulat 

Les Majestats de la Cerdanya: tipologia iconogràfica i filiació estilística.  Montserrat Jorba

Las mil caras de la gran industria farmacéutica. Valerio Reggi

Riu, quina hora és?. Sara Aliaga

Antroponímia cerdana medieval entorn d’un document del Liber firmitatis ville podiiceritani... de 1345-

1346 dels notaris Ramon Guillem de Lorà i Joan Torrent. Oriol Mercadal

Si voleu escriure algun article per la nostra 
revista, de temàtica preferentment cerdana, no-
més cal que us poseu en contacte amb nosaltres 
al següent mail:

grup@recercacerdanya.org
Enric Quílez i Castro. 
President del Grup de Recerca de Cerdanya
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Anapaïta Ca2Fe2+(PO4)24H2O 
Mineralògicament parlant, unes de les perles o 

curiositats cerdanes que  tenim a la vall és l’anapaïta. 
Aquest mineral representa una raresa dins el món de 
la mineralogia, ja que es troba en molts pocs llocs del 
planeta i en certa manera escassament; tanmateix, 
ha estat un mineral molt poc citat en la bibliografia 
científica.

Sortosament, a Cerdanya la trobem a Prats i San-
sor i a la rodalia de Pi, municipi de Bellver de Cerdan-
ya, normalment associada a 
nivells estratigràfics molt rics 
en fòssils d’origen vegetal pro-
vinents del rebliment del llac 
miocènic de la fossa tectònica 
de la Cerdanya.

El seu nom es deu al fet 
d’haver estat trobat per prime-
ra vegada a a prop de la locali-
tat d’Anapa, al sud de Rússia, a 
les mines de ferro de Zelesnyj 
Rog; en la península de Taman, província de Kuban, 
a la costa nord del mar Negre prop del mar d’Azov. 

SACHS (1902) li va donar el nom de Anapaita i PO-
POW (1902) la descriu com Tamanita, encara que pre-
val el primer nom.

En 1924, PASSERELL dóna a conèixer l’anapaïta 
de Prats-Sansor, recollida per VIDAL i dipositada al 
Museu Martorell, tot realitzant el seu estudi òptic, al 
qual va afegir una anàlisi química.

PALACHE i HINZEI donen sengles síntesis mono-
gràfiques, l’any 1933.

El 1948 FABREGAT publica un estudi  sobre 
l’estructura cristal·lina de l’ anapaïta, que constitueix 
la seva tesi doctoral, partint dels exemplars de Prats i 
Sansor existents al Museu Martorell.

STRUNZ (1941) situa aquest mineral en la secció 
C de la seva classe VII, fosfats. Kostov la situa en el 
mateix grup atribuint-li un pes específic del 2,8, (2,71 
segons PARDILLO).

Normalment, l’anapaïta està associada a sedi-
ments lacustres rics en matèria orgànica fossilitzada. 
S’ha comprovat que es forma a les zones d’oxidació 
dels minerals de ferro oolític, juntament amb la side-

Albert Ramos

rita i la limonita.
En el cas de les mineralitzacions de Cerdanya, la 

trobem en els sediments lacustres formats per argi-
les margoses grises. Aquestes es sedimentaven, pre-
cisament, en les zones més profundes del llac mio-
cènic que cobria la Cerdanya, ara fa entre vuit i onze  
milions d’anys, concretament en la zona de Bellver, 
on aquest era més profund i tenia menys aportacions 
de material detrític carbonàtic.

Fig. 1. Imatges de l’anapaïta de Bellver de Cerdanya.

Aquest immens llac cerdà presentava una evolució, 
al llarg del temps, pel que fa tant a la sedimentació 
com a l’estat de les seves aigües. En un primer període 
de condicions oligo-mesotròfiques, es caracteritza-
ria per donar-se unes condicions anaeròbiques al seu 
fons i una possible estratificació de les aigües. Aquest 
fet, conjuntament amb un baix índex d’aportacions 
carbonàtiques hauria afavorit l’acumulació i la preci-
pitació de fosfats en el fons del llac.

Més endavant, el llac s’eutrofitzà, atès l’alt contin-
gut de matèria orgànica, disminuí la seva profundi-
tat i augmentà la proporció de carbonat càlcic en les 
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seves aigües. Aquestes, per infiltració, reaccionaren 
amb els fosfats sedimentats anteriorment i donaren 
lloc a la formació d’anapaïta (BECH et al., 1981).

Fig. 2. Diagrama de la cristal·lització de l’anapaïta

L’anapaïta és un mineral rar de la classe dels fos-
fats hidratats. Cristal·litza en el sistema triclínic i 
presenta una composició química Ca2Fe2+(PO4)24H2O, 
tot desenvolupant cristalls tabulars o agregats globu-
lars en forma de roseta i granulars de la llum verd 
fosca.

Característiques d’identificació:
Duresa: 3.5

Densitat: 2.8

Ratlla: Blanca

Color: De verd a blanc verdós

Lluïssor: Vítria

Exfoliació i fractura: Imperfecta - Concoïdal i irregular

Cristal·lització: Sistema triclínic

Morfologia: Normalment, en rosetes i agregats de 
cristalls; en alguna ocasió, fibrosa.

Fig. 3. Països on s’ha localitzat algun jaciment d’anapaïta 

fins al present.

Hi ha 22 localitats conegudes al món en les quals 
s’ha trobat algun jaciment d’anapaïta. A part de la lo-

calitat tipus, a Anapa (Rússia), entre altres, a Messel, 
Ehrenfriedersdorf i Sondheim a Alemanya, San Gio-
vanni Valdarno i Cavriglia a Itàlia, Malawi, Cromwell 
a Nova Zelanda, Bellver de Cerdanya a Catalunya, 
Crimea a Ucraïna, Corcoran, al comtat de Lió i Gro-
ton / New Hampshire als Estats Units. 

Fig. 4. Anapaïta i barita, i anapaita de Kertch, Crimea, Ucraïna.

És un mineral molt poc conegut pel gran públic, 
però molt apreciat pels col·leccionistes, ja que és un 
raresa en aquest àmbit. Tampoc no té un ús indus-
trial, ni cap característica que el faci interessant pel 
món de la indústria minera, o a la joieria com a gem-
ma –tot i que s’han fet algunes joies amb ell–  , en no 
ser una gemma interessant de treballar. 

Per tant, és la seva escassetat i raresa les que fan 
d’aquest mineral quelcom de tan valorat i apreciat 
per una diversitat de gent.

Fig. 5. Anell d’anapaïta realitzat pel joier Andrés Santana a Puig-

cerdà.
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EL CAS DE L’AVETOSA DE LA BAGA DE RIU. 
Reflexions entorn dels valors, 
les polítiques de conservació 
i les amenaces als boscos madurs 
que romanen

Aquest estiu, el bosc de la Baga de Riu, a l’obaga 
del Moixeró, propietat de l’Ajuntament de Riu, dins 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha omplert 
moltes planes dels mitjans informatius nacionals i 
comarcals. La Direcció General de Medi Natural, del 
Departament d’Agricultura, va decidir subhastar un 
aprofitament forestal dins d’aquest bosc excepcional, 
malgrat l’informe desfavorable que havia emès 
l’òrgan gestor del Parc Natural, adscrit al mateix 
Departament. Hom preveia explotar comercialment 
6480 m3 de fusta de pi i d’avet en una superfície d’unes 
107 ha, en un bosc inclòs en l’Inventari de Boscos 

Singulars de Catalunya –en parlarem més avall- i 
dins d’una zona del Parc Natural considerada del 
màxim valor natural, digna de ser preservada intacta. 
“SOS Boscos centenaris”, una coalició d’entitats 
científiques, naturalistes i ecologistes catalanes, 
encapçalada per la Fundació Accionatura, es va 
mobilitzar, fa manifestar i argumentar públicament 
la seva oposició, va fer reunions amb uns i altres i va 
aconseguir aturar, de moment, la tallada.  

L’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya va 
ser elaborat pel Centre de Recerques i Aplicacions 
Forestals de Catalunya (CREAF) entre 2007-2010, 

Josep M. Mallarach1

Imatge: JM Mallarach
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El propòsit d’aquest article és oferir algunes dades 
i reflexions que ajudin a comprendre i valorar 
millor el significat d’aquests fets, car els mitjans de 
comunicació, per manca d’espai o de temps, tendeixen 
a presentar aquests conflictes d’una manera parcial o 
simplificada.

Un país de boscos, amb pocs boscos madurs i 
singulars

S’ha dit, que Catalunya és un país de boscos, cosa 
que és parcialment certa, ja només cobreixen el 38% 
del nostre territori, i són menys de la meitat dels que 
hi hauria sense l’activitat humana. I poques vegades 
s’afegeix que la majoria dels boscos que avui dia 
tenim són joves, tenen estructures desequilibrades, 
i són fràgils i vulnerables. A més, la gran expansió 
forestal que ha viscut Catalunya en els darrers 
seixanta anys, no ha estat volguda, sinó que ha estat 
un efecte indirecte de l’arribada dels combustibles 
fòssils barats, que van fer inviable econòmicament 
l’extracció de llenya i carbó, i de les polítiques agràries 
que han fomentat la intensificació  de l’agricultura 
i ramaderia, en detriment dels models agraris 
familiars i extensius. El resultat ha transfigurat una 
gran part del país de conreus i prats dels nostres avis 
en paisatges de bosquines i boscos joves atapeïts. La 
transformació paisatgística ha estat extraordinària. 
En poc menys d’un segle la superfície forestal arbrada 
ha passat d’un mínim històric a un màxim històric. 
La majoria dels boscos que tenim, però, són de baixa 
qualitat, tant des del punt de vista de la biodiversitat 
-per la seva joventut- com des del punt de vista de 
la producció forestal –a causa del predomini d’arbres 
joves i prims, amb espècies de creixement ràpid, 
sobretot pinedes, on s’ha fet poca o gens de gestió 
silvícola des de fa mig segle, cosa que els fa vulnerables 
als incendis forestals i les maltempsades (Gràcia el al. 
2004). Per motius històrics, Catalunya ha conservat 
una quantitat ínfima de boscos vells o centenaris, 
que no arriben, segurament, ni al 3% de la superfície 
forestal del país, motiu pel qual la seva importància 
en termes econòmics productius és insignificant.

 A la Cerdanya, en canvi, l’expansió forestal dels 
darrers decennis sembla haver estat força limitada. 
Segons l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya, 
la superfície arbrada que hi havia entre 1993-96 
s’acostava a les 21.000 ha, el que equivalia al 38,4% de 

per encàrrec del Departament de Medi Ambient. 
Tot i que la documentació encara no s’ha fet pública, 
ni s’ha dotat a aquests boscos excepcionals de cap 
protecció legal, se n’han fet algunes presentacions 
(Comas, Gràcia i Vayreda, 2012). Se sap que conté una 
mostra molt petita (0,3%) però representativa, dels 
boscos més valuosos del país en diferents aspectes, 
i que entorn del 70% dels boscos inventariats 
presenten estructures de bosc madur, amb processos 
de dinàmica natural avançats, els quals en altres 
països occidentals ja haurien estat declarats reserves 
integrals o naturals.

Una petita part de la Baga de Riu (128,6 ha) 
forma part d’aquest Inventari, per raó del seu grau 
de maduresa i de la seva vàlua científica. De fet, el 
rodal de bosc centenari, el que té més abundor de 
fusta morta en peu i en descomposició, es troba en 
un lloc remot, amb fort pendent, motiu pel qual ha 
quedat al marge dels aprofitaments forestals des 
de fa decennis. El seu valor científic i patrimonial 
excepcional prové, justament, del fet que s’ha deixat 
en pau. Per aquest motiu la normativa del Pla especial 
del Parc Natural del Cadí, aprovat inicialment el 2 de 
juliol de 2010 -encara pendent d’aprovació- estableix 
que  l’avetosa de la Baga de Riu s’hauria de preservar 
i deixar-la evolucionar lliurement.

 L’esdeveniment de la Baga de Riu té un precedent 
que convé recordar. Es tracta d’una altra avetosa, 
la de la Baga de Carboners, un bosc propietat de la 
Generalitat de Catalunya, gravat amb una servitud 
de pastures, llenyes i fustes a favor de l’Ajuntament 
de Setcases. Està situada en un Espai d’Interès 
Natural, el de les Capçaleres del Ter i Fresser, que 
també és Reserva Nacional de Caça i Xarxa Natura 
2000. A la tardor de 2008 es volia tallar, fet que va 
desencadenar una mobilització social a la comarca 
del Ripollès, amb campanya mediàtica,  que va 
donar lloc a l’organització d’un procés participatiu 
formal, impulsat pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, que va concloure, per consens, que 
era preferible preservar l’avetosa sense tallar-la i 
impulsar, finalment, la declaració de parc natural 
o nacional, tal com preveia el Pla d’Espais d’Interès 
Natural de 1992, i com ja havien reclamat el Parlament 
de Catalunya en sengles mocions.   

Ara bé, el context on se situa la polèmica actuació 
forestal de la Baga de Riu és més ampli i complex. 
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la superfície comarcal; una extensió similar a la que 
s’estimava que existia l’any 1917 (Pérez-Bastardas, 
2010) Dos tipus de boscos dominen clarament els 
paisatges forestals cerdans: les pinedes de pi negre 
(Pinus uncinata), enfilades a alta muntanya, que 
representen quasi el 52% dels boscos i les pinedes 
de pi roig o rojalet (Pinus sylvestris) en vessants de 
muntanya mitjana, que en cobreixen el 37%. En 
canvi, els planifolis (rouredes, fagedes, etc.) només 
representen el 10% de la superfície i les avetoses amb 
prou feines un 2% (Gràcia et al, 2001). 

La sobreexplotació que varen patir els boscos 
de la Cerdanya durant els segles XVIII i XIX és ben 
coneguda per les fonts documentals que ha estudiat 
Alfred Pérez-Bastardas (2010). Entre les descripcions 
de la devastació dels boscos cerdans, destaquen 
les del benedictí Josep de Cruïlles,  les de Thomas 
Bresson, i les de Jaume Barnoles i de Cahors, tots ells 
a darreries del segle XVIII. En aquesta època devien 
ser tallats els boscos vells i madurs que restaven. La 
invasió francesa del 1808 va empitjorar la situació. El 
poblament rural i la cabana ramadera extensiva, tant 
pròpia com transhumant, varen seguir augmentant 
encara un segle més, fins a les darreries del segle XIX i 
inicis del XX, època en la qual la superfície forestal de 
Catalunya va assolir el mínim històric (Boada, 2003). 
Només van sobreviure alguns petits rodals de boscos 
madurs en indrets remots, gairebé inaccessibles, 
com l’avetosa de la Baga de  Riu.  

Què s’entén per bosc madur?
Els boscos madurs són les formacions forestals 

més escasses i excepcionals en el nostre entorn. 
Es tracta de boscos formats per espècies que hi ha 
crescut espontàniament, que han assolit una edat 
venerable sense pertorbacions significatives. Són 
boscos que mostren un equilibri en la distribució 
d’edats dels arbres, és a dir, que contenen arbres 
de totes les edats i tenen també una proporció 
equilibrada d’arbres morts, dempeus o tombats, 
en diferents estadis de descomposició. Per tant, 
tenen una alta complexitat i biodiversitat, amb unes 
estructures, organismes i espècies específics, la 
majoria dels quals que depenen de la presència de 
grans troncs i rabasses vius i també morts, en peu, 
tombats i en tots els estadis de descomposició. Altres 
termes similars al de boscos madurs, com poden 

ser els de boscos verges, vells, antics, primaris o 
climàcics, que aporten matisos a la definició anterior. 
Tots aquests matisos fan referència a boscos que 
tenen una composició d’espècies pròpia del lloc on 
es troben, amb poques pertorbacions d’origen humà.  
A Catalunya, però, ja no ens queden boscos verges ni 
primaris, és a dir que no mostrin signes de l’activitat 
humana, ni gairebé tampoc en queden d’antics, llevat 
d’alguns retalls penjats en indrets inaccessibles de les 
serralades prepirinenques i pirinenques.  

Els boscos madurs a Europa
Prop d’un terç de la superfície terrestre de la 

Unió Europea és forestal, i la tendència actual és 
expansiva, en termes generals. Ara bé, l’augment de 
la superfície forestal és una cosa i la conservació de la 
seva biodiversitat n’és una altra, i no sempre avancen 
alhora. En el conjunt d’Europa, només un 5% dels 
boscos es consideren inalterats per la intervenció 
humana, i la seva tendència és a la reducció. I 
d’aquests boscos no alterats, més de la meitat es 
troben a la Federació Russa. Dins de la Unió Europea, 
Romania i Bulgària són els estats amb més superfície 
relativa i absoluta de boscos vells i madurs (European 
Environmental Agency, 2010). 

Malgrat les polítiques de conservació impulsades 
per la Unió Europea des de fa anys, encara no s’ha 
pogut aturar la pèrdua continuada de biodiversitat. 
Segons dades oficials, aproximadament el 50% de les 
espècies i el 65% dels hàbitats europeus avaluats tenen 
un estat de conservació “desfavorable” o “dolent”. Pel 
que fa a la fauna, el 27% dels mamífers, el 10% dels 
rèptils i el 8% dels amfibis associats als ecosistemes 
forestals estan amenaçats d’extinció (European 
Environmental Agency, 2009). I això que els estats 
de la Unió Europea, en conjunt, exportem la majoria 
dels impactes negatius sobre la biodiversitat cap a 
altres països, des d’on importem la major part dels 
recursos que consumim i cap als quals exportem la 
major part dels residus i les emissions que generem, 
cosa que genera un dèficit ecològic superior al 200%  
(Wakernagel et al, 2005).  

A més, la incapacitat dels governs dels països 
més grans i influents del món per posar-se d’acord a 
reduir significativament la combustió d’hidrocarburs 
i les emissions de gasos d’efecte hivernacle que se’n 
deriven, fa que els impactes negatius en el canvi 
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climàtic global siguin cada vegada més perceptibles, 
i les prediccions científiques anuncien trasbalsos 
severs en els extrems latitudinals i altitudinals 
del planeta, d’ací a poques dècades.  A la conca 
Mediterrània, i a Catalunya en particular, l’augment 
dels períodes de sequera i d’hiverns més càlids 
afebleix els boscos contra els flagells i els fa cada 
cop més vulnerables, els d’alta muntanya sobretot 
(Llebot, 2010). 

La preservació dels boscos primigenis i madurs 
a Europa

Atesa la nostra llarga història de civilitzacions 
sedentàries i al fet d’haver estat el bressol de la 
industrialització, a l’Europa occidental conservem 
pocs boscos vells i madurs. Les polítiques per 
preservar els que resten varien força segons els 
governs i la sensibilitat social de cada país. A escala 
europea, s’han elaborat i aprovat estratègies i plans 
per a salvaguardar-los, però la responsabilitat política 
rau a les mans dels governs dels estats nacionals, o 
bé dels governs subnacionals en els països que tenen 
sistemes federals o equivalents, tot i que en alguns 
el lideratge l’ha assumit la societat civil, per mitjà 
d’ONG, com ara al Regne Unit. 

L’Estratègia Paneuropea de la Diversitat Biològica 
i Paisatgística impulsada pel Consell d’Europa 
(1995) en relació als ecosistemes forestals indica els 
objectius següents: Primer, la conservació d’àrees 
adequades per garantir la conservació de tots els 
tipus de boscos a Europa, amb incidència en la 
majoria dels boscos madurs secundaris. Segon, 
la conservació dels hàbitats forestals d’espècies 
que requereixen superfícies boscoses poc o gens 
alterades per activitats humanes, incloent-hi els 
majors rangs de protecció per a espècies amenaçades 
de la Convenció de Berna, la Directiva Hàbitats i la 
Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a 
Europa.  I tercer, l’enfortiment de la gestió forestal 
sostenible i la protecció dels boscos vells en els estats 
membres de la regió mediterrània.

L’Estratègia de la Unió Europea sobre la 
Biodiversitat fins a 2020, aprovada l’any 2011, proposa 
conformar una xarxa europea de boscos destinats a 
evolució natural i, per fer-ho possible, estableix la 
necessitat de completar la creació de la xarxa d’espais 
protegits Natura 2000 per garantir una adequada 

protecció d’espècies i hàbitats, recuperant almenys 
el 15% dels ecosistemes degradats i facilitant la seva 
interconnexió biològica mercès al desplegament de 
connectors ecològics, que anomena infraestructures 
verdes.

En molts dels països europeus la major part dels 
boscos madurs que resten ja estan protegits com a 
reserves integrals o naturals. Aquest seria el cas 
d’Alemanya, Àustria, Regne Unit, Finlàndia, Suïssa, 
etc. En altres països, com Dinamarca o els Països 
Baixos, la major part de les reserves integrals de 
boscos vells i madurs han estat establertes per 
organitzacions conservacionistes no governamentals. 
A voltes, incentiven amb instruments econòmics o 
fiscals la protecció de boscos madurs. L’any 2011 el 
Fons Mundial per a la Conservació (WWF) va impulsar 
una campanya que va permetre salvaguardar més 
de 300.000 ha de boscos primigenis als Carpats, 
sobretot a la banda romanesa. 

Imatge: Maria Àngels Puig i Tor
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La destrucció dels boscos madurs a casa nostra
Malgrat que els boscos madurs són els ecosistemes 

terrestres més biodiversos, la seva destrucció ha 
assolit unes cotes alarmants a Catalunya, tal com 
es va posar de manifest en les II Jornades de Boscos 
Madurs, celebrades l’any passat a l’Escola Agroforestal 
Mas Xifra de Santa Coloma de Farners (Mallarach, 
Montserrat i Vila, 2013). Des d’aleshores, la situació 
només ha fet que empitjorar. Tenim constància, que, 
des de 2010, s’han tallat 16 boscos madurs inclosos 
en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya, 
entre els quals el que havia obtingut la puntuació més 
elevada de tos, el bosc del Mèdol, a Tarragona. 

La situació resulta paradoxal però és fàcil 
d’explicar: a l’hora de la veritat, la major part dels pocs 
rodals forestals centenaris que romanen a Catalunya 
es troba desprotegida, encara que es trobin a l’interior 
d’espais naturals legalment ‘protegits’. La crisi 
econòmica dels darrers anys ha reactivat l’explotació 
forestal, que s’havia esllanguit molt, per manca de 
rendiment econòmic, abans de 2008. Ara bé, com que 
els preus encara fan poc viable l’explotació forestal 
dels boscos mediocres que predominen al país, les 
tales s’adrecen als pocs rodals de bosc que tenen 
arbres de grans dimensions, que sovint es troben 
dins dels parcs naturals o altres espais naturals 
suposadament protegits. Quan tenen pla de gestió 
forestal aprovat -que poques vegades té en compte 
l’existència de rodals amb alta biodiversitat- encara 
és més fàcil, car no han de demanar permís. Quan es 
tracta de boscos públics, executen el pla d’ordenació 
forestal -que rarament reconeix el valor dels boscos 
madurs. I com que la major part de la societat 
contemporània en viu al marge i els ignora, amb prou 
feines se’n parla. 

El resultat d’aquesta situació és que una bona part 
-potser un terç-  dels boscos madurs que romanien 
a Catalunya l’any 2002, quan es van celebrar les 
Primeres Jornades sobre Boscos Madurs a les Planes 
de Son, han estat tallats des d’aleshores. A la comarca 
de la Garrotxa, la que té més proporció de superfície 
forestal del país, el primer inventari de boscos 
madurs (2007) va catalogar 2320 ha, equivalent al 2,5% 
de la superfície forestal. El segon inventari (2012-13) 
va disparar l’alarma, car va constatar que havien estat 
tallats prop del 50% dels boscos madurs inventariats, 
malgrat que la majoria es trobaven dins d’espais 

naturals legalment protegits (Montserrat, 2013). 
Cal dir que la tala de boscos madurs s’ha fet i se 

segueix fent, en general, de manera legal; altra cosa 
és que sigui èticament o socialment acceptable, i 
per tant que la considerem legítima. L’explotació 
forestal dels boscos madurs no elimina el bosc, sinó 
que  n’extreu aquells elements singulars, propis 
dels boscos madurs, de manera que aquells boscos 
magnífics esdevenen boscos rejovenits i banals, com 
tants altres. Es destrueix un bé preciós, singular, que 
no es pot recuperar ni restaurar a escala de la vida 
dels nostres fills ni dels nostres néts, a canvi d’un 
grapat d’euros, això si és que el balanç final és positiu, 
perquè molts d’aprofitaments forestals que es duen a 
terme són subvencionats. 

Dèficits en les polítiques de conservació del 
patrimoni natural 

Tot i haver ratificat el 1993 el Conveni sobre la 
biodiversitat i malgrat haver aprovat una estratègia 
per aplicar-lo sis anys després, Espanya destaca dins 
de la Unió Europea per ser l’estat amb més diversitat 
biològica que disposa de menys informació sobre 
l’estat de conservació dels seus hàbitats i espècies, 
i també –lamentablement– per ser un dels estats 
que ha acumulat més sancions per incompliment 
de les normes ambientals europees (European 
Environmental Agency, 2009).

No és que manquin propostes ben raonables i 
fonamentades. Per exemple, l’any 1999 l’Estratègia 
Forestal Espanyola ja va proposar la creació d’una 
xarxa de conservació de boscos singulars, de 
seguiment dels boscos naturals i d’enclavaments 
ecològicament fràgils. A Poc després, l’any 2002, el Pla 
Forestal Espanyol va disposar que cal desenvolupar 
una xarxa de boscos singulars en el desplegament 
de Xarxa Natura 2000. El 2011, el Pla Estratègic del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat d’Espanya 
reconeixia que la superfície de boscos madurs o 
d’elevada naturalitat s’havia reduït molt i recomanava 
protegir una superfície mínima de cada tipus de bosc, 
que conservés un alt grau de naturalitat com a primer 
pas per crear una xarxa de boscos d’alt valor natural, 
ben conservats i que fossin representatius de tots els 
tipus de bosc que hi ha a l’Estat. 

Tanmateix, les competències clau en matèria de 
conservació de la natura estan en mans dels governs 
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dits autonòmics, i l’interès que han demostrat en 
aquesta matèria ha estat generalment escàs. A més, 
la cooperació que han tingut entre ells, o amb el 
govern central, en aquests temes, ha estat molt feble. 
Són comptades les Comunitats Autònomes que han 
elaborat una estratègia per conservar la biodiversitat 
i menys encara les que l’apliquen, i només Navarra, 
fins ara, ha tingut el coratge de deixar el 5% dels 
seus millors boscos a evolució natural. A Catalunya, 
dissortadament, els organismes que tenen la 
responsabilitat legal, ara mateix la Direcció General 
de Medi Natural,  encara no ha assumit aquest 
objectiu fonamental per conservar els ecosistemes 
amb més biodiversitat del país. 

En efecte, a hores d’ara, Catalunya 
encara no disposa d’un marc legal 
actualitzat per protegir el patrimoni 
natural o la biodiversitat, tot i que 
s’han fet propostes molt vàlides des 
de fa anys (Vila i Vargas, eds., 2005). 
Encara no disposen de cap Estratègia 
de conservació de la biodiversitat, ni 
tampoc tenim una Administració capaç 
d’assumir els reptes comporta conservar 
un patrimoni natural tan ric, en un país 
sotmès a enormes pressions i impactes 
ambientals. Pel que fa als boscos madurs, 
ni tan sols disposem d’un inventari 
complet.  

És cert que tenim un sistema 
d’espais naturals protegits extens que 
cobreix entorn del 30% del territori, on 
predominen els ambients forestals però, 
a diferència d’altres països europeus, 
la majoria dels nostres espais naturals 
protegits tenen un nivell de protecció 
tan baix, que no garanteix la salvaguarda 
dels boscos madurs que contenen. No 
disposem d’un sistema de reserves 
integrals –ni tan sols naturals– per a la 
majoria dels 115 hàbitats forestals que 
han estat identificats a Catalunya (Vigo, 
Carreras i Ferré, 2005). 

L’única avaluació de l’efectivitat del sistema 
d’espais protegits de Catalunya, impulsada per la 
Institució Catalana d’Història Natural, va mostrar 
que pateix dèficits crònics, tant legals com de 

mitjans, i que la manca de cooperació i coordinació 
administrativa fa que la seva efectivitat, de cara a la 
conservació del patrimoni, sigui baixa fins i tot dins 
dels espais de protecció especial, com són els parcs 
naturals, entre un 30-50% dels quals han empitjorat 
l’estat de conservació des de la seva declaració, en 
relació amb els elements que van motivar el seu 
establiment (Mallarach et al, 2008).  

Per la banda positiva, cal remarcar la vitalitat de 
la nostra societat civil. La desapareguda Fundació 
Territori i Paisatge va impulsar, via adquisició o 
conveni, l’establiment de reserves forestals. Altres 
entitats també integrades de la Xarxa de Custòdia 

del Territori ha impulsat acords amb propietaris 
públics i privats amb la mateixa finalitat. La Institució 
Catalana d’Història Natural, en col·laboració amb 
altres entitats, ha organitzat dues jornades sobre 

Imatge: J.M. Mallarach
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els boscos madurs, el 2002 i 2013, que van aplegar 
estudiosos i responsables, on es van debatre a 
fons els  valors i reptes de conservació dels boscos 
madurs i es va proposar una bateria de mesures 
concretes i ben fonamentades. Algunes entitats 
naturalistes han elaborat inventaris comarcals de 
boscos madurs, com a la Garrotxa o el Ripollès, 
mentre que en altres comarques. En alguns casos 
determinats, s’han emprès mobilitzacions socials per 
salvaguardar boscos madurs que es volien tallar, tot 
i ser de propietat pública i trobar-se dins d’espais 
naturals protegits, com les que s’han esmentat al 
començament de l’article, sempre impulsades per 
l’amor a la terra i per la responsabilitat que sentim de 
conservar un patrimoni comú. 

Pel que fa a les actuacions impulsades pels poders 
públics, cal destacar el programa LIFE del Pirineu, 
que va establir una xarxa de reserves forestals en 
boscos madurs en boscos públics del Pallars Sobirà, 
la qual s’ha completat després de la declaració del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu fins a assolir 176 reserves 
que sumen 2.914 ha (Palau i Garriga, 2013). Així mateix, 

el programa Sèlvans, impulsat per la Diputació de 
Girona, ha permès establir un bon nombre de petites 
reserves en  forests municipals i boscos particulars 
de la demarcació gironina, la suma dels quals ja puja 
a 1.164 ha per mitjà de compensació de drets de tala 
als propietaris (Hidalgo i Vila, 2013). 

En l’àmbit de la planificació forestal, cal saludar el 
canvi que s’ha donat en alguns professionals, que s’ha 
traduït en el fet que alguns plans d’ordenació forestal 
preservin rodals de boscos madurs, deixant-los a 
evolució natural, sobretot en àrees de muntanya, 
quan actuen en boscos d’utilitat pública, dins de 
reserves nacionals de caça o d’espais inclosos a la 
xarxa Natura 2000.

 I per cloure, un darrer fet molt rellevant. El 27 de 
febrer de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar, 
per ampla majoria, una moció (83/X) que assumia les 
conclusions de les II Jornades sobre boscos madurs 
de Santa Coloma de Farners, i instava al Govern 
(Direcció General de Medi Natural) a emprendre 
accions per preservar els boscos madurs que resten 
al país.   

Imatge: M. Àngels Puig i Tor
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A tall de conclusió
Ara que l’economia financera ha mostrat el seu 

rostre més patològic, s’ha fet palès que cal subordinar 
la racionalitat econòmica a les prioritats humanes, i 
no pas a l’inrevés (Pigem 2012). No es pot reduir el 
valor patrimonial dels pocs boscos madurs que 
romanen al preu de la seva fusta o llenya. Igual com 
no es pot reduir el valor del patrimoni monumental 
del país al del volum de les seves pedres. Els valors 
estètics, artístics, identitaris, científics, etc. no es 
poden menystenir. Urgeix recuperar una visió més 
integradora, que abasti tot l’espectre de valors, 
tangibles i intangibles, del patrimoni natural 
(Harmon i Putney, 2003). Cal promoure nous 
llenguatges educatius i comunicatius que els tinguin 
tots en compte, i que facin ús de diversos registres 
per aconseguir que ressoni i emocioni sectors més 
amples i diversos de la societat, més enllà dels 
convençuts (Mallarach, Comas i de Armas, 2012).  

El valor terapèutic dels boscos madurs, tal com 
s’ha desenvolupat, en molts països des del Japó als 
EUA, pot ajudar a mostrar als escèptics la relació 
d’interdependència que hi ha entre la salut -física i 
anímica- de la societat i la salut de la natura que ens 

acull i nodreix. Ajudar a conèixer i gaudir de tots els 
beneficis que els boscos madurs ens aporten avui, a 
canvi només que els respectem la seva vida, i mostrar-
ne la rellevància per al benestar tant personal com 
social, hauria d’ajudar a assumir la responsabilitat de 
salvaguardar-los per a les generacions futures. 

A Catalunya ens convé una política forestal amb 
més visió de futur que, en lloc d’intensificar les 
explotacions forestals a l’interior dels espais naturals 
protegits, orienti la seva activitat a fora d’ells, vers les 
extenses masses forestals del país que són joves, de 
rebrot, atapeïdes de biomassa, on una bona gestió 
silvícola permetria millores ecològiques, estructurals, 
paisatgístiques i de reducció d’incendis forestals, 
que serien útils i benèfiques. I cal que, d’una vegada, 
el nostre Govern actuï amb decisió per impulsar la 
protecció del patrimoni natural, cosa que demana 
preservar els boscos de més valor natural i científic 
que ens resten, començant per aquelles que són de 
propietat pública com el de la Baga de Riu.  El nostre 
poble no entendria que l’any del Tricentenari passés 
a la història com aquell en el qual van ser talats els 
pocs boscos amb arbres que ens han pervingut vius 
d’abans del Decret de Nova Planta.

Imatge: M. Àngels Puig i Tor
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Superfície ratllada: Ambit de la Baga de riu inclosa en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya (CREAF 2010).  Punts grocs i rosa: 
centre dels aprofitaments comercials previstos els anys 2013 i 2014, que no s’han dut a terme encara.

Situació del bosc singular de la Baga de Riu dins del Parc Natural del  Cadí-Moixeró

Mapes elaborats per: JAUME HIDALGO I COLOMER
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Trichinella spp. en canals de jabalí 
(Sus scrofa). Recomanacions per 
al seu consum.

Introducció
El porc senglar (Sus scrofa), és la peça de caça 

major més abatuda anualment a Catalunya. Fins a 
mitjans del segle XX va ser considerat pels pagesos 
un animal de muntanya, rar de veure en zones baixes. 
Des de fa més d’una dècada el nombre d’exemplars 
ha augmentat a causa de l’increment de prolificitat 
per encreuament amb truges domèstiques.

Possiblement un augment de superfície del seu 
hàbitat i una menor competència interespecífica 
pels recursos alimentaris forestals i una major 
disponibilitat d’aliments agrícoles, han ajudat a 
aquest augment de població.

Aquest increment, ha provocat un augment de 
les densitats i la presència a noves ubicacions com a 
zones més baixes i periurbanes. En el medi rural, està 
considerat actualment com una plaga per agricultors, 
ramaders i silvicultors i davant danys concrets, es 
donen permisos addicionals de batudes de caça 
per limitar els seus efectius. Aquest increment de 
la densitat d’individus i la gran mobilitat territorial, 
provoca també accidents de trànsit a la xarxa viària 
de carreteres.

En l’àmbit de la Salut Pública, el consum de carns 
no controlades constitueix el principal factor de risc 
per patir la triquinosi, ja que la determinació del 
paràsit es fa de forma rutinària en tots els animals 
sensibles a l’escorxador, cosa que no sempre es 
compleix amb els animals de caça.

La triquinosi és una malaltia parasitària. Es 
tracta d’una zoonosi (malalties dels animals que són 
transmissibles a l’home), causada per la ingestió de 
carn poc cuinada o crua que contingui larves del 
nematode Trichinella. 

A Europa es troben quatre espècies de Trichinella: 
T spiralis, T. britovi, T. nadiua i T. pseudospiralis (no 
encapsulada). La Trichinella spiralis està àmpliament 
distribuïda en els països de clima temperat (Acha y 

Szyfres, 2003) i és la més comuna a Catalunya, però 
no l’única.

La Trichinella va ser descoberta i descrita per 
primera vegada per Owen en el 1835 i fins a l’any 1972, 
es va considerar que T. spiralis era l’única espècie del 
gènere (riva et al., 2007). Actualment, es reconeixen 8 
espècies (Gottstein et al., 2009): T. spiralis, T. nativa, 
T. britovi, T. pseudospiralis, T. murrelli, T. Nelson, T. 
papuae i T. zimbabwensis. Encara que no existeixen 
diferències morfològiques clares entre les espècies, 
sí que poden ser diferenciades mitjançant tècniques 
bioquímiques i moleculars (Pozio, 2007). Segons 
l’espècie, la supervivència a la congelació i la capacitat 
per encapsular-se serà diferent.

Morfologia
El mascle mesura aproximadament 1,5 mm de 

longitud. La femella pot arribar als 4 mm. En el seu 
estat adult els dos sexes viuen en el primer tram del 
budell prim dels seus hostes.

Mascle i femella de Trichinella spiralis.

Cicle biològic de Trichinella spp.

Els principals reservoris són animals domèstics 
i animals salvatges, especialment els carnívors i 

Jesus Galindo
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omnívors. Es pot trobar en animals com el porc, el 
senglar, l’ós, la guineu, el gos, el gat, la rata, el cavall, 
el llop, la morsa, etc.

Life cycle Trichinellosis. CDC

Cicle silvestre:
La infecció és entre animals que s’alimenten de 

preses vives o de cadàvers d’animals, les carns dels 
quals estan infectades amb larves de Trichinella.

Cicle domèstic:
Moment en què determinats animals, com rates, 

gats, gossos i porcs s’infecten a través del consum 
d’animals silvestres.

El cicle biològic té dues fases dintre del mateix 
hoste. Una en el budell i una altra en la musculatura 
estriada. L’home contrau la malaltia en ingerir carn 
o productes carnis crus o poc cuinats d’animals 
domèstics o salvatges infectats amb larves viables.

En l’estómac, les larves s’alliberaran dels teixits 
musculars per l’acció de la pepsina i l’àcid clorhídric. 
La larva arriba al budell prim, penetra en la mucosa 

i en uns quatre o cinc dies posteriors a la infecció 
madura i es transforma en adult. Mascles i femelles 
tornen al lumen intestinal i es produeix la còpula. 
Les femelles tornen a la mucosa i entre cinc i set dies 
comencen a parir larves. Els mascles moren i seran 
eliminats per les femtes. Les larves migren des de 
la mucosa i es distribueixen per tot l’organisme a 
través de la sang i del teixit limfàtic, penetrant en els 
muscles estriats on poden sobreviure durant anys.

Les larves necessiten oxigen i, per tant, es 
concentraran en muscles molt actius i més oxigenats. 
Encara que si la infestació és massiva, les larves es 
poden trobar en qualsevol muscle, inclòs el cor, 
diafragma, pulmons, cervell i fins i tot el globus 
ocular. 

Una vegada enquistades, les larves comencen 
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a créixer i s’enrotllen sobre si mateixes, en forma 
espiral, enquistant-se en el muscle. Aquesta larva 
ja no podrà evolucionar en el mateix hoste, però 
podrà sobreviure durant alguns anys. Amb el 
temps, s’iniciarà un procés de calcificació. El cicle 
es completarà en el moment en què es consumeixi 
aquesta carn.

Biòpsia de larva encapsulada de Trichinella spp. en muscle estriat

Efectes sobre la salut humana. Símptomes i lesions.

La triquinosi es caracteritza essencialment per 
dos símptomes: un intestinal, per la presència de 
paràsits adults en el budell prim i un altre muscular, 
causat per la invasió dels muscles estriats per part de 
les larves. La gravetat dependrà del nombre de larves 
ingerides i del període d’incubació (des que la larva 
entra en l’organisme fins que apareix la malaltia), que 
serà d’entre cinc i quaranta-cinc dies.

En una primera fase intestinal es poden donar 
símptomes gastrointestinals com nàusees, diarrees, 
vòmits, fatiga i dolor abdominal.

En una segona fase, deguda a la migració de larves. 
Entre les setmanes dos a vuit: febre, dolors musculars, 
mal de cap, edema a les parpelles, fotofòbia, calfreds, 
dolors articulars, debilitat i postració.

Si la infecció és molt greu, poden aparèixer 
símptomes respiratoris i neurològics, problemes de 
coordinació de moviments, insuficiència cardíaca, 
encefalitis i mort.

L’evolució de la malaltia dependrà, a part de la 
càrrega infectant, de la localització de les larves, de la 
edat del pacient i del seu estat de salut. En la major 
part dels casos, la infestació sol ser asimptomàtica 
o presentar-se amb una simptomatologia vaga i poc 
important.

Edema bipalpebral en una pacient amb triquinosi.

Tant en els porcs com en el senglar, generalment 
no hi ha manifestacions clíniques.

Diagnòstic
Es fonamenta en l’anamnesi, el quadre clínic i les 

dades de laboratori. El diagnòstic clínic és fàcil si 
es produeix en forma de brots epidèmics. En casos 
esporàdics és difícil de detectar.

Pel que fa al laboratori, mentre el paràsit romangui 
a l’intestí, no existeixen proves capaces de confirmar 
el diagnòstic. Al porc i al senglar es detecta per 
examen triquinoscòpic de preparacions musculars 
de la canal (especialment pel mètode de la digestió 
artificial). Si fos positiva, es procediria al decomís de 
la canal per part del veterinari.

En humans pot ser confirmat per: biòpsia i 
estudis immunològics (ELISA, immunofluorescència, 
hemoaglutinació indirecta, etc.)

Recomanacions per al consum.
Seran sensibles les persones que consumeixin 

productes derivats de la caça com:
· carn parasitada crua o poc cuinada
· productes carnis madurats, fumats i patés.

A Catalunya, des de l’inici de la temporada de caça 
de 2014-2015, s’han detectat dos casos de porc senglar 
amb triquina en l’establiment de manipulació de caça 
de l’Ajuntament de Montseny. Atès que s’ha detectat 
la presència de Trichinella pseudoespiralis per primera 
vegada a Catalunya i a Espanya, l’Agència Espanyola de 
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) 
ha expressat la seva preocupació, ja que el mètode de 
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detecció de triquina basat en l’examen triquinoscòpic 
no serveix per detectar la presència de Trichinella 
pseudoespiralis.

D’aquí la importància que els caçadors siguin 
conscients del risc real lligat als senglars. Per evitar la 
malaltia s’han d’aplicar controls senzills però eficaços. 
Per tant, es recomana a les colles de caçadors que:

· Si els controls realitzats indiquen que es tracta 
d’animals infestats amb triquina, les carns no s’han 
de consumir i s’han de destruir.

· Si volen destinar les carns a comercialització 
(minoristes, restaurants), és necessari que, 
prèviament, aquestes carns passin per un establiment 
de manipulació de caça autoritzat, on se’n realitzarà 
el control sanitari tal com preveu el Reglament 
853/2004 

· S’han d’agafar bé les mostres de carn i en 
quantitat suficient.

Altres recomanacions que cal tenir en compte de 
cara al consum de carn de senglar:

· La congelació de la carn no garanteix la inactivació 
de les larves en tots els casos, atès que hi ha espècies 
de triquina presents a Catalunya i a Espanya que hi 
són resistents.

· Les carns per consum domèstic en què el mètode 
de detecció de triquina ha estat el triquinoscòpic, 
encara que el resultat hagi estat negatiu, no s’haurien 
d’utilitzar en l’elaboració de preparacions a base de 
carn crua o poc cuita; tant els plats cuinats com els 
embotits haurien de patir un tractament tèrmic a 
més de 60 ºC.

· Processos de transformació com la salaó, el 
fumatge i l’assecatge, no inactiven els quists de 
Trichinella. 

Curiositats.
· La triquinosi és poc freqüent a l’Àfrica i gairebé 

inexistent en alguns països de l’Orient Mitjà, Àsia i les 
illes del Pacífic. Això pot estar relacionat directament 
amb les pràctiques religioses que prohibeixen la 
ingestió de carn de porc.

· A l’Àrtic s’ha trobat l’espècie Trichinella nativa 
en llops, óssos, morses i foques, adaptada en aquests 
llocs gràcies a la seva resistència a la congelació. S’han 
descrit epidèmies en poblacions humanes que viuen 
en aquestes latituds.

Documents i enllaços d’interès:

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación con el riesgo 
de triquinosis por consumo de carne de lechón: <http://aesan.msssi.
gob.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/comite_cientifico/
TRIQUINA_LECHONES.pdf>.

Cresa, del Laboratoti a la granja: <http://www.cresa.es/granja/
triquinosis_efectos.php>

<http://www.cresa.es/granja/triquinosis.pdf>

Centers for Desease Control and Prevention. 

DPDx- Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public 
Health Concern.

http://www.cdc.gov/dpdx/trichinellosis/

Parasites. Trichinellosis
http://www.cdc.gov/parasites/trichinellosis/

Fàbregas i Comadran, Xavier. Carne de caza silvestre: El Jabalí
<http://ddd.uab.cat/pub/estudis/2013/116290/carnecaza.pdf>
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Aproximació etnobotànica a la 
recol·lecció i els usos de l’avet         
(Abies alba) a l’Alt Urgell

El present article és una breu ressenya del treball 
“Aproximació etnobotànica a la recol·lecció i els usos 
de l’avet (Abies alba) a l’Alt Urgell” que pretén donar 
una visió de la botànica de l’avet (Abies alba),  la seva 
morfologia, els seus usos, la recol·lecció de les seves 
pinyes i les aplicacions concretes que en fan alguns 
habitants de l’Alt Urgell.

Aquest treball es focalitza en l’estudi d’una única 
espècie vegetal: l’avet (Abies alba M.) pel fet que 
presenta unes característiques pròpies de distribució, 
morfologia i sobretot propietats medicinals i usos 
tradicionals o etnobotànics.

BOTÀNICA DE L’AVET
L’avet és un arbre perennifoli, endèmic de les 

muntanyes del centre i del sud d’Europa. S’estén 
per l’estatge montà i subalpí de les muntanyes. 
L’expansió cap al sud d’Europa es veu limitada per 
les restriccions que suposa la sequera estival, ja que 
requereix un mínim de 1.000 mm de precipitació 
anual, dels quals 300 mm han de ser durant l’època 
de l’estiu.

 Prefereix temperatures mitjanes d’entre -3 ºC i 
0 ºC durant el mes més fred i de 15 ºC a 18 ºC el mes 
més càlid (Blanco et al.,1997). 

Figura 1. Distribució de l’avet. Font: Guía Técnica para la conser-

vación genética y utilización: Abeto.

Montse Brugulat

L’avet presenta unes adaptacions que li permeten 
sobreviure en zones fredes i muntanyoses.

Adaptacions i característiques morfològiques

L’avet presenta un tronc gruixut de fins a sis 
metres de circumferència, dret i columnar. L’alçària 
és d’uns 30 metres, però pot arribar als 50. La seva 
escorça és blanquinosa, bru rogenca o argentada, 
força llisa; a mesura que es torna vella s’enfosqueix i 
es clivella. La seva longevitat pot arribar als 400 anys 
(Gutiérrez, 1986; Costa et al., 1998).

Foto 1: Avet (Abies alba)
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La capçada és cònica i estreta i d’aquesta manera 
s’evita l’acumulació de la neu en excés sobre les 
branques. Aquestes són flexibles i lleugerament 
dirigides cap avall, fet que impedeix el trencament 
pel pes. 

Les fulles són linears, persistents, flexibles, 
aplanades de 15-30 mm de llarg i 2-3 mm d’ample; 
acabades amb punta rodona i emarginades a l’àpex. 
La cara superior és de color verd fosc i la cara 

inferior presenta dues bandes blanquinoses. Estan 
disposades a tot el volt de la branca, però talment 
com si estiguessin pentinades formant dos rengles 
oposats.
Foto 2: Detall de les branques amb fulles d’avet (Abies alba).

La floració té lloc entre l’abril i el maig. 

Les pinyes són cilíndriques, erectes, de 8 a 14 cm 
de llarg, per 3-4 cm d’ample. Són de color verd quan 
són joves i brunes quan arriben a la maturitat. Les 
pinyes maduren a la tardor i no cauen senceres, sinó 
que es van desfent deixant nu l’eix central.

Foto 3: Detall d’una pinya d’avet (Abies alba). Font: Giardino della 

Flora Appenninica.

Els pinyons tenen forma triangular, d’uns 7-13 mm 
de llarg, de color marró groguenc. Maduren entre 
setembre i octubre del mateix any. Són alats per 
afavorir-ne la dispersió a través del vent.

Adaptacions i característiques fisiològiques

Les seves arrels tenen la capacitat d’acollir 
simbiòticament poblacions de fongs micorízics. 
Això és important, car aleshores les arrels poden 
accedir als elements nutritius d’aquest tipus de sòl 
de mineralització insuficient, inabastables per a les 
altres plantes. 

Dins de l’avetosa, hi regna un ambient de 
penombra i humitat, ja que aquests fan una ombra 
fosca. L’interior de l’avetosa acostuma a ser cobert 
per una catifa de plantes i de molses de les pinedes 
montanes i subalpines, així com per un estol d’herbes 
dels boscos caducifolis humits.

La regeneració de l’avet és dificultosa sota la 
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coberta del mateix avet, ja que les plàntules són 
sensibles a la toxicitat dels lixiviats que provenen dels 
avets adults (Becker i Drapier, 1985).

USOS TRADICIONALS DE LA FUSTA DE L’AVET

La fusta d’avet ha estat molt apreciada per a fer-ne 
bigues, taulons, parquets, pals de les línies elèctriques 
o bé, instruments de música com tambors. Tot i així, 
antigament era utilitzada per a la fabricació de carbó 
en la zona del Pallars Sobirà cap al segle III, segle VI 
i segle XVII, tal com evidencien els estudis fets en 
restes de carboneres a diferents altituds (Pèlachs, 
2004). Tanmateix, cap a  la segona meitat del segle 
XVI a Catalunya hi va haver una forta explotació 
dels boscos  per tal de fer funcionar les drassanes 
reials a ple rendiment. L’avet era molt apreciat per 
a la construcció de vaixells, especialment els pals de 
messana. Aquesta massiva desforestació s’estengué 
durant els segles XVII i XVIII en moltes comarques 
pirinenques com el Pallars Sobirà. Més endavant 
s’anà desplaçant cap al Pallars Jussà i Alt Urgell 
(Giralt, 2008).

(Figura 2: Drassanes Reials a Barcelona, any 1563. Font: Blog 

de J.M. Mir - jmir1@xtec.cat, Quina la fem?)

PROPIETATS MEDICINALS

Quant a les propietats medicinals de l’avet, segons 
el Vademecum de Fitoterapia, les parts utilitzades 
són: les gemmes, les fulles, l’escorça, la reïna i les 
pinyes . Les indicacions aprovades per la Comissió 
Europea  de l’oli essencial i els brots tendres són: 

afeccions respiratòries de vies altes i baixes, en ús 
oral; afeccions osteoarticulars lleus i neuràlgies, en 
ús tòpic (Vanaclocha i Cañigueral, 2003).

ETNOBOTÀNICA DE L’AVET

El terme etnobotànica ve definit com una ciència 
interdisciplinària, situada, en mots d’un dels seus 
pares fundadors, el francès Jacques Barrau, “en la 
cruïlla de les ciències naturals i les ciències humanes” 
(Barrau, 1971).

Dins de la recerca etnobotànica hi ha dues 
funcions molt importants. Per una banda, hi ha un 
exhaustiu treball de recerca del saber popular i dels 
coneixements antics guardats en la memòria durant 
decennis i fins i tot segles, generació rere generació. 
I per una altra banda, un exhaustiu treball d’atenció 
cap a persones que presenten un valor afegit pel fet de 
tenir uns coneixements exclusius i que no es poden 
trobar enlloc documentats, que han fet millorar la 
qualitat de vida de moltes generacions.

A Catalunya, segons els estudis etnobotànics 
realitzats en les diferents comarques, hi ha 40 usos 
medicinals documentats de l’avet (antiasmàtic, 
antiàlgic, anticatarral, antigripal, antitussigen, 
descongestionant pulmonar, entre d’altres). Les parts 
utilitzades corresponen a l’oli d’avet, les fulles, les 
pinyes i les gemmes.

LA RECOL·LECCIÓ DE LES PINYES D’AVET

La recol·lecció de les pinyes es realitza durant els 
mesos d’estiu.

Tal com s’ha anat explicant, l’avet és un arbre 
d’uns 30 metres que pot assolir els 50 metres d’alçària 
aproximadament.

Segons el Costumari Català, el costum es defineix 
com el fill de l’experiència. Diu que, “servar un costum 
és obrar de determinada manera, precisament per 
tenir consciència que la pràctica ha ensenyat, un 
dia i un altre dia, que és la més apropiada per al cas. 
D’aquí ve que els costums no s’han d’observar com 
si fossin ordinacions incommovibles i d’inexorable 
compliment, de les quals no es pot un hom moure 
sots pena de sofrir un greu perjudici, sinó, al 
contrari, com a experimentadíssims consells o com 
a normes de bona actuació comprovades cent voltes 
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per l’experiència. El costum, per tant, ve a constituir, 
en tots aquests casos, una norma d’actuació que té 
tanta força com la mateixa llei o com el tracte fet. 
Els costums sobre la manera de ben menar, tenen la 
força d’una experiència feta durant segles sobre lleis 
gairebé immutables; però aquestes lleis no són altres 
que les de la naturalesa, les quals vénen a determinar 
la cura que cal tenir de l’arbre; i de tal manera ho 
determinen, que amb dificultat deixarà de convenir-
li avui allò que li era escaient segles enrere i ço que 
li’n serà demà. D’aquí ve que sols per excepció serà 
ben fet separar-se’n, perquè difícilment existirà una 
raó de pes que aconselli i justifiqui el fer-ho” (Usos i 
costums de bon pagès sobre Boscos i arbredes, 1992).

És interessant destacar aquesta definició del 
Costumari Català, car dóna una visió important de 
l’experiència com a eix fonamental a l’hora de fer ús 
dels recursos que ens ofereix la naturalesa, així com 
de la necessitat d’obrar amb respecte, tal com s’ha 
fet dia rere dia, convertint la pràctica en una llei pels 
homes dictada per la naturalesa.

Val a dir, que les pinyes de l’avet són a la part alta 
de l’arbre i s’ha de tenir en consideració, que aquest 
arbre no assoleix la seva maduresa reproductora, o 
el que és el mateix, no comença a produir pinyes en 
abundància fins als 40-60 anys de vida. Així mateix, 
existeixen períodes de no-fructificació cada 3 o 4 
anys (A. Bravo-Oviedo y G. Montero, 2008).

La recol·lecció de les pinyes es fa pujant als arbres. 
En aquest treball es va parlar amb 6 persones, homes 
i dones, que han fet o bé encara realitzen aquesta 
pràctica. 

La recol·lecció de les pinyes és manual i de forma 
natural. No es una feina fàcil i cal tenir cura de no fer-
se mal sobretot en el moment en què s’està a la part 
més alta de l’arbre, que és on es recol·lecten les pinyes 
i on l’arbre s’estreteix més.

En aquest apartat es fa una transcripció literal 
d’allò que van dir alguns informants en les entrevistes. 
L’ortografia no està normalitzada, per la màxima 
cura que s’ha tingut per tal de fer una transcripció 
totalment literal. Les experiències parlen per sí soles:

(Dolors, 55 anys) “És molt pesat pujar a dalt. (...) No 
he contat mai lo que pujo, però normalment, deu o quinze 
metres. (...) N’hi ha pinyes que estan lluny de la soca, 
...les que es poden agafar s’agafen i les que no, es dixen. 
Igual que a dalt, si no s’hi arribe, pues no s’hi arribe. I es 

dixen estar... Què et penses que em vui matar, o què? I fer 
l’avet malbé no!, ... perquè aquell arbre està 40 o 50 anys 
a fer pinyes. No he caigut mai, t’han ensenyat les fotos 
que tinc d’aquell avet?...Les vaig passar mooolt putes a 
l’aquell avet: em van ajudar a pujar amb escaleta, ere 
molt gros, però encara hi he pujat amb algun altre de 
més gros...(...) i tinive molsa d’aqueta, a la soca, que no 
pujaria mai més en cap avet que tingo molsa d’aqueta 
a la soca, perquè ere una mica humida i és molt prillós, 
patine. (...) Pensava que em futia dalt a baix, ... ui que 
ho vai passar malament! No arribava a abraçar-la tota 
la soca. ...I vai puguer nar pujant, anant-me estirant...
anar trampejant...anar pensant viam com ho pudiva 
fer, i al final bé hi vai pujar. Oh, les vai passar putes, 
eh..! És l’avet que ai pujat, que ai patit, mai més!” 

(Jaume, 83 anys) “Les vegades que havia pujat als 
avets a cullir pinyes, Mare de Dèu! (...) Entrava per 
Andorra, travessava tot cap a França i nava allà a uns 
Pirineus i tot ere avets. I no vai trobar cap pinya d’avet 
al món. I nava jo amb lo meu cotxe i nava acompanyat, 
sempre portava un home a la vora, un amic. Navom dos, 
sempre havia nat amb algú. (...) Jo als arbres, pujava 
per la soca i baixava per les rames. Com més grossos 
millor.” 

(Elisabet, 31 anys) “Pujar és fàcil...bueno és fàcil...és 
fàcil per qui ha estat amb aquest món. Perquè jo crec que 
molta gent no pujarie. No pujarie perquè tu comences a 
pujar i és com un arbre normal, l’avet. Però a mida que 
vas pujant cap al cap de l’avet, té com unes punxes al 
mateix tronc on tu t’has d’agafar, fa com uns palillos 
i allò et pinxe. (...) I llavons, se’t van embrutant les 
mans d’aquesta reïna i vas pujant i quan baixes, pues 
esgarranyades, esgarrapades, però mentres puges no 
notes re, no sents re. I al cap de l’avet, això, a uns 3 
metros o així del cap de l’avet, punxe tot.”

USOS POPULARS A L’ALT URGELL

A l’Alt Urgell el principal ús que es fa d’aquest 
arbre rau en les seves pinyes elaborant el xarop de 
pinyes d’avet. El coneixement en l’elaboració del 
xarop de pinyes d’avet, i per tant, el seu ús, existia 
en tots els informants, en canvi, no passava el mateix 
amb l’ús de les pinyes seques per a infusió, és a 
dir, les esquames, ni tampoc en la utilització de la 
trementina o oli d’avet, que moltes vegades n’havien 
sentit a parlar o anomenar, però no els constava el 
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seu ús com a remei.
Amb les pinyes tendres es prepara un xarop, fent 

una maceració amb sucre. Normalment s’utilitza 
un pot de vidre on es col·loquen les pinyes senceres 
o trossejades a llesques i s’omple de sucre blanc o 
morè. També hi ha la variant de qui ho prepara amb 
mel en lloc de sucre. Aquesta preparació es deixa 40 
dies a sol i serena i el pot es va girant cap per amunt i 
cap per avall. Al cap dels dies, les pinyes van deixant 
anar líquid que es fon amb el sucre quedant un xarop 
espès i de color bru vermellós fosc. 

Fotografia 2: Xarop de pinyes d’avet. 

Hi ha qui, una vegada el xarop està preparat, 
separa el líquid de les pinyes;  en canvi, també hi ha 
qui ho deixa tot junt dins del pot i ho va consumint.

(Dolors, 55 anys): “No es pot treure mai de dins, la 
pinya tant si està 2 com 3 com 4, com 5 anys, ha d’estar 
sempre a dins. Perquè fa igual que el vi, va agafant força 
(...) El que tinc de 2 anys, té color de café”.

L’administració del xarop varia segons els 
informants:

(Elisabet, 31 anys): “Una cullerada sopera al dia, a la 
nit abans d’anar a dormir.”

(Dolors, 55 anys): Una cullerada sopera al matí 
després d’esmorzar i a la nit abans d’anar a dormir, ja 
que llavors et queda tota la nit a la gola.”

Amb les pinyes un cop seques es fan infusions de 
les esquames.

(Andreu, 67 anys): “Abans també es feien assecar les 

pinyes, i es feien amb aigua, es feia bullir. Quan la gent 
estave constipat a casa. S’hi posaven mel o sucre, perquè 
alló és molt fort.”

L’oli d’avet correspon a la reïna que es queda 
concentrada en petites butllofes al llarg del tronc de 
l’arbre. La recol·lecció de l’oli d’avet es realitza durant 
els mesos de més calor i es fa gota a gota amb l’ajut 
d’una esquella amb un dels costats esmolat.

CONCLUSIONS FINALS I AGRAÏMENTS

Fer una cerca etnobotànica és una feina molt 
complexa, ja que no es limita de manera senzilla i 
fàcil. L’etnobotànica és una disciplina que engloba 
molts aspectes i la tasca principal en aquest àmbit és 
conèixer i conversar amb gent amb uns coneixements 
molt amplis i diversos. Afortunadament, és una feina 
molt agradable i agraïda, ja que totes les persones 
es presten voluntarioses a donar a conèixer els seus 
sabers i a obrir les portes al seu descobriment. 

Un treball d’aquestes característiques no pot ser 
fet sense l’ajut i l’aportació de diferents persones. 
Aprofito per agrair la col·laboració del Dr. Vallès, el 
Dr. Agelet i de tots els informants, fonts d’inspiració 
i de saviesa que esdevenen els veritables autors del 
treball. A tots, moltes gràcies.
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Les Majestats de la Cerdanya: 
tipologia iconogràfica i filiació 
estilística

 “Les Majestats romàniques catalanes: tipologia 
iconogràfica i filiació estilística”, datades entre els 
segles xii i xiii, és un tema que ha estat objecte 
d’estudi des del segle xix per investigadors d’arreu, 
tant locals com estrangers. Malgrat les nombroses 
publicacions consultades, no s’acaba d’aclarir amb 
unanimitat quin n’és l’origen ni tampoc hi ha acord 
en descriure les tipologies i datacions. Ens havia 
cridat l’atenció la proliferació d’aquestes imatges 
lígnies en una zona tan acotada i en un període de 
temps relativament concret, i és per això que vam 
decidir investigar el perquè de tot plegat per intentar 
aportar una visió renovada.

Si analitzem la bibliografia i els articles publicats 
sobre el tema, trobem que al darrer quart del 
segle xix ja va interessar a historiadors i erudits 
com Joaquim de Gispert i Mn. Roque Marsal, o als 
membres de l’Institut d’Estudis Catalans i de les 
diferents associacions d’arqueòlegs o excursionistes 
que van començar les seves activitats aleshores. 
Posteriorment, si ens centrem en la zona catalana, 
foren els mossens Manel Trens, Josep Gudiol i Eduard 
Junyent qui van tractar el tema publicant estudis 
exhaustius, el primer i segon terç del segle xx1. No 
podem deixar de mencionar les aportacions de 
Marcel Durliat, Joan Ainaud i Josep Gudiol i Ricart a la 
dècada dels 502. Rafael Bastardes i Parera va deixar-

1  J. De Gispert  Una nota d’arqueologia cristiana. La indu-
mentària en los crucifixs. Barcelona, 1895; R. Marsal, "La Santa Ma-
gestad", Guía-Cicerone del viajero ó bañista en Caldas de Montbuy, 
Barcelona, 1893; M.trens, Pbro., Las "Majestats" catalanas y su fili-
ación iconográfica, Barcelona, 1923; Les majestats catalanes. Monu-
menta Cataloniae XIII.    Barcelona, 1966; J. GuDiol Prev., Les Creus 
Monumentals de Catalunya, Barcelona, 1919; “La Col·lecció Plan-
diura”, Gaseta de les Arts, Any I, num.2 (oct.1928), Barcelona, 1928, 
pp.1-14; Els Primitius, segona part. La pintura sobre fusta. La Pintura 
Mig-Eval Catalana, vol.II, Barcelona, 1929; Nocions d’arqueologia sa-
grada, vol.I, Vic, 1931-1933; e. Junyent, “La imatgeria”, L’Art Català, 
vol.I, Barcelona, 1955, pp.191-204; “Objets et statues”, Catalogne Ro-
mane 2, 1970, pp.267-271.

2 M.Durliat, Christs Romans. Roussillon, Cerdagne, Perpi-

Montserrat Jorba i Valero

nos un inventari molt complet amb diferents treballs 
que daten del darrer quart del passat segle i que han 
tingut continuïtat amb les aportacions d’autors com 
Eduard Carbonell, Xavier Barral, Joan Sureda i el Dr. 
Antoni Noguera3. Més recentment Celina Llaràs, Jordi 
Camps i Manuel Castiñeiras, o els valuosos articles 
de Michele Bacci han aportat noves visions4.

gnan, 1956; La sculpture Romane en Cerdagne, Perpignan, 1957 ; 
trad. e. JarDí, L'Art Català, Barcelona, 1967 ; « La significations des 
Majestés catalanes », Cahiers Archéologiques. Fin de l’antiquité au 
moyen âge, Num.37, Paris, 1989, pp.69-95 ; J. ainauD De lasarte, 
Art Romànic. Guia, Barcelona, 1973; "La consagració dels Crists en 
Creu", Litúrgia 3, Scripta et Documenta 17, Abadia de Montserrat, 
1966, pp.11-20;  J. GuDiol r., W. W. s.Cook, Ars Hispaniae. Historia 
Universal del Arte Hispánico. Pintura e Imaginería Románica, Madrid, 
(1950), 1980, vol. Vi.

3  r.BastarDes, Les talles romàniques del Sant Crist a Cata-
lunya, Art romànic IX. Barcelona, 1978; “Les majestats nues a Cata-
lunya", Quaderns d'estudis medievals, Barcelona, any IV, número 11, 
vol.2, Barcelona, 1987, pp.30-49; Les majestats del Taller de Ripoll, 
Barcelona, 1991; Els “encolpia” i llur abast iconogràfic, Barcelona, 
1992; e. CarBonell, J. sureDa, Tresors Medievals del Museu d'Art Na-
cional de Catalunya,  Barcelona, 1995; X. Barral, “L’escultura en fusta. 
L’escultura romànica a Catalunya”, Catalunya romànica, vol. 1, Barce-
lona, 1999, pp.107-109; a. noGuera, La Majestat Romànica. Donació 
del Rotary Club de Banyoles 1985-1995, Banyoles, 1995; “La Majestat 
de Sant Esteve d’en Bas”, Tahüll, num.5, març 2002, Girona, pp.10-11; 
Obra dispersa del romànic gironí, Besalú, 2005; El Crist romànic a les 
terres gironines, Girona, 2005.

4  C. llaràs, “La talla”, Catalunya Romànica, XXVII, Barce-
lona, 1998, pp.117-126; J. CaMps, “Scultura lignea nella Catalogna 
Romànica: la tipologia delle “Majestats” e il suo rapporto con il Volto 
Santo di Lucca”, Studi Medievali e Moderni, Anno XV, fascicolo 1-2 N. 
29/2011, Napoli, 2011;  “Imágenes para la devoción: crucifijos, descen-
dimientos y vírgenes en la Cataluña románica. Tipologías y talleres”, 
Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias románicas, Aguilar de Cam-
poo, 2011, pp. 79-103; “La Magestad románica del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. Notas para su contextualización”, Boletín 6 del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2012, pp.15-38; “Romanesque ma-
jestats: a typology of Christus triumphans in Catalonia”, Envisioning 
Christ on the Cross. Ireland and the early medieval West, Dublin, 2013, 
pp. 234-247; M. Castiñeiras, J. CaMps, “Figura pintada, imatge escul-
pida. Eclosió de la monumentalitat i diàleg entre les arts a Catalunya. 
1120-1180”, El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Touolouse i Pisa. 
1120-1180, Museu Nacional de Catalunya, 29 febrer – 18 maig 2008, 
Barcelona, 2008, pp.133-147;  M. BaCCi, “The Berarderga antipendium 
and the Passio Imaginis office”. Journal of the Warburg and Courtauld 
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Situació geogràfica i context històric i religiós
El territori que avui coneixem com Cerdanya, 

és una regió natural i històrica del Principat de 
Catalunya, caracteritzada per ser una comarca 
muntanyenca que forma la capçalera del Segre amb 
una plana elevada única als Pirineus, ja que no n’hi 
ha cap altra de magnitud considerable. Amb quatre 
accessos naturals, la Cerdanya constitueix un 
encreuament de llargs eixos viaris molt importants 
històricament que limita amb les comarques de l’Alt 
Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Capcir, el Conflent 
i el Principat d’Andorra. Com a conseqüència del 
Tractat dels Pirineus (1659) el territori històric de 
Catalunya va ser dividit entre els Regnes d’Espanya 
i de França. Hom sol dividir la Cerdanya en l’Alta 
Cerdanya i la Baixa Cerdanya. Cal recordar la situació 
de Llívia, enclavament espanyol ubicat en territori 
francès, donada la seva condició de vila. 

Per bé que hi ha indicis d’una potencial 
ocupació humana a la fi del paleolític inferior o 
durant el paleolític mitjà, vers 40000 aC, el primer 
assentament conegut al territori és aproximadament 
del 16000 aC. Després se succeeixen ocupacions 
neolítiques i durant l’edat del bronze i del ferro al 
llarg d’uns quatre mil·lennis. En el segle IV aC tenim 
les primeres mostres de la influència ibèrica sobre el 
poble autòcton dels ceretans, que aixecaren el poblat 
fortificat d’El Castellot de Bolvir, i a la fi del segle I aC 
es fundà la ciutat romana de Iulia Lybica5, a l’actual 
Llívia, amb un possible castrum militar i capital del 
territori. Aquesta portà gran prosperitat a la contrada 
mitjançant la construcció de la Strata Ceretana, la 
centuriació i la reorganització del món rural amb 
villae, entre altres. A finals del segle VIII, les tropes 
de Carlemany alliberaren la Cerdanya de l’ocupació 
àrab. 

Institutes, vol. 61, Londres, 1998, pp.1-16; “L’invenzione della memòria 
del volto di Cristo: osservazioni sulle interazioni fra iconografia e litera-
tura prosopografica prima e dopo l’Iconoclastia”, Medioevo: imagine e 
memòria, proceedings of a congress, Parma 23-28 set. 2008; “La cro-
ze dipinta in Oriente”, La pittura su tavola del secolo Xii. Riconsiderazzi-
oni e nuove acquisizioni a seguito del restauro della Croce di Rosano, 
Florencia, 2012; “The Volto Santo’s legendary and physical imatge”, 
Envisioning Christ on the Cross. Ireland and the early medieval West, 
Dublin, 2013, pp. 214-224.
5  Recents intervencions arqueològiques han deixat al desco-
bert el que podria ser un forum de l’època romana.

El comtat de Cerdanya sembla que s’inicia a l’etapa 
carolíngia amb Sunifred I el 834, que estarà present en 
l’acte de consagració de la catedral de la Seu d’Urgell 
el 8396, plasmada en un document  on es relacionen 
289 esglésies, de les quals 85 de la Cerdanya. (fig.1). 

El comtat s’extingirà amb Bernat I el 1117/1118. Els 
bisbats catalans van estar a partir del segle X, sota el 
control dels comtes, que hi van situar membres de 
les seves pròpies famílies, a causa de la influència 
política i social que posseïen en el si de la societat, 
i per les rendes que percebien. Un altre aspecte 
important a tenir en compte, fou la dependència 
de l’Arquebisbat de Narbona, a partir del darrer 
quart del segle VIII, del Bisbat d’Urgell, juntament 
amb els de Girona i Vic, i finalment el de Barcelona. 
Aquesta situació va perdurar fins al 1116 en què es 
va restablir formalment l’Arquebisbat de Tarragona. 
Narbona, ja des de l’etapa romana, fou un dels ports 
més importants de la Mediterrània, i cal destacar 
que en l’època visigòtica fou la porta d’entrada al 
continent del comerç provinent de Síria, de Palestina 
i de Bizanci. Els monjos i artesans que fugien de les 
revoltes iconoclastes van aportar influències de tot 
tipus. Tot plegat es va plasmar en les produccions 
artístiques i intel·lectuals i va repercutir en molts dels 
objectes i en l’arquitectura medieval que estudiem, 
com és el cas que avui ens ocupa de les imatges del 
Crist a la creu anomenades “Majestats”. 

Al segle xi a Europa, entre 1040 i 1060, es 
produeix un gran canvi en aspectes de pensament 

6  Dada sobre la qual es tenen dubtes raonables, ja que hom 
creu que va tenir lloc entre finals del s. X i l’inici del s. Xi (c. 978-1024)

fig.1 Mapa amb les esglésies que apareixen citades a 
l’acta de consagració de a Seu d’Urgell v. 839. (informa-
ció: A. Pladevall)
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i de l’activitat humana que es concreta en una 
recepció cultural que es dóna en el context d’una 
certa espiritualitat reformista que arriba als comtats 
catalans i cristal·litza, entre altres manifestacions, 
en el paradigma iconogràfic del “Déu Llum”7. És en 
aquest context que s’utilitza la imatge per trametre 
unes idees, i es durà a terme una reparació o reforma 
de les esglésies que conduirà a una renovació o 
“renaixement” de la societat cristiana. Ens estem 
referint a l’escultura historiada dels claustres dels 
monestirs i de les portalades. Poc abans fa irrupció 
la iconografia de la Maiestas Domini amb intensitat i 
qualitat. No deixa de sorprendre la constatació que la 
península Ibèrica és una de les zones d’Europa on les 
imatges de culte han aparegut més tardanament. El 
recel cap a les imatges és una realitat al llarg de l’alta 
edat mitjana, encara que de vegades convé matisar. 
El crucifix no s’imposa més que a partir de la segona 
meitat del segle xi, progressivament, i encara és més 
tardana l’emergència del culte a les imatges de la 
Verge.

El problema de la Majestat com a tema iconogràfic 
i la profusió d’aquestes imatges en una zona tan 
concreta, pensem que està directament relacionat 
amb les litúrgies que van sorgir entorn del culte a la 
Vera Creu com la Passio Ymaginis Domini Salvatoris, 
que de manera explícita es presentava com una via de 
conversió i arma visual en les disputes entre religions, 
i de la que se’n coneixen documents a Catalunya que 
donen testimoni d’aquesta celebració des dels segles 
x i xi. Tot plegat ens porta a pensar que a la Cerdanya, 
regida en l’àmbit eclesiàstic pel Bisbat d’Urgell, en 
dependència de l’Arquebisbat de Narbona fins al 1116, 
van arribar influències tant en l’àmbit litúrgic com 
pel que fa a la producció d’objectes relacionats, les 
quals van originar aquesta tipologia iconogràfica i la 
de les marededéus conegudes com a Sedes Sapientiae, 
tema aquest que recentment també ha estat objecte 
d’estudi8.  

És en aquesta època que es comencen a fer visibles 
els primers impulsos de la reforma gregoriana que 
anirà de la mà d’un moviment de centralització 

7  A. puiGarnau, “Imago Dei y Lux mundi  en el siglo XII. La 
recepción de la Teología de la Luz en la iconografía del Pantocrátor en 
Catalunya”, Tesis doctoral dirigida por Amador Vega. Institut Universi-
tari de Cultura,Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, febrero de 1999.  

8  Heilbronner, 2008; Camps, 2011.

en el que participaran els centres monàstics més 
importants culturalment i política del Pirineu 
Oriental i que constituirà un factor determinant en la 
creació artística del moment.

Les Majestats. Tipologies.
Quan parlem de “Majestats”, ens estem referint a 

una tipologia que, com ja s’ha dit, es va desenvolupar 
a la zona del Pirineu Oriental, fins al Barcelonès, 
entre mitjan i final segle xii, i tot el segle xiii. Es 
tracta d’imatges, de fusta tallada i policromada, 
que representen al Crist crucificat en “Majestat” o 
Triumphans, regnant majestuós des de la creu amb 
serenor i sense mostrar senyals de dolor. L’anatomia 
segueix la verticalitat de la fusta que forma la creu, 
les mans estan obertes amb els dits estirats i les 
extremitats superiors i inferiors simulen estar clavats 
cada un individualment (amb quatre claus),  per bé 
que aquestes imatges semblen “levitar” i apareixen 
amb els peus penjant, sense descansar en el supedani, 
que sí és present en els crucificats coberts només 
amb tovallola o perizonium9 i que alguns historiadors 
han definit com a “majestats nues”. Aquest model 
comença a aparèixer a mitjans del segle xii, i perdura 
al llarg de tot el xiii, i el trobem disseminat arreu del 
territori pirinenc i de la Catalunya central, malgrat 
que nosaltres preferim la denominació de Crist 
triomfant. No s’hauria de confondre aquesta tipologia 
amb la del “Crist sofrent” o patiens.

 L’altre tret característic és el de la indumentària; 
es presenta vestit amb una luxosa túnica talar o 
manicata, és a dir, amb mànigues llargues, sovint 
sense plecs, cenyida a la cintura amb un cíngol amb 
nus complicat, decoratiu, i amb els dos caps del 
cinyell penjant fins a més avall dels genolls. Destaquen 
els ulls oberts, la barba i la llarga cabellera, que sol 
caure sobre les espatlles en dos o tres blens o trenes. 
Tampoc presenta corona d’espines del martiri, i si 
algun d’ells està coronat, ho és amb la corona reial. 
Es pot dir que la primera referència a aquest model 
iconogràfic la trobem a la Bíblia, i en concret al llibre 
de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap. 1, 13) ...i enmig dels 
canelobres algú semblant al Fill de l’Home, vestit de 
l’alcandora, i cenyit als pits amb un cinyell d’or. (fig.2).

L’origen dels primers crucifixos venerats pels 

9  Perizonium, drap de puresa, sol fixar-se a la cintura per un 
nus del mateix teixit que cau formant plecs fins als genolls.
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fidels el trobem a Síria, on l’art cristià va arrelar i es 
va desenvolupar lliurement, passant per Antioquia 
i el Mediterrani cap a Bizanci i Occident. Un artista 
originari de Síria, anomenat Rabula, és l’autor d’un 
evangeliari manuscrit que va il·luminar, per al monestir 
de sant Joan de Zagba (antiga Mesopotàmia), l’any 586 
i que es conserva a la Biblioteca Medicea-Laurenziana 
de Florència. Ens presenta la imatge de Crist a la creu 
vestit amb colobium, ornat amb clavis, segons els 
canons de l’època10. En les primeres imatges el cap sol 
estar lleugerament inclinat a la dreta, els ulls oberts, 
barbat, amb nimbe crucífer; els braços estirats en 
horitzontal i les mans travessades per claus, els peus 
fixats per dos claus i sense suppedaneum. Serà aquest 
model de Crist viu, aliè al patiment, que perdurarà en 
les representacions artístiques fins ben entrat el segle 
xiii. Crida l’atenció aquesta imatge d’un Crist viu i 
sense patiment que podem entendre si ens endinsem 
en l’estudi de la història de l’Església i que ens porta 
al monofisisme, que al negar la humanitat de Crist fa 
que la passió esdevingui una aparença i que no pugui 
ser representat sofrent damunt de la creu ni tampoc  

10  Túnica sense mànigues o amb mànigues curtes ajustades, 
usades pels diaques i altres a l'església primitiva. Sovint decorada amb 
bandes verticals o clavis (associats a la vestimenta imperial).

mort, només se’l pot mostrar viu i triomfant. 
Posteriorment com a conseqüència de la revolta 
iconoclasta els monjos orientals van emigrar a 
occident i van trametre la imatge de Crist a occident.

Arribada del model a Catalunya. 
Val a dir que, malgrat trobar imatges aïllades de 

similar tipologia a diferents indrets d’Europa, el grup 
més nombrós de peces conservades correspon a les 
majestats catalanes, datades entre el segon quart del 
segle xii i tot el segle xiii. Pertanyen a una àmplia 
zona que va des del Pirineu Oriental fins al Vallès 
Oriental i probablement van sorgir d’un taller proper 
a l’àrea d’influència del monestir de Ripoll. Per mirar 
d’esbrinar com es van arribar a produir aquestes 
imatges, caldria aprofundir en l’estudi de l’evolució 
del cristianisme a la Península i la seva convivència 
amb altres religions o grups que no admetien la 
consideració de Jesús com a Messies Salvador, 
oposada al pensament jueu o musulmà, fet que 
probablement va afavorir la representació d’imatges.

Pel que fa a les terres catalanes, deixem constància 
d’un fet que va propiciar el desenvolupament de la 
producció d’objectes o imatges religiosos. Mentre a la 
resta del territori hispànic encara perdurava la litúrgia 
hispana-visigòtica o mossàrab, als comtats catalans, 
pels contactes amb els francs o fins i tot amb Roma, 
adoptaren la litúrgia romana des de l’etapa carolíngia. 
Aquest fet i la introducció progressiva de la “reforma 
gregoriana” comportaren canvis en els rituals litúrgics 
i van afavorir l’aparició d’imatges que serviren per 
instruir el poble i conduir la seva devoció. 

El segle viii, s’originà un episodi que probablement 
va tenir una gran influència en la propagació del 
model de la Majestat a Occident. Ens hem de 
remuntar al segon Concili de Nicea de 787, on es va 
llegir el prodigi del miracle del Crucifix de Berit o 
Beyrouth. En trobem la referència al Martyrologium 
Romanum Flori-Legium on es recorda la festa 
litúrgica de la Passio Imaginis Domini Nostri Jesu 
Christi, atribuïda al bisbe Sant Atanasi d’Alexandria 
(segle iv), que commemora la història de la imatge del 
Crist Salvador de Berit, província romana de Síria, i la 
solemne consagració de la primera basílica patriarcal 
dedicada al Crist Salvador (Sanctissimi Salvatoris o 
del Laterà) el 9 de novembre del 324 pel papa Silvestre 
I. Aquesta litúrgia, des d’aleshores perdurarà per la 

fig. 2 Majestat de Beget, exposició: El Museu Explora, 
MNAC. Foto: M.Jorba
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consagració d’esglésies11. La llegenda explica que l’any 
766, la imatge de Crist que, segons la tradició, havia 
esculpit Nicodem en els seus anys d’exili a casa del seu 
cosí Gamaliel a Cafarmàgala, i que coneixem com a 
Crist de Berit, va ser objecte d’atacs i maltractaments 
per part dels jueus que van escenificar una nova 
crucifixió12.  Al tornar a obrir el costat de Crist amb la 
llança, va començar a brollar sang a dolls i a suar aigua 
i amb aquests fluids s’obraren molts miracles (fig. 3). 

Aquest fet va provocar que un gran nombre de jueus 
es bategessin i que la seva sinagoga es convertís en 
església dedicada al Salvador. Aleshores, va començar 
a escampar-se la devoció al Crist de Berit que va 
promoure la proliferació del culte a les relíquies 
relacionades amb la Passió de Crist gràcies als monjos 
que van fugir cap a Occident i als peregrins que, al 
tornar a Occident amb ampullae i encolpia, tanmateix 
van contribuir a la difusió dels models iconogràfics 
relacionats amb el tema (fig. 4). Segons Mn. Trens i 
Durliat, és probable que la imatge fos traslladada 
a Constantinoble cap al 976 per l’emperador 
Joan Tzimiscés, que la va instal·lar a l’església del 
Salvador per ser venerada. Entre els segles x i xii, les 
manifestacions cultuals relacionades amb el Crist de 
Berit van proliferar a Catalunya fins a les més petites 
esglésies dedicant altars a la Passio Imaginis Christi, 

11  L. arCinieGa, “La  Passio Imaginis y la adaptativa militancia 
apologética de las imágenes en le edad media y moderna a través 
del caso valenciano”, Ars Longa, Num.21, València (2012), pp.71-94; 
Missal Romà (1960), pp.589, 971.
12  - "Beryti in Syria, commemoratio Imaginis Salvatoris quae a 
judaeis crucifixa, tam copiosum emisit sanguinem ut orientales et oc-
cidentales Ecclesiae ex eo ubertim acceperint". Martirologi de Girona, 
foli 117 v.; Sacramentari de Vic, còdex núm.67, foli 153.

o al Salvador, coincidint amb l’època en què es 
multiplicaren les Majestats13. Existeix un document del 
1063 que parla d’una creu realitzada in similitudinem 
nostri redemptoris crucifixi, la qual cosa suggereix, 
emfasitzant, que existia un model de referència14. A 
Catalunya ho podem relacionar amb el testament 
del mateix any i la posterior publicació sacramental 
del mateix el 1064, on apareix la paraula “vult” fent 
esment a una majestat del Senyor (no conservada): 
ad imso vultu vel ad majestatem Domini da Stamariz. 
Posteriorment, el mateix cartulari, núm. 480, fol., 
163, datat el 1093, certifica que - “N’Oliva Prebere ... 
deixa (en testament) l’alou de Stamariz a En Miró Oliba 
i després del seu òbit al llum de la Majestat del Senyor 
que hi ha fundada en aquella Iglésia”15. L’altra imatge 
esculpida suposadament per Nicodem, és a dir, el 

13  P.Henriet, J-M. sansterre « De l’inanimis imago à l’omagem 
mui bella. Méfiance à l’egard des images et essor de leur cuklte dans 
l’Espagne médiévale (VIIe.XIIIe siècle) » Valladolid (2009), pp.60-61.
14  M.e. Martín, Patrimonio documental de San Isidoro de 
León. Documentos de los siglos x-xiii. Colección diplomática, León, 
Universidad de León, 1995, nº6, p. 27
15  C. Baraut, "Els Documents dels anys 1051-1075”, vol. VI, 
183, Urgèllia, Seu d’Urgell (1983), pp. 116, 128;   "Els Documents dels 
anys 1076-1092”, vol. VII, 1984-1985, Urgèllia, Seu d’Urgell (1987), 
p.213. 

fig. 3 Llegenda del Crist de Berit. Frontal d’altar Berar-
denga, Mestre de Tressa, 1215, Pinacoteca Nazionale, 
Siena

fig. 4 Encolpium, bronze (s. IX), M.Timisou. Xipre. Foto: 
M.Jorba
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Volto Santo de Lucca, també està envoltada per una 
llegenda que descriu la seva troballa a Jerusalem, el 
seu viatge en un vaixell sense tripulació, l’arribada al 
port de Luni a la Toscana i el posterior trasllat a Lucca 
en una carreta de bous sense conductor. (fig.5) 

A partir d’aleshores 
comença la devoció a la 
imatge que s’estendrà 
arreu fins als nostres dies. 
Mn. Trens ja es preguntava 
¿per què tantes Majestats a 
Catalunya? Si ens mantenim 

en la teoria de l’origen siríac, a més de les Majestats 
catalanes, sabem que aquest fenomen iconogràfic 
del Crist Crucificat vestit es va reproduir des d’abans 
del segle viii a indrets molt allunyats els uns dels 
altres com Irlanda, el Rosselló, la Toscana, Germània 
i Catalunya, tots amb el denominador comú d’estar 
oberts al mar que propiciava el contacte i el comerç 
amb l’Orient.

El tema i els seus motius.
L’anàlisi de la indumentària de les Majestats, la 

seva decoració, i altres aspectes relacionats amb 
la fesomia com poden ser la barba i les cabelleres, 
sense oblidar les cartel·les i inscripcions de les creus, 
poden ajudar a entendre millor el model. El fet que 
no s’hagin conservat imatges anteriors a mitjan segle 
xii, que estem convençuts van existir, en dificulta les 
investigacions.

Túnica talar. Policromies.
Pensem que l’estudi dels motius que componen 

la decoració d’aquestes peces podria aportar noves 
dades. En algunes imatges encara podem admirar 
dissenys en policromia, imitant els teixits de l’època, 
i sovint, bandes decorades al final de les mànigues i al 
voltant del coll de la túnica16.  Aquesta indumentària 
era compartida per emperadors, nobles i personatges 
de la cort, amb variacions segons el rang de cada 

16  Túnica: vestit de sota utilitzat per ambdós sexes, primitivament 
sense mànigues per als homes, arribava als genolls i es recollia a la cintura 
amb un cinyell; talar: fins als talons o turmells, llarg.

estament, com ho demostren les representacions 
d’aquests personatges que ens han arribat en 
diferents suports. El fet de representar la imatge de 
Crist amb aquesta túnica, suggereix una volguda i 
buscada equiparació al poder establert en un moment 
en què trontollava l’acceptació de la seva condició de 
Crist/home, triomfant sobre la mort, redemptor de 
la humanitat. Pel que fa a les Majestats, les túniques 
oferien superfícies planes o llises, la qual cosa va 
facilitar que s’ornamentessin amb dissenys inspirats 
en les riques teles orientals o andalusins que vestien 
els nobles o eclesiàstics, considerades un símbol de 
poder. En analitzar la decoració de la Majestat Batlló, 
una de les millor conservades, ens adonem que el seu 
disseny presenta moltes semblances amb els de teixits 
de procedència bizantina o de producció peninsular, 
en concret els provinents d’al-Andalús i datats al 
període almoràvit (1086-1143). De fet, especialistes 
en teixits antics com D. Shepherd, R. M. Martin 
Ros, C. Partearroyo o S. Saladrigas Cheng defensen 
aquesta hipòtesi amb una sòlida argumentació 
basada en anàlisis comparatives i tècniques de 
teixits provinents d’aixovars funeraris de l’època o 
dels que embolcallaven les relíquies conservades en 
reconditoris17. (fig.6).

17  R.M. Martín, “8.Teixits”, Catalunya Romànica, vol.XXII, M E 
Vic, Barcelona (1986), pp.268-292; “Teixit de les àguiles verdes; Tei-
xit de les aus; Teixit de la Seu d’Urgell; Teixit amb lleons”, Millenvm. 
Història i art de l’Església catalana, Barcelona (1989), pp.171-173; S. 
salaDriGas, « Sedes, Sants i Relíquies : els teixits medievals del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa », Revista Terme, n.21, 
Terrassa (2006), pp.35-42.

fig.5 Llegenda del Volto Santo 
de Lucca, església de San Fre-
diano, Lucca. Foto: M.Jorba

fig.6 Majestat Batlló, fig MNAC (15 879), Teixit de la 
Seu d’Urgell, segles XII-XIII, MEV (6 374). Fotos: M. 
Jorba
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Ens trobem davant d’un dibuix a base d’elements 
circulars disposats en horitzontal a manera de xarxa 
traçada amb cercles grans i petits que s’aplica damunt 
d’una capa de guix que cobreix la fusta. Damunt 
d’aquesta preparació es procedeix a fer el dibuix, 
sovint directament a mà alçada amb pintura al tremp 
d’ou. Pel que fa als colors, solen utilitzar pigments 
de la zona per obtenir-los. Les circumferències 
o cercles són envoltats per d’altres més grans, a 
manera de marc circular decorat amb repuntejats. A 
l’interior dels cercles solen pintar motius vegetals o, 
parelles d’animals enfrontats. Els cercles més petits 
acostumen a incloure estels de vuit puntes, i en els 
espais restants hi són presents motius vegetals. 
Les vores inferiors d’algunes imatges solen estar 
decorades amb caràcters cúfics. En algunes imatges, 
i fruit d’intervencions posteriors, trobem orles al 
coll, punys i a la vora inferior, decorats amb estuc i 
colradura, per aconseguir un efecte de riquesa, com 
és el cas de la majestat de Beget o la del MBAB18. 
Recordem que el departament de restauració del 
MNAC, ha realitzat, des del 2008, diversos estudis 
científics per tal de conèixer els materials emprats i 
esbrinar les tècniques pictòriques que empraven els 
artistes i els tallers de l’època, així com determinar 
les influències i paral·lelismes entre obres de 
diferents formats. S’han emprat mètodes d’anàlisi 
no destructius que ha servit per identificar dues 
policromies existents i determinar com era la 
policromia original de la Majestat i de la creu19. 

Cenyidor 
El cenyidor, cinyell o cíngol, és una cinta (no un 

cordó), normalment daurada o decorada, que es nua 
o entrellaça al centre de la cintura, deixant caure els 
seus extrems en sentit vertical i gairebé paral·lel fins 
a prop de la vora inferior de la túnica. 

18  Colradura: tècnica que consisteix en cobrir de plata o es-
tany cisellat, la zona de fusta que es vol decorar i aplicar un vernís per 
obtenir un aspecte semblant a l'or.
19  a. Morer, n. prat, J. BaDia, “ Nuevas aportaciones en el es-
tudio de las técnicas pictóricas: la Majestad Batlló, la Majestat d’Orga-
nyà y el Frontal de Planès”, El románico y el Mediterráneo. Cataluña, 
Toulouse y Pisa. 1120-1180, MNAC, Barcelona, 2008, pp. 221-229;  
M. CaMpuzano, et alii, “Noves aportacions per a l’estudi de la Majestat 
Batlló: identificació i caracterització de la policromia subjacent”, Butlletí 
MNAC, 11, (2010), pp.13-31.

A mesura que avança el temps, aquesta simetria es 
va perdent i els extrems tendeixen a separar-se. En 
algunes imatges, i segurament fruit d’intervencions 
posteriors, presenten decoració de relleus de guix 
recoberts de daurat, com seria el cas de la Majestat de 
Beget. El doble nus, totalment simètric en els primers 
exemplars, recorda les sivelles metàl·liques, i cap al 
final es va aprimant i aixafant, perdent precisió20.

Barba i pentinat
Uns dels elements identificadors, i que criden més 

l’atenció, dels trets de les majestats catalanes, són la 
barba i, per extensió, el tractament de la cabellera. 
És també on l’artesà té la possibilitat de demostrar i 
transmetre la seva habilitat tècnica i la seva creativitat, 
donat que el fet que vagi vestida li resta la possibilitat 
de lluïment en el treball de l’anatomia del cos. Si ens 
fixem en el conjunt del cap, ens adonem que és la part 
de la imatge on rau tota la seva emotivitat expressiva.

El treball del cap es fa a partir d’un bloc de fusta al 
que l’escultor va donant forma tot marcant el nas i les 
orelles per acabar amb un treball molt més detallat 
que “dibuixarà” cabellera, barba i bigoti, partint d’una 
clenxa al mig del cap, de manera simètrica a banda i 
banda, per acabar caient en forma de trenes damunt 
de l’espatlla. L’ estudi de Trens ens remet al tipus 
oriental (palestinià, sirià), que segons ell s’adiria a la 
reproducció d’un model oriental caracteritzat per una 
llarga cabellera i barba. A més cal remarcar que aquest 
esquema decoratiu del cabell, tant característic de les 
majestats catalanes, no apareix en cap altre model 
d’escultura romànica catalana o castellana. No el 
trobem tampoc en les pintures murals de l’època, ni en 
els voris carolingis, la qual cosa podria conduir a uns 
models més aviat propis de la miniatura i que podien 
haver estat a l’abast dels tallers de producció. Aquest 
model, s’hauria propagat a Orient des del segle iv, per 
tal de donar a la representació del Crist una fesomia 
racial, propera al tipus de l’israelita barbut i que els 
peregrins van assimilar i divulgar en importar les 
relíquies de Terra Santa en recipients, ja mencionats, 
que suportaven la imatge del Crist Redemptor. 
És imprescindible citar els dibuixos realitzats per 
Bastardes, que aporten moltes dades que alguns 
historiadors han deixat de banda, i que pensem, 
caldria reprendre per a aprofundir, mitjançant una 
anàlisi comparativa, en el coneixement dels tallers 
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que van dur a terme les obres o en les datacions i 
procedències estilístiques20 (fig.7).

Els trets diferencials de la barba i cabellera de 
les majestats catalanes, posen en qüestió les teories 
que les volen relacionar amb el model del Volto Santo 
luquès i les còpies que se’n deriven a la Toscana, 
o la comparació amb les imatges de crucificats 
d’ascendència germànica o franca21. Aquesta hipòtesi, 
contrària a la influència italiana, ja la defensava i 
argumentava Trens, i pensem que hauria de ser motiu 
d’una investigació més exhaustiva22. Som conscients 
de les similituds estilístiques entre els dos models, 
però cal aturar-se i fixar-se en detalls que sovint són 
mencionats sense una anàlisi prèvia aprofundida. 
Referma aquesta teoria, el fet de tenir en compte la 
presència de sirians a Catalunya, que juntament amb 
la colònia, molt nombrosa, de sirians a Narbona, van

20  “op.cit.”, BastarDes (1978), p.93.
21  Ens estem referint als Volto Santo de Sansepolcro (Catedral 
de Arezzo), de Bocca di Magra (església de Santa Croce, Corvo), creu 
de la col·lecció Brummer (MET), d’Alpnach (museu Engelberg), creu 
d’Immerward (catedral de Braunschweiz), per citar-ne alguns.
22  “op.cit.”, trens (1966), p.77

arribar a tenir gran influència, fins i tot 
eclesiàsticament. Repassant la Història dels Papes, 
trobem fins a sis papes sirians o d’origen sirià, 
entre els segles vii i viii. Tal fet podria explicar 
l’ existència d’imatges de crucificats abillats en 
èpoques primerenques, tot i que no ens han arribat, 
probablement per raó de les invasions visigòtica i 
musulmana o a la seva destrucció natural o bé induïda 
pels propis eclesiàstics23.

Corona
Pel que fa a les imatges de les Majestats, la corona 

no és un atribut corrent, però tant el trobem en les 
vestides com en els Crists triomfants i els patiens. Es 
tracta de corones “reials o imperials”, no d’espines, 
i comencen a aparèixer a finals del segle xi a les 
imatges del Crist de bronze esmaltat produïdes a la 
manufactura de Llemotges, que destaquen per portar-
la sempre24. Les Majestats catalanes de la primera 
època, no porten corona, i sembla que tampoc en 
van portar de postissa. Més endavant, només la duien 
esculpida amb florons o merlets les més petites, és a 
dir, les corresponents a creus processionals. No serà 
fins a partir del segle xvii, que algunes la portaran 
de metall, com per exemple la de Caldes. En canvi, és 
més freqüent en les Majestats estrangeres.

Claus i suppedaneum
Les primeres representacions del Crist crucificat 

ens el mostren clavat a la creu amb quatre claus, amb 
els peus descansant damunt del suppedaneum25¸ per 
destacar que està dret i no pas penjat. En trobem 
precedents en els encolpia ja mencionats. Aquesta peça 
no és present en les Majestats catalanes, car els peus 
es mostren en suspensió, sense reposar enlloc. Si ens 
referim als Crists triomfants, no hi ha tanta rotunditat 
i sí que trobem alguns exemplars descansant en 
el supedani. A partir del segle xiii, comencen a 
aparèixer les representacions del Crucificat amb tres 
claus, fet que s’anirà generalitzant des d’aleshores. 
Queda clar que pel que fa a les Majestats catalanes 
el model utilitzat fou, invariablement, el dels quatre 

23  En parla puiGVert et alii a: Les visites pastorals. Dels orígens 
medievals a l’època contemporània, Girona, 2003.
24  a.a.V.V., L’Oeuvre de Limoges. Emaux limousins du Moyen 
Age, Paris, New York, 1995-1996.
25  Suport que solen dur algunes creus en el qual van clavats els 
peus de Crist.

fig. 7 Barbes de majestats del taller de Ripoll, R. Bas-
tardes
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claus tot i que cal remarcar que no totes les imatges 
mostren claus o forats, o que es feren posteriorment 
i que els claus no en determinen l’antiguitat.

Creus i inscripcions
Les creus que suporten les talles de les majestats 

presenten tanmateix, unes característiques i uns trets 
diferencials que requereixen una atenció especial. Són  
creus de les denominades llatines, amb els extrems 
rectangulars i, com a fet destacable, el braç superior 
sol ser més allargat per tal de poder allotjar el titulus 
o inscripció, que apareix escrit apaïsat i de costat, 
quedant al descobert. Estan decorades amb bandes 
o franges de colors a manera de marcs. Si analitzem 
les inscripcions, la més freqüent a l’anvers és: IHS 
NAZARENVS REX IVDEORUM - Jesús Natzaré, 
rei dels jueus, però en podem observar d’altres al 
revers de la creu com: FORTIS QVI SOLVIT CVLPA 
MORTIS - El poderós que resol la culpa de la 
mort. Podem afegir que aquestes serien les creus 
més primerenques o de l’etapa inicial. A continuació, 
en trobem amb els extrems dels travessers acabats 
en una peça rectangular (potençades), en un disc 
amb merlets, o florençades26. Es podria dir que les 
rectilínies correspondrien a la primera etapa i les 
restants apareixerien a partir del darrer quart el 
segle xii i perdurarien fins a finals del xiii. Pel que fa 
a la decoració, ja hem parlat de les inscripcions, però 
sovint hi trobem figures, que a la part frontal solen 
ser la Verge Maria i sant Joan Evangelista, als extrems
del travesser, Adam eixint de la tomba o del sepulcre, 
a l’extrem inferior, i el sol i la lluna a la part superior. 

26  “op.cit.”, trens (1966), p.94

El revers sol presentar l’Agnus Dei dret i encerclat 
a l’encreuament dels travessers, i als extrems, els 
animals o personatges del Tetramorf (fig. 9).

Tallers i tècniques constructives

Si fem una abstracció en el temps i intentem 
traslladar-nos a l’època romànica, ens trobem una 
Catalunya on el treball de la fusta era habitual donat 
que aquest material s’utilitzava tant en l’elaboració 
de béns mobles com en la construcció d’edificis. Pel 
que fa als objectes, podem parlar de mobiliari, com 
poden ser arquetes, bancs, armaris, frontals d’altar, 
baldaquins. Pel que fa a la imatgeria destaquen les 
denominades Majestats, els grups de davallaments, 
els calvaris, les marededéus i les que representen 
sants o apòstols. Partirem, doncs, del bosc medieval 
que proporcionava la fusta als artesans que elaboraven 
els objectes necessaris pel culte i les celebracions 
litúrgiques. Els documents parlen dels boscos, però 
no descriuen quines espècies els componien. Podem 
pensar que serien les típiques de la Mediterrània i el 
Pirineu com són el roure, l’alzina, el faig, el boix, l’om, 
la noguera i les diferents varietats de pi.

La tècnica
L’aspecte tècnic relacionat amb la construcció 

de les imatges de les Majestats ha estat poc estudiat 
pels historiadors de l’art. Cal, però deixar constància 
dels escrits de Bastardes i Mn. Trens, així com de les 
aportacions de Folch i Torres, Noguera i Domènech, 
Camps, sense oblidar els més recents dels equips de 
restauradors i restauradores del MNAC i del Centre 
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat 

fig. 8 Revers de majestat i parts compositives. Foto: 
Arxiu Mas - Cap de la Majestat Batlló. Foto: MNAC

fig.9 Majestat d’Éller, MNAC (49366) Foto: M.Jorba - 
fig. 9a Majestat de Viliella. Foto: Arxiu Mas
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de Catalunya. L’elaboració de l’escultura en fusta 
probablement tenia lloc en tallers diferenciats dels 
escultors que treballaven en pedra, signe de la 
creixent especialització que separava els fusters dels 
talladors associats als santcrists. Alguns especialistes 
consideren que aquests tallers estarien relacionats 
amb els monestirs i els centres catedralicis. 
Probablement a moltes de les abadies romàniques hi 
hauria tallers de talla de fusta junt amb els de pintura, 
el que demostra clarament les relacions que devien 
existir entre els creadors d’imatges i els pintors, 
sense descartar la possibilitat que tots dos treballs 
fossin realitzats per les mateixes persones.

Si analitzem la tècnica constructiva de les imatges 
que s’han conservat, gairebé totes presenten una 
mateixa estructura. Es parteix de sis o vuit blocs de 
fusta prismàtics que es tallen de manera individual per 
ser acoblats posteriorment, no amb claus metàl·lics, 
sinó amb clàvies de fusta, tal com es pot observar en 
alguna de les imatges que han perdut la policromia. 
Els mitjans tècnics d’anàlisi actuals permeten 
descobrir intervencions o mètodes constructius que 
ens aporten molta informació (fig. 8). L’acoblament del 
cap sol ser visible amb una simple inspecció ocular, 
però amb l’ajuda de la tècnica es pot precisar si està 
encaixat amb plaquetes de fusta, metxes o clavelles 
i alhora ens informarà de les intervencions que hagi 
suportat durant la seva vida que en alguns casos va 
suposar el canvi d’orientació del cap, en un moment 
en què es volia ressaltar una actitud més de patiment 
que no pas de triomf, coincidint amb el període 
barroc. Cada braç, amb la mà corresponent, formen 
una peça. El tronc és un sol bloc tallat, que presenta 
un buidatge a la part posterior, del que pengen dos 
troncs allargassats i tallats toscament; acaben en els 
peus, els quals sí que estan tallats amb molta cura i 
policromats. En algun cas disposen d’una cavitat a la 
part superior que es destina a reconditori per guardar 
les relíquies, i es dissimula amb una tapa que en la 
majoria dels casos queda amagada sota la policromia. 

Les Majestats de la Cerdanya
Podem pensar que si a l’acta de consagració de la 

catedral de la Seu d’Urgell apareixen vuitanta-cinc 
parròquies de Cerdanya, cada una d’elles tindria 
una Majestat de gran format i probablement una 
altra de dimensió més petita de les anomenades 

processionals. El nombre d’imatges conservades a la 
zona és molt ínfim tot i que no podem precisar-ho 
amb exactitud pel fet que, probablement, hi ha alguna 
peça no identificada en col·leccions particulars o 
d’altres de procedència desconeguda als museus.  
Pel que fa a la Baixa Cerdanya se’n coneixen set, de 
les quals quatre d’origen conegut: Éller, Travesseres, 
Viliella i All, i tres que no en coneixem la procedència 
concreta: Tachard I, Museo de Bellas Artes de Bilbao 
i Cerdanya (MNAC). Si ens referim a l’Alta Cerdanya, 
en podem descriure quatre, la d’Angostrina, vestida, i 
tres nues: les d’Envalls, Ix i Iravals.

Majestat d’Éller
Procedent de l’església de Santa Eulàlia d’Éller 

(municipi de Bellver, Baixa Cerdanya), es conserva a 
les reserves del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(núm. 49366), una majestat amb unes mesures de 83 x 
85 x 15 cm. Es tracta d’una talla de fusta policromada 
al tremp, que va ingressar al museu el 1932 formant 
part de la col·lecció Plandiura. Tot i estar identificada 
com a pertinença de l’església de Santa Eulàlia d’Éller, 
no es té la certesa absoluta de la seva procedència.

La creu de fusta que l’acull, no és l’original. Es tracta 
d’un element del segle passat, de línies senzilles, 
que segurament es va incorporar al voltant de 1961. 
El suport original, també llis, al que li faltava el braç 
superior, es coneix per una fotografia (Arxiu Mas-neg. 
GE-319). Posteriorment, es presentava amb un suport 
decorat amb relleus d’estuc a l’anvers, i pintura de 
l’Agnus Dei al revers (MNAC 3937), que procedeix de 
Bagergue (Val d’Aran), i es va unir a la talla durant la 
seva pertinença a la Col·lecció Plandiura. El Crist es 
presenta amb el cap de costat i lleugerament inclinat. 
La junta i l’arpillera de subjecció que s’observen a la 
base del coll, indiquen que la peça es va tallar amb 
independència del cos. El cabell dibuixat a base de 
solcs llisos i ondulats, segueix la direcció natural, 
caient en dos blens per banda sobre les espatlles. 
Tanmateix els solcs que dibuixen el bigoti i la barba, 
acaben prenent camins divergents. Destaca la posició 
de les orelles, arrodonides i a la mateixa alçada dels 
ulls, molt oberts, com sol ser habitual en les imatges 
romàniques de les majestats (fig. 9).

Les extremitats superiors, tallades de manera 
independent, estan unides a la creu amb clavilles de 
fusta, que inicialment estaven dissimulades sota la 
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policromia, i s’intueix una suau curvatura a l’alçada 
dels colzes. Les mans, obertes, mostren la pèrdua de 
part de les falanges. El Crist vesteix túnica manicata 
llarga, de color verd fosc, com s’observa en les poques 
restes de policromia que conserva, i que mostra una 
decoració a base de punts grocs en grups de tres27, 
encara que entre els dos extrems que pengen del 
cenyidor, s’observen alguns punts d’una tonalitat 
vermellosa. Va cenyida a la cintura amb cíngol de 
doble nus, els extrems cauen paral·lels al llarg de la 
mateixa. Per tot plegat es pot considerar d’una etapa 
una mica més tardana que la Majestat Batlló que 
es pren com a referent a l’hora de fer les datacions 
(segona meitat del segle xii). Cal assenyalar que ni 
les mans ni els peus estan foradats per claus, igual 
que altres majestats com la de Travesseres, Baixa 
Cerdanya (MNAC 65504), o la Majestat de Santa Maria 
de Lluçà, Osona (MEV 83). Aquesta dada reforça la 
imatge del Crist triomfant i no sofrent, ja esmentada.

Majestat de Viliella
El temple de Sant Sebastià de Viliella, abans 

Sant Vicenç (municipi de Lles de Cerdanya, 
Baridà), conservava una talla de Crist en majestat 
desapareguda, sembla que el 1936, però que Bastardes 
situà en una col·lecció particular a Madrid. Se’n 
conserven fotografies a l’ Arxiu Mas de Barcelona, 
pertanyent al fons Gudiol (G/E-321, Z-6191), i és 
a partir d’aquestes imatges que podem fer-ne la 
descripció. Tanmateix, segons Bastardes, existia una 
fotografia a l’Arxiu Episcopal de la Seu d’Urgell, junt 
amb un peritatge fet pel Sr. Badrinas, que la va valorar 
en 2.500 pessetes el 31 de gener de 1929. Aquest autor 
explica que en el moment de redactar el seu llibre 
no li fou possible aconseguir la documentació que 
confirmés aquestes dades o aportés més informació�.

Es tracta d’una talla de fusta que ha perdut la 
policromia i els peus. Se li calcula una alçada d’uns 
75 cm, i tenint en compte que li manquen els peus, 
s’aproximaria a la mida de la Majestat d’Éller que ja 
hem comentat, es considera bessona d’aquesta, fet 
molt possible donat que els dos pobles disten escassos 
8 km l’un de l’altre. L’observació minuciosa de les 

27  Aquest motiu decoratiu es coneix amb el nom de cinta-
mani i se’n troben referents a moltes representacions pintades als 
murs d’esglésies bizantines datades entre els segles Xi i Xiii.

dues imatges ens permet apreciar algunes petites 
diferències com poden ser els llavis, la situació 
de les clavilles, els corcs de la fusta o els blens de 
cabell sobre les espatlles. El tret més diferencial el 
trobem al cabell que cau sobre el front, que en el 
cas de Viliella és més llis i acaba més amunt. (fig. 9a)

Majestat d’Angostrina
L’església romànica de Sant Andreu d’Angostrina 

(Alta Cerdanya), és esmentada a l’acta de consagració 
de la catedral de la Seu d’Urgell, tot i que l’actual 
construcció està datada entorn del segle xii. A 
l’interior es poden admirar pintures al fresc i un 
frontal i un tríptic romànics. Tanmateix fins al juliol 
de l’any 1975 es conservava una talla policromada 
d’una Majestat que fou robada, sembla que per 
Erik el belga, i que encara no s’ha localitzat. (fig.10).

Es tractava d’una imatge tallada en fusta i 
policromada amb unes mides de 78 x 76 cm, 
adossada a una creu de 115 cm d’alt que conservava 
la policromia sencera, tot i que no era l’original. 
Per dimensions i trets estilístics la podem incloure 
en el grup considerat com produït entorn del taller 
de Ripoll. Segons una descripció de Durliat28, la 
túnica blavosa estava decorada amb cercles vermells
retallats per una circumferència negra resseguida de 
punts blancs amb estrelles blanques de vuit puntes 
entre les tangents dels cercles que ell data a l’entorn 
del segle xiii i que està sobreposada damunt d’una 
altra amb un disseny similar però on els motius 

28  M. Durliat, Christs romans, Perpinyà (1956), pp.16-17.

fig. 10 Majestat d’Angostrina. Foto: ECSA A. Roura – 
fig.11 Majestat del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Foto: MNAC
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florals de l’interior dels cercles seria groguenc i 
que atribueix a una datació poc anterior. Aquesta 
descripció la podem connectar amb la que ha aportat 
l’estudi tècnic, ja mencionat, dut a terme per l’equip 
del MNAC sobre la Majestat Batlló i que coincideix 
tant pel que fa a la cronologia com als tons de la 
policromia subjacent. Cal destacar la forma de la 
túnica sense plecs, cenyida amb l’habitual nus de 
bona factura, però amb les tires caient no paral·leles, 
sinó molt divergents.

La creu llatina que la suporta és de factura senzilla i 
formes geomètriques llises. A l’anvers sembla de color 
blavós, emmarcada per unes franges groguenques i a 
l’extrem superior s’intueix el dibuix d’una lluna. A la 
part posterior, a l’encreuament hi és present la figura 
de l’Agnus Dei amb una inscripció que l’envolta amb 
una paleografia la qual podria correspondre al segle 
xii: ( ) FORTIS QVI SOLVIT CVLPA MORTIS. Als braços 
de la creu només s’han conservat tres lletres: TIS.

Majestat del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Al Museo de Bellas Artes de Bilbao es pot admirar 

una talla de fusta policromada de Crist a la creu amb el 
número d’inventari 69/388, datada a la primera meitat 
del segle xiii, amb unes mides de 91 x 89 x 11,5 cm pel 
Crist i 130,5 x 107 x 3,2 cm per la creu. Pels seus trets 
estilístics es pensa que podria provenir de la Cerdanya. 
La història coneguda de la peça s’inicia al primer terç 
del segle xx a la col·lecció d’Oleguer Junyent, tot i que no 
s’ha trobat documentació per comprovar-ho, per passar 
a la col·lecció de l’holandès Van Stolck que el 1928 la va 
vendre a F. Brimo de Larousilhe, per ingressar al Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, procedent d’una donació del 
Banco de Bilbao el 1957. No serà fins a la publicació 
dels treballs d’Ana Sánchez Lassa conservadora en cap 
del museu (1987),  i de Jaume Barrachina (1997) que es 
donarà a conèixer al públic, sense oblidar la recent 
aportació de Jordi Camps (2012)29. 

La talla de fusta de xop pel Crist, i fusta de pi per 
la creu, policromada al tremp i amb alguns relleus 

29  J. BarraChina, “Introducció en Obra romànica dispersa en 
col·leccions no tractada fins ara. El col·leccionisme a Catalunya”, Ca-
talunya Romànica, vol. XXVI, Barcelona (1997), pp.335-341; ID., “La 
talla en fusta”, ivi, pp.351-352; J. CaMps, “La Magestad románica del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Notas para su contextualización”, 
Boletín 6 del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2012, pp.15-38.

d’estuc, presenta un bon estat de conservació tant 
pel que fa a la imatge com a la creu que mantenen 
la policromia original. Consten dues restauracions el 
1985 i 1986, respectivament per consolidar i netejar 
la peça que va permetre recuperar els tons originals 
i descobrir detalls que han contribuït a una millor 
comprensió d’aspectes tècnics i dels materials 
constructius. La imatge presenta la posició típica 
de les majestats catalanes, amb el cap lleugerament 
inclinat a l’esquerra, els ulls oberts, la barba, el bigoti 
i el cabell a pena insinuats pel relleu, així com els dos 
blens que cauen a banda i banda de l’espatlla. Vesteix 
la típica túnica manicata amb cenyidor daurat, doble 
nus i tires que pengen amb lleugera divergència. 
Destaca la decoració a base de cercles groguencs que  
emmarquen aus blanques sobre fons blau amb les 
ales desplegades que podrien ser pelicans o àguiles. 
Tot plegat sobre una base vermella. Destaquem les 
bandes daurades amb relleus d’estuc i motius de 
ziga-zaga presents al final de mànigues, túnica i al 
voltant de l’escot que igualment trobem a la junta 
de les mànigues amb el cos. Els peus, com sempre 
en aquestes imatges, apareixen nus i pengen d’una 
cavitat tallada al revers de la faldilla. La creu, amb 
els extrems potençats, està decorada a l’ anvers i al 
revers, presenta inscripcions al travesser vertical on 
es llegeix: IHS XPS REX ON com abreviació de Ihesus 
Christus Rex Iudeorum, identificant la figura de Crist 
com a rei dels jueus. Als extrems trobem, com sol ser 
habitual en els Crists sofrents, les representacions 
del sol i la lluna, a la part superior, de Maria i sant 
Joan als extrems del travesser horitzontal, i a la part 
inferior, Adam sortint de la tomba. La part posterior 
de la creu desconcerta per l’absència de l’Agnus Dei a 
l’encreuament, substituït per una roseta pintada en 
tons vermells i groguencs/daurats intercalats sobre 
fons blanc, motiu molt present en les decoracions 
d’estuc de creus del segle xiii i en mantells de 
marededéus. L’anàlisi de tots aquests detalls estilístics 
condueix a relacionar la peça amb la zona del Bisbat 
d’Urgell i en concret, la situen a la Cerdanya, motiu 
pel qual l’hem inclòs en la nostra relació. (fig. 11).

Majestat de Travesseres
Al MNAC es custodia un crucifix de fusta 

policromada amb el número d’inventari 65.504, amb 
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unes mides de 67 x 62 cm pel Crist i 88 x 62 cm la creu, 
i data d’ingrés de 1958. La talla en qüestió, provindria 
de l’església de Sant Jaume de Travesseres (poble del 
municipi de Lles, Baixa Cerdanya), però estava en 
possessió de l’antiquari madrileny Apolinar Sánchez 
que el va vendre a Jaume Espona i aquest el va llegar a 
la Junta de Museus el novembre de 1958, per passar a 
ingressar al MNAC. Està datada entre finals del segle 
xii i el primer terç del segle xiii.

Es tracta d’una peça de dimensions més reduïdes 
que les anteriorment descrites, en bon estat de 
conservació (només li manca una part del polze 
de la mà dreta), i consta que va ser restaurada 
el 1977, formant part del grup, poc nombrós, de 
majestats vestides i coronades. La seva factura molt 
rudimentària, l’allunya del taller de Ripoll, fet que 
juntament amb les seves característiques estilístiques 
condueix a una datació més tardana que la situa al 
voltant del segle xiii. El relleu escultòric de la talla 
és molt limitat, fent-se evident en el nas, la boca i les 
orelles, en tant que un engruiximent determina els 
arcs de les celles i una suau depressió ubica els globus 

oculars, definits tots per la pintura que podria ser 
posterior. La barba i el bigoti són tanmateix pintats, 
com el cabell que apareix sota una corona daurada 
amb merlets, i destaquem que els blens que solen 
caure per les espatlles, no hi són presents. La túnica 
manicata, cenyida amb un cíngol verd amb doble nus 
del qual pengen cintes en direcció divergent, amb 
una lleugera depressió entre les cames. Pel que fa a la 
decoració és també monocolor en vermell sobre fons 
daurat, tot i que caldria un estudi tècnic per esbrinar 
si hi ha alguna policromia amb decoració subjacent. 
La creu on reposa el Crist, és de fusta policromada 
vermella amb franges daurades, i sembla que tant 
els braços horitzontals com el vertical, haurien estat 
escapçats en algun moment. Els travessers presenten 
unes protuberàncies cap als extrems que segurament 
acabaven en discos florejats. El revers apareix decorat 
amb un seguit de roleus i amb l’habitual figura de 
l’Agnus Dei al centre. Deixem constància que aquesta 
decoració seria d’una etapa posterior a la datació 
inicial de la peça. (fig.12).

Majestat Tachard I
Fins al 27 de febrer de 1961 en què desaparegué, es 

conservava al MNAC amb el número 3919, una talla 
policromada de 45 x 38 cm de Crist, col·locada damunt 
d’una creu florejada de 115 x 59 cm. Havia ingressat 
el 1932 formant part de la col·lecció Plandiura que 
l’havia adquirit al col·leccionista Tachard, sense que 
se’n conegui l’origen concret, tot i que s’atribueix a 
la Baixa Cerdanya. Es tracta d’una peça molt corcada 
i bastant malmesa atès que li mancaven elements 
anatòmics i altres presentaven mutilacions. Destaca 
la túnica llisa a la part superior, per passar a formar un 
gran plec al mig de la faldilla bastant arrodonit. Com 
a detall curiós, deixem constància de què li mancava 
el cenyidor. Destaquem que malgrat tot conservava 
la policromia original, aplicada damunt un preparat 
de tela, i que com les ja citades d’Angostrina, Batlló i 
altres, és a base de elements disposats en cercles  amb 
dibuix geomètric a l’interior d’inspiració bizantina 
andalusí, i sembrat de pics en grups de tres, en els 
espais que s’originen a les tangents. El dibuix és en 
estuc groguenc, i els cercles en vermell sobre fons 
blau. La creu, florejada i decorada amb relleus d’estuc, 
sembla posterior. Al revers hi ha pintat l’Agnus Dei en 
l’encreuament format per un quadrat verd, i no pas fig. 12 Majestat de Travesseres, MNAC. Foto: MNAC
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de policromia que probablement es podrien deure 
a alguna intervenció en el passat que hauria alterat 
l’original. El cap presenta una marcada inclinació 
a la dreta que caldria analitzar detingudament 
per determinar si es producte d’una intervenció 
posterior. La imatge vesteix una túnica manicata 
de color vermellós amb galó fosc en coll mànigues 
i baixos. El cinyell, d’una sola caiguda, i el fi bigoti 
que treu el cap sota el nas, l’assimilen a la Majestat 
Lluís de Bonis (Museu Diocesà de Barcelona). De 
la seva observació se’n desprèn un cert realisme, 
especialment en la representació del cabell i la barba, 
però sobretot en els plecs de la túnica que denoten 
una clara renúncia a l’ esquematisme geomètric. De 
l’aspecte anterior al repintat, se’n té constància per 
fotografies de l’Arxiu Mas de Barcelona. (fig.14).

Majestat d’Envalls
L’església de Sant Martí d’Envalls (Alta Cerdanya), 

està situada en un descampat al peu del Carlit a 
prop d’Angostrina. Procedent d’aquesta església es 
conserva a la col·lecció Ametller una talla de fusta 
policromada d’un Crist en Majestat abillat amb 

circular, com sol ser habitual. Els braços, pintats de 
vermell amb una franja groga i una greca groguenca. 
Es dóna la circumstància que aquesta encara es 
conserva al MNAC, ja que no fou robada junt amb la 
imatge. El catàleg del museu de 1936 li atribueix una 
datació del segle xii a la imatge (nosaltres pensem 
que pot ser del primer terç del segle xiii) i del segle 
xiv per la creu. (fig.13).

Majestat d’All
A les reserves del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC, 15879), es conserva una Majestat 
procedent de l’església de Santa Maria d’All (municipi 
d’Isòvol, Baixa Cerdanya). Es tracta d’una talla 
policromada, de 78 x 76 cm, que actualment està 
muntada sobre un suport de fusta nou de 116 x 94 cm. 
Es data entre finals del XII i inicis del XIII (pensem 
que mitjants xiii) i correspon al tipus anomenat 
Christus Triumphans, desenvolupat a la Catalunya 
occidental. La imatge ha perdut part del peu esquerre 
i falanges de les dues mans, com també algunes zones 

fig.13 Majestat I Tachard, Foto: MNAC

fig. 14 Majestat d’All, MNAC. Foto: M.Jorba
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perizoni verdós, amb unes mides de 59 x 55 cm el Crist 
i 107 x 76 cm la creu que l’acull. La imatge va perdre 
el cap l’any 1936 i per tant, l’actual és reconstruït 
però se’n conserven fotografies anteriors a l’Arxiu 
Mas que permeten observar l’original. Pel que fa a la 
datació, s’atribueix a la primera meitat del segle xiii.

Correspon al grup denominat com a majestats 
triomfants nues o cobertes únicament pel 
denominat drap de puresa o perizonium. L’essència 
de la imatge està marcada per una clara tendència 
al realisme, tenint en compte que la incrustació de 
la policromia no ajuda a precisar-ne els detalls que 
ajudarien a una datació més aproximada. Ens hem 
fixat en els ulls, expressius i ben estructurats o en 
les orelles i el nas que semblen de bona factura. Pel 
que fa a la resta de la figura trobem que l’anatomia 
és imprecisa però alhora sòbria i digna. Del conjunt 
en destacaríem el perizoni que denota un treball 
acurat deixant entreveure unes arrugues netes i el 
plec del mig en ziga-zaga. La creu és potençada, amb 
relleus d’estuc i colradura, decorada amb roleus amb 
motius circulars, elements vegetals i flors de lis que 
també apareixen en el frontal d’altar que procedent 
d’aquesta església es conserva a l’església Sant Andreu 

fig.15 Majestat d’Envalls, Institut Amatller Foto: Arxiu 
Mas

d’Angostrina. A la part superior representacions del 
sol i la lluna, als extrems apareixen Maria i sant Joan, 
i sota els peus de la imatge, Adam, emergint del taüt. 
Al dors continua la decoració florejada amb l’habitual 
representació de l’Agnus Dei al centre, i als extrems 
el tetramorf amb alguns dels noms dels evangelistes 
mig esborrats. (fig.15).

Majestat d’Iravals
L’església parroquial de Sant Fruitós d’Iravals (Alta 

Cerdanya), situada al llogaret de la Tor de Querol, 
conserva una imatge de Crist triomfant crucificat en 
creu, clavat amb quatre claus, amb els ulls oberts, 
evocant al Salvador que ha vençut a la mort. La talla, 
datada a la primera meitat del segle xiii, és de fusta 
policromada, d’una alçada de 65 cm, i 117 cm per la 
creu. Sabem per Durliat, que a l’entorn dels anys 
cinquanta del segle passat, va ser restaurada per 
aturar el procés destructiu produït pels corcs. Per 
la seva factura, especialment pel que fa a la barba i 
al bigoti, podríem atribuir-la a un artista format al 
taller de Ripoll. També s’han trobat parentius amb 
la destruïda Majestat de la Portella, tant pel que fa al 
pentinat estructurat en tires gruixudes molt regulars 
que mostren les orelles frontalment, i que cau en 
tres blens a banda i banda de les espatlles, com al 
perizoni que cobreix al Crist de la cintura als genolls, 
presentant plecs i nusos molt semblants. Els peus 
descansen en un relleix o suppedaneum, com en la 
majoria d’imatges d’aquest tipus iconogràfic. (fig.16).

Majestat d’Ix
La parròquia de Sant Martí d’Ix (Alta Cerdanya), 

està situada al costat de la carretera que va de la 
Guingueta d’Ix o Bourg-Madame a Moltlluís. Apareix 
esmentada a l’acta de consagració de la catedral de la 
Seu d’Urgell de 839 o 860 i al MNAC es conserva un 
frontal d’altar (núm. 15 802), en tant que a l’interior es 
poden admirar una Marededéu i un Crist triomfant 
romànics.

La imatge del Crist d’Ix fou robada el juliol de 
l’any 1975, sembla que per Erik el belga,  i recuperada 
posteriorment d’una col·lecció particular alemanya. 
Es tracta d’una talla de fusta policromada de 76 cm 
d’alçada, adossada a una creu de 119 cm més 45 
cm pel peu. Està representat amb els ulls oberts, 
com el de l’església veïna d’Iravals, corresponent 
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a la concepció de Jesús vencedor de la mort i que 
simbolitza el tron de la glòria, mitjançant la creu. El 
cap se’ns mostra amb un pentinat que ens recorda el 
d’Iravals però amb unes trenes molt primes que són 
pintades i no esculpides. La barba es limita a decorar 
l’oval de la cara i forma quatre flocs que acaben en 
caragols disposats en renglera, recordant models ja 
mencionats del taller d’Urgell. El bigoti, incipient, 
surt de sota les aletes nassals. La figura mostra una 
evident desproporció entre el cap, massa gran i el 
cos, fet habitual en les talles petites d’aquesta etapa 
del romànic. La tovallola o perizoni, de color blanc, 
se subjecta amb un cenyidor verd que forma un nus 
simple que cau en una sola tira, que ens indicaria que 
es tracta d’un cinturó amb sivella que s’amagaria sota 
el nus. La creu mostra  un daurat a la part anterior que 
correspondria a una etapa més tardana, en tant que el 
revers conserva restes de policromia vermella i verda 
amb decoració vegetal a base de palmetes. (fig.17).

Majestat de la Cerdanya
Procedent de l’església d’algun poble desconegut 

de la Cerdanya, es conserva al MNAC (núm. 113 157) 
una petita talla que va arribar bastant malmesa (li 
mancaven les extremitats superiors i el peu esquerre), 
i que es va reconstruir car havia de servir de model 
a una reproducció destinada al culte. Les mides 
són 64 x 67 cm i no té creu. El cap, prim i allargat, 
presenta una lleugera lateralitat, porta una corona 
llisa que probablement ha perdut els merlets. Els 
ulls esculpits en relleu i els pòmuls prominents amb 
un nas ben dibuixat damunt d’una boca expressiva. 
La barba i el bigoti acabant en rinxols ens recorden 
models del taller d’Urgell. El cos deixa al descobert 

l’anatomia marcada pels pectorals i les costelles, les 
cames són fines i allargades, i els peus denoten que 
es recolzaven en un supedani. El perizoni és molt llis 
a base de relleus suaus, amb gira que cau damunt del 
cenyidor en forma de plecs en ziga-zaga. (fig.18).

Fig.16 Majestat d’Iravals Foto: ECSA – A. Roura

Fig.17 Majestat d’Ix Foto: ECSA – A. Roura

Fig.18 Majestat de la Cerdanya, MNAC Foto: MNAC
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Extinció del model. Modificacions. Ressorgiment.
Un aspecte que cal destacar és el fet que en un 

moment determinat, que es pensa fou en l’etapa 
barroca, coincidint amb la contra reforma encetada 
arran del concili de Trento (1545-1563), la majoria 
de les Majestats o Crists triomfants, van patir una 
transformació que va consistir en la modificació de 
la posició del cap per donar-li, mitjançant una més 
marcada inclinació, un aspecte de Crist sofrent 
que aleshores era més adient amb les consignes 
doctrinals i estètiques de l’època. Tanmateix deuen 
provenir d’aquest moment les marques de sang 
visibles en fronts, mans i peus en algunes imatges 
que han conservat millor la policromia. D’aquest fet 
en tenim diferents evidències i en concret, pel que 
fa a la Majestat d’Angostrina i a la d’Ix, ho podem 
comprovar amb fotografies conservades a l’Arxiu Mas 
(fig. 19). Deixem constància que en altres comarques 

també es produïren aquestes modificacions. Aquest 
fet va comportar un arraconament, o fins i tot la 
destrucció de moltes imatges romàniques que no es 
consideraven prou escaients a la pietat de l’època. 
Les visites pastorals que van dur a terme els delegats 
episcopals en donen fe, i de tant en tant encara 
apareixen imatges aparedades, o com a elements de 
regruix de retaules que ho demostren30 (fig.20 i 20a).

30  En referència al descobriment del Davallament de Boí, Mn. 
J. GuDiol, Memòria del Museu de Vic, 1911; A. sierra, « Una nova fi-
gura del davallament de Durro: Nicodem », Mirades, miratges, Materia 
3, Barcelona (2003), pp.125-131; A. noGuera, “La Mare de Déu de “El 
Salvador” o de Puigalder”, pp.53-57; “La Majestat del Llierca”, pp.105-
108, Obra dispersa del romànic gironí, Besalú (2005).

Posteriorment, es produeix un ressorgiment 
del culte a les majestats que, per tal d’adequar-les 
al gust de l’època, es vestiran amb robes de vellut 
engalanades amb passamaneria, i es cobriran amb 
cabell natural i corones metàl·liques amb pedres i 
vidres de colors incrustats. Aquesta iconografia anirà 
acompanyada d’una devoció que es plasmarà en els 
“goigs” que s’iniciaran al segle xiv, gaudint d’una 
gran devoció fins a finals del segle xix. 

Conclusions
La situació geogràfica i el context històric i religiós 

van afavorir la irrupció del model de les Majestats 
vestides i la seva proliferació en una zona concreta del 
Pirineu Oriental. El comtat de Cerdanya, i per extensió 
el bisbat d’Urgell i adjacents, van protagonitzar una 
etapa d’expansió i prosperitat entre mitjan segle x 
i la primera meitat del segle xii que afavorí que els 
nobles i eclesiàstics viatgessin pels territoris de les 
ribes de la Mediterrània, fins a arribar a Terra Santa 
on anaren tant en peregrinació, com a les Croades. 
El tràfic de coneixements i objectes (encolpia o 
ampullae) amb imatges de Crist segons els canons 
orientals, van servir de model per tal que es produís 
l’eclosió d’aquestes imatges, afegint la influència de 
monjos i artesans vinguts des de l’orient o de les 
terres germàniques i franques, o d’al-Andalus que 
va facilitar un intercanvi cultural. Cal tenir present 
que la reforma gregoriana amb la consolidació del 
ritu romà va actuar com a aglutinador i promotor 
dels canvis en els rituals litúrgics, condicionant 
i provocant reformes. Posteriorment, la irrupció 
un nou corrent artístic, el barroc, juntament amb 
la reforma, ocasionada pel concili de Trent, anirà 
arraconant aquestes imatges i acabarà amb un bon 
nombre de peces. Cal tenir present que les imatges 

fig. 19 Majestat d’Angostrina amb el cap modificat i 
restaurada. Fotos: Arxiu Mas - Cahiers Archeologiques 
(Durliat)

fig.20ª Majestat 
d’Arles-sur-Tech 
Foto: M.Hequet
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que ens han arribat, en molts casos van ser objecte 
de reformes per readaptar-les als nous usos litúrgics.

Finalment reivindiquem la necessitat d’investigar 
i aprofundir en l’estudi de les peces utilitzant les 
noves tècniques a l’abast. Pensem que cal investigar 
la relació d’aquestes imatges amb els rituals i festes 
litúrgiques que, de ben segur, ens han de portar noves 

fig. 20 Majestat de Llierca. Foto: MACB

i aclaridores vies d’estudi. Tot plegat sense oblidar la 
importància dels documents gràfics i les cròniques 
escrites pels primers estudiosos del tema.

També volem expressar el nostre desig per 
què l’art romànic de la Cerdanya pugui gaudir del 
reconeixement i difusió que es mereix i demanem a 
les institucions un esforç per aconseguir-ho.
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Las mil caras de la gran industria 
farmacéutica.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la ambigüedad 
de la industria farmacéutica cuando tiene que 
encontrar un equilibrio entre dos cuestiones 
importantes: el beneficio económico y la salud 
pública. En pocas líneas intentaré exponer algunas 
de las actividades que una buena parte de la industria 
farmacéutica lleva a cabo en el contexto de lo que se 
conoce como “responsabilidad social corporativa1”, 
más concretamente  me centraré  en las donaciones 
de medicamentos y en la financiación de programas 
para el control de las enfermedades tropicales 
desatendidas (ETD), que, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), son: la fiebre del dengue, 
la rabia, el tracoma, la úlcera de Buruli (infección por 
Mycobacterium ulcerans), treponematosis endémica 
(la infección por Treponema pallidum pertenue, T. p. 
carateum y T.p. endemicum), la lepra, la enfermedad de 
Chagas (tripanosomiasis americana), la enfermedad 
del sueño (tripanosomiasis humana africana), las 
leishmaniasis, la cisticercosis, la dracunculosis 
(gusano de Guinea), la equinococosis, la filariasis 
linfática, los parásitos trematodos transmitidos por 
los alimentos (Clonorchis, Opisthorchis, Fasciola, 
Paragonimus), la oncocercosis, las esquistosomiasis, 
y las geo-helmintiasis (Ancylostoma duodenale, 
Necator americanus, Ascaris lumbricoides y Trichuris 
trichiura). Como se puede observar, las ETD son, en 
la práctica, todas aquellas enfermedades infecciosas y 
parasitarias que son prevalentes en áreas tropicales, 
con la excepción de las “tres grandes” - VIH/SIDA, 
paludismo y tuberculosis - que son objeto de una 
mayor atención y financiación, por lo que ya no se las 
puede considerar igual de “desatendidas”.

La estrategia aceptada internacionalmente para 
el control de las ETD se basa en cinco tipos de 

1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P6-TA-2007-0062+0+DOC+XML+V0//ES ;

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/resposo-

cempresas/index.htm  

Valerio Reggi*

intervención (cuya aplicación puede variar en 
función de diferentes circunstancias locales como la 
prevalencia de cada enfermedad y la disponibilidad 
de servicios para ejecutar la intervención):

· Identificación y tratamiento de los casos,
· Tratamiento preventivo de la totalidad de la 

población que se encuentra en situación de riesgo (en 
base a los datos de prevalencia)

· Control de los vectores de transmisión,
· Intervenciones de salud pública veterinaria,
· Mejora de las medidas de higiene personal y del 

medio ambiente.

Además de los aportes de los actores institucionales 
y privados (especialmente los gobiernos de Gran 
Bretaña y Estados Unidos de América y la Fundación 
B&M Gates), se debe tener muy en cuenta el papel 
que algunas compañías farmacéuticas están jugando, 
desde hace muchos años, en el control de las ETD. 
En el transcurso del año 2012, más de 700 millones 
de personas recibieron por lo menos uno de los 
medicamentos mencionados en la tabla que sigue a 
estas líneas. En base a estos datos, uno puede llegar 
a preguntarse muchas cosas, por ejemplo: ¿Son estas 
multinacionales, caracterizadas por una política 
comercial agresiva, las más idóneas para preocuparse 
del problema de estos pacientes? ¿En la tabla aparece 
alguna empresa sobre la que recaen antecedentes de 
haber omitido u ocultado información importante 
sobre una relación beneficio/riesgo poco favorable 
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de alguno de sus productos? ¿Existen  antecedentes 
de empresas farmacéuticas que con el pretexto de 
ajustarse a procedimientos legales han entorpecido 
la comercialización de medicamentos genéricos?

Si la respuesta a todas estas preguntas es ‘sí’, es 
obligatorio hacerse otras de nuevas: ¿Por qué son 
las empresas farmacéuticas las receptoras de los 
“méritos” por su “generosidad” cuando, en realidad, 
esas “donaciones” se alimentan de los incentivos 
fiscales que les proporcionan  los gobiernos de los 
países donantes? ¿Es justo aceptar donaciones de 
empresas que no parecen proyectar una imagen 
inmaculada de defensor de una mejor salud pública? 
y ¿Por qué la OMS y otros organismos nacionales e 
internacionales aceptan y fomentan esta situación?  

Para encontrar una posible respuesta a todas 
estas preguntas, se debe considerar, antes de nada, 
que las personas en situación de riesgo o que sufren  
alguna enfermedad desatendida no suelen tener 
recursos económicos para costear los medicamentos 
que necesitan,  en el caso de que éstos estuviesen 
disponibles. Los mecanismos y estrategias de 
“mercado”, que han buscado tretas para reducir los 
costos y los precios de los medicamentos, nunca han 
sido capaces de ofrecer las condiciones adecuadas 
para que éstos sean accesibles para todos los pacientes 
que los necesitan. Un segundo aspecto que debe ser 
considerado es que es muy poco  probable que los países 
donantes dediquen los fondos que, eventualmente, 
recuperan por la supresión de los beneficios fiscales 
a la compra y donación de medicamentos para las 
ETD. Una tercera consideración se refiere a una 
cuestión de principios: sería razonable argumentar 
que los poderes públicos de los países que cuentan 
con más recursos tienen la obligación moral de poner 
en marcha programas para contribuir al  control, 
eliminación o erradicación de las ETD en aquellos 
países que no cuentan con los recursos necesarios 
para hacerlo. Sin embargo, parece lógico  pensar que 
estos programas no deberían ser un trampolín para 
hacer brillar la imagen de la industria farmacéutica, 
sino más bien una oportunidad más para mostrar 
que la solidaridad internacional existe y funciona. 

Es ahora necesario poner todas estas 
consideraciones en relación con la más concreta 
realidad.  Por el momento, la realidad muestra que 

los planes y las acciones de los gobiernos de los países 
donantes y de los afectados no son suficientes para 
satisfacer las necesidades de centenares de millones 
de personas afectadas por las ETD. Ante esta realidad 
podríamos seguir formulando nuevas preguntas, por 
ejemplo: si una persona descubre que tiene lepra 
¿debe aceptar el medicamento donado por Novartis 
o le conviene más esperar al nacimiento de un 
nuevo mundo en el que los gobiernos realmente se 
preocupen de asegurar una verdadera atención de la 
salud de todos sus ciudadanos? 

Cuentan que, de vez en cuando, entre la niebla 
de las húmedas mañanas tropicales, puede oírse, 
a lo lejos, a un grupo de leprosos cantando loas a 
Novartis, a la vez que maldicen la hipocresía de 
quienes les gobiernan...

Donaciones en curso1

Albendazol GSK
Azitromicina Pfizer
Dietilcarbamacina Eisai
Eflornitina Sanofi-Aventis
Ivermectina Merck & Co. Inc.
Mebendazol Johnson & Johnson
Melarsoprol Sanofi-Aventis
Nifurtimox Bayer
Pentamidina Sanofi-Aventis
Praziquantel Merck KGaA
Suramin Bayer
Terapia combinada para 
la lepra (rifampicina, 
clofazimina, dapsona en 
único blister) y clofazimina 
sola

Novartis

Triclabendazol Novartis

* Valerio Reggi (Milà, Itàlia). Doctorat en Farmàcia, ha treballat en 
àrees d’investigació farmacològica a l’Institut Mario Negri, així com 
a la UNICEF  i  a l’OMS (NNUU). És membre de l’Institut Català de 
Farmacologia.  

1 http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77950/1/9789241564540_eng.

pdf?ua=1
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Riu, quina hora és?

Hom pot dir que a Riu de Cerdanya tenen una pas-
sió i és la del control del pas del temps. O això és el 
que sembla quan contemplem l’edifici de l’església 
parroquial amb els seus tres rellotges perfectament 
conservats, un  mecànic i dos de sol; dos a la façana 
principal situada al sud-oest i un a la paret est. 

Del que vull parlar és del rellotge mecànic. Aquest 
caminador infatigable sobre les hores del dia no po-
dem dir que estigui gaire a l’ombra. 

El toc dels seus quarts i les seves hores acompanyen, 
sense vergonya, als habitants de Riu de Cerdanya des 
de l’església de Sant Joan Baptista. Tampoc podem dir 
que la seva esfera rodona, col·locada en el vell ull de 
bou al mig de la façana, sigui gaire invisible; però sí 
que ho és el “cervell” del rellotge, el mecanisme.

Aquest espai vol “il·luminar” objectes, 
racons, elements i tot allò

que forma part del patrimoni 
de Cerdanya i que estan... a l’ombra.

Sara Aliaga

 

 

L’església de Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya 
és un edifici de planta de creu llatina del segle XVIII, 
tal com indica la data gravada a la dovella central de 
la porta d’entrada i a la seva ferramenta, està cobert 
amb un llosat de doble vessant i té una orientació NE-
SO que l’allunya d’un possible origen romànic.

Externament és un edifici senzill i auster, amb 
uns murs fets amb els conglomerats vermellosos de 
la zona, en el qual es poden individualitzar l’absis 
semicircular cobert per un llosat pla d’un sol vessant, 
i les capelles laterals de planta quadrada. Així 
mateix, entre la façana situada a ponent i les capelles 
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laterals trobem uns contraforts a banda i banda per 
tal d’estabilitzar les parets de la nau. El campanar 
d’espadanya té dos ulls amb caixa posterior per poder 
accedir-hi fins a dalt. Aquest modest edifici, sense 
cap element arquitectònic espectacular, amaga dues 
joies del patrimoni de la nostra comarca. La primera, 
i molt important, és el retaule barroc del 1773, un dels 
dos únics supervivents a la Cerdanya de l’anarquia 
del 1936. El segon (i ho decideix qui subscriu aquest 
article) és el seu rellotge mecànic de “Manufacturas 
Blasco” de Roquetes. La senzilla raó és que no hi ha 
gaires a l’estat espanyol de tan ben conservat i en 
funcionament com el de Riu.

Manufacturas Blasco  fou una empresa de Roquetes 
(Baix Ebre) dedicada a la fabricació, transformació 
i manteniment de rellotges públics. Va ser creada el 
1921 per Josep Blasco Bosch i Manuel Liza. Aquests 
rellotges eren una còpia dels construïts a la regió 
francesa del Jura (als Alps). Existeixen en diferents 
models i mides, essent remarcats com a Blasco-1, 
Blasco-2, etc. segons sigui la seva mida. En principi 
van ser de corda manual, però més tard l’encarregat 
de l’empresa, Sr. Tafalla, va idear un mecanisme, que 
substituïa la roda imperial de la marxa i acoblava un 
joc de pinyons que aguantaven un petit pes d’uns 
2,5 kg, que feia funcionar el rellotge sense donar-li 
corda; aquest sistema de pinyons carregava el pes 

cap a dalt perquè funcionés el rellotge mitjançant 
els tocs horaris i la corda de la soneria es carregava 
per un motor accionat per la roda de les hores, 
aquest sistema és conegut com a remuntat elèctric. 
Malauradament, l’empresa va tancar portes durant 
els anys noranta. Avui encara existeix a Roquetes una 
empresa de fabricació de rellotges públics, els Tallers 
Cronos.

El rellotge de Riu, es troba dins d’un habitacle de 
vidre, situat al centre del cor, just darrere de l’ull de 
bou en el qual està col·locada l’esfera. Podem accedir-
hi per una escala a l’esquerra de la porta, amb 
esgraons primer de pedra i de fusta en el segon tram.
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A l’interior de l’habitacle de dues portes trobem 
el mecanisme del rellotge i enganxades a un costat 
les “Indicaciones y cuidados que requieren todos 
los relojes de esta casa”, signades per Manufacturas 
Blasco de Roquetes, en data sense especificar 
(196...) però que indicaria que el rellotge de Riu va 
ser comprat en la dècada dels seixanta del segle XX. 
Pel que hem anat veient en altres rellotges Blasco, 
l’habitacle i les “indicaciones” són una tònica general.   

El mecanisme està en perfecte estat i en 
funcionament. Malgrat no tenir molts segles al 
darrere, és un rellotge mecànic fet artesanalment, i és 
per aquest motiu i pel fet que els de la seva “espècie” 
estan desapareixent substituïts per rellotges digitals 
que, d’altra banda no garanteixen una exactitud 
horària major, que és una peça de gran valor.



49

La declaració de bé cultural d’interès local de 
l’església de Sant Joan Baptista em va regalar, entre 
altres meravelles patrimonials, trobar un aparell 
d’aquestes característiques, l’oportunitat de conèixer 
una mica el món dels rellotges públics, i d’assabentar-
me que a la petita localitat de Roquetes, al costat de 
Tortosa, van néixer bona part dels rellotges públics 
de l’estat espanyol entre els anys vint i els noranta 
del segle passat. 

Riu té un rellotge reconegut i valorat, germà del 
de la catedral de Ciutadella (Menorca), del de la Seu 
Vella de Lleida o el de la catedral de Jaén,  entre 
d’altres. Vull reivindicar els rellotges dels campanars 
dels nostres pobles, perquè marquen el pas del 
temps col·lectiu, perquè no trenquen el silenci, tot 
el contrari, l’acompanyen. Cada rellotge de cada 
poble té un so propi que el fa diferent del poble 
del costat. Vull reivindicar un element dels nostres 
pobles que, curiosament, els forasters acostumats 
i contaminants del soroll embogidor de les ciutats 
volen fer callar. 
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Antroponímia cerdana medieval 
entorn d’un document del Liber 
firmitatis ville podiiceritani... de 
1345-1346 dels notaris Ramon 
Guillem de Lorà i Joan Torrent

Introducció
El present document, editat per l’Institut d’Estudis 

Ceretans el 1982, fou àmpliament analitzat per 
Sebastià Bosom des del punt de vista dels cognoms i 
els oficis a la Puigcerdà de mitjan segle XIV. Nosaltres 
ho fem ara per tenir la particularitat de recollir, als 
seus folis 47 v. al 56, una gran quantitat de cognoms 
esdevinguts derivats dels noms de lloc de les diverses 
viles, pobles i llogarets cerdans existents aleshores,  
moment d’apogeu poblacional i econòmic del Podium 
ceretanum. 

La gran majoria de cognoms són incontestablement 
cerdans o, millor dit, tenen un clar lligam amb els 
nuclis de Cerdanya així com dels antics llocs del 
comtat de Cerdanya avui no cerdans (el pagus de 
Berga, la vall de Ribes, el Capcir, etc.). Per contra, 
uns altres podrien fer referència a llocs d’arreu, amb 
un origen no específicament cerdà; no obstant això, 
també hem decidit incloure’ls aquí. 

Al llarg dels primers segles medievals era habitual 
posar el nom de pila seguit de la preposició “de” -de 
pertinença- i el lloc d’origen, però a partir de la baixa 
edat mitjana comença a ser freqüent que el topònim 
passi a convertir-se en el cognom, fet manifest 
majoritàriament en el present document.

Anàlisi dels cognoms

Adacz, Jaume i Joan
Adacz és un dels noms o grafies medievals 

emprades per anomenar l’actual poble de Das. Si bé 
inicialment apareix esmentat com a villa Adatio (per 
exemple, l’any 965) en la documentació coneguda, en 
anys posteriors hi surt com a Adaz, Adació i Adaç i és 

Oriol Mercadal

a la fi del segle XIII i l’inici del segle XIV quan resulta 
freqüent llegir Adacz.

Alb, G., G. de i P. / Albo, P.
Alb és el nom medieval, gairebé invariable al 

llarg del temps, de l’actual poble d’Alp. Si a l’Acta 
de Consagració de la Catedral d’Urgell (ACCU), que 
probablement data d’entre els anys 978 i 1024, el 
trobem esmentat com a parrochia Albi i poc després 
villa Albi, a mitjan segle XI es grafia també Albii i en el 
1077 ja apareix com a Alb, nom que perduraria durant 
els segles XII i XIII, amb esments puntuals a Albe, Albo 
i Albos.

Anes, R.
Annes o Anes és el nom medieval, gairebé 

invariable al llarg del temps, de l’antic nucli d’Anes, el 
qual té com a evidència actual la casa o mas d’Anes –
evidentment, molt transformada o “nova ”– i l’església 
romànica de Sant Mamet. A l’ACCU apareix citada 
com a parrochia Annas, al segle XII com a Annes i en 
segles posteriors, Anes. 

Angostrina, P.
Angostrina és el nom medieval -un dels més 

invariables al llarg del temps-, de l’actual poble 
d’igual nom. Si bé a l’ACCU apareix com a parrochia 
Angustrina, a inicis del segle XI i al llarg dels següents 
gairebé sempre ho faria com a Angostrina. 

Aravó, P. de i R. de.
Fa referència al nom de l’antic lloc d’Aravó, 

l’església del qual (Sant Martí) ja apareix esmentada 
a mitjan segle X. El 982 apareix com a villa Araionedo 
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i a partir del segle X com a Aragoned i Arao i sobretot 
a partir del segle XIII com a Aravone i Aravonis. Avui, 
el nom està relacionat tant amb l’hidrònim vinculat 
al riu Aravó o Querol com amb el nucli de Sant Martí 
d’Aravó (avui al municipi de Guils de Cerdanya) i 
també amb el mas Aravó (també dit o grafiat d’Aravó 
o d’Arbó).

Arseguell, G.
Té amb veure amb l’actual poble d’Arsèguel, avui 

inclòs al Baridà alt urgellenc i pertanyent al municipi 
d’igual nom. A l’ACCU apareix com a parrochia Arcegal 
i al llarg de l’època medieval com a Arcegalo, Arcegal, 
Arceguel i Arceguel. 

Auren, G., R. i Berenguer.
Té l’origen en la casa d’Aurèn o d’Orèn, avui 

pertanyent al municipi de Prullans. El nom ja apareix 
esmentat l’any 1200 com a villare seu mansus de Auren. 
El 1380 trobem citats junts Anes, Sobiror i Aurèn.

Aya, Bernat d’, Joan i R.
Fa referència a l’actual poble d’Age, pertanyent 

avui al municipi de Puigcerdà, però fins al 1969 
formant part del de Vilallobent i Age. Vers el 1023 
és esmentat com a villa Ageri i posteriorment com 
a Aginis, Agia, Haja, Aya i Aia, però des del segle XII 
fonamentalment com a Age.

Baledosa, Ramon
El topònim Baladosa, ben proper a Baledosa, ha 

restat fossilitzat al nord del municipi de Bolvir, a 
tocar del termenal amb Guils de Cerdanya.

Bar, P.
Relacionat amb el poble de Bar, antic cap alhora 

que castell del Baridà. El nom ha restat invariable 
al llarg dels segles, tot sovint precedit de pagus 
(Baritensis o Baritanensis), parrochia, villa, castrum, 
feu o castell.

Bayande, P.
Bajande és avui un poble del municipi d’Estavar, ja 

esmentat a l’ACCU com a parrochia Baiamite. El 988 com 
a villa Baianida i a partir del segle XI com a Baiande i 
Bajande  preferentment, però també com a Baianda i 
Bayande –coincident amb el nom que ens ocupa.

Belissen, R.
Podria tenir relació amb el nucli alt medieval 

de Belis, Belit o Bellid, documentat des del 983, que 
evolucionaria o esdevindria el Bellver de la baixa edat 
mitjana.

Belloch, Bertomeu
Bell-lloc és un santuari marià d’origen medieval, 

situat al municipi de Dorres, el qual apareix al segle 
XIV esmentat com a Sancta Maria del Pulcro Loco. A 
partir de la fi del mateix, també com a Belloch o Belloc. 

Belucz, G., Jaume i P.
Potser relacionat amb el nucli de Lucz, documentat 

així a partir de 1260 i corresponent a l’actual Lluç, al 
municipi de Sant Llocaia.

Bolvirre, G.
Referent al poble de Bolvir, esmentat per primer 

cop el 925 com a Bulver i posteriorment com a 
Volvirium, Volvir, Bulvir, Bolvir, Vulverri, Bolvirrium, 
etc. 

Borr, Francesc i Jaume
Bor és un topònim força invariable relacionat amb 

l’actual poble, avui pertanyent al terme de Bellver de 
Cerdanya. A l’ACCU apareix com a parrochia Borre i el 
1095 trobem esmentada la villa Borr.

Caborriu, Lop de
Avui es conserva el topònim Caborriu o Coborriu 

almenys a dos llocs: Coborriu de Talló, a la Batllia, 
i Coborriu de la Llosa, al Baridà. A l’ACCU trobem 
esmentat Caputreo i el nom Caborriu de Tolo o de 
Telo ja apareix als documents vers l’any 1200, mentre 
Coborriu de Avol ho fa el 1182 i el villarium de Cabarrivo, 
referit també al segon, el 1269.

Canals, P.
Probablement està relacionat amb l’antic poble 

de Canals, avui despoblat i integrat al municipi 
de Riu de Cerdanya, del qual tenim poca i tardana 
documentació, atès que la primera cita és al capbreu 
de Riu de 1620. No obstant això, també hom documenta 
una villa Kanals el 1071 al territori de Talló, així com 
un mansus de cza Canals a l’antic terme de Queixans, 
in parrochia de cza Parera, el 1267.



52

Capcir, Berenguer
Nom relacionat amb la veïna contrada del Capcir, 

el qual formava part del comtat de Cerdanya a l’edat 
mitjana; aquest topònim és documentat així almenys 
des de l’any 1087.

Capdevila, Arnald, Bernat, Francesc. Jaume, P. i R.
Capdevila és el raval més antic de l’actual poble 

de Prats, el qual sembla que estigué emmurallat i 
albergà el castell, i on avui també trobem l’església 
parroquial romànica de Sant Serni.

Cardils, R.
Despoblat del municipi de Bellver de Cerdanya, el 

topònim ha quedat fossilitzat a la Serra de Cardils. El 
1067 ja apareix a la documentació un fevum de Cardils 
i el nom ha restat invariable al llarg dels segles, per bé 
que també ha estat grafiat Chardils i Cardills.

Caroll, G.
Carol(l) és la grafia modificada –i afrancesada– 

de Querol, noms de vall i nucli esmentats a la 
documentació medieval com a Valle Cheirol i Cherol 
respectivament.

Caseles, Andreu, Arnald, Bernat, G., Jaumet, Joan 
i Pere.

Caselles fou un antic lloc existent a l’edat mitjana al 
territori de l’actual municipi de Bellver de Cerdanya. 
Ja l’any 890 s’esmenta com a Foces de Caselles i el 901 
com a Casellas. El mansus Caseles també es cita en un 
documentat datat entre el 1031 i el 1060.

Cases, Jaume, Jaumet, P. de i R.
Cognom àmpliament difós, però associable a 

l’antic lloc de Ses Cases, a tocar de l’actual mas Franc o 
Françó, a prop del lloc de Feners (Enveig). Documentat 
com a villare de ces Cases el 1265. Al municipi de Guils 
de Cerdanya també hi trobem la Pleta de les Cases.

Castelar, R.
Serra de Castellar, Serrat Castellar i Puig Castellar 

són topònims presents avui a diversos municipis 
cerdans, entre ells els d’Urús i de Ger. Al segle XI 
trobem documentada una Vall de Castellar a l’antic 
camí del Pendís.

Casteyllo, R.
A Cerdanya hi ha, almenys, dos emplaçaments 

relacionats amb el nom de Castelló (a part d’altres 
“Castellots”): l’antic mas de Castelló al municipi de 
Montellà i Martinet i el mas en ruïnes de cal Castilló, 
a la vall de l’Ingla, al terme de Bellver de Cerdanya. 
El 1200 apareix a la documentació un Castelione i un 
Casteyllo a la rodalia de Montellà de Cadí.

Caudegues, Joan
Fa referència a l’actual nucli de Càldegues, existent 

almenys des del segle X i cap de l’antic terme de 
Càldegues i Oncés. A l’ACCU apareix com a parrochia 
Kaldegas i en segles posterior durant l’època medieval 
com a Callegas, Calleges, Caldeges, Challeges, Calligiis; 
a l’edat moderna predominen els Caldegues i Caldegas.

Cerdà, Bernat, G., Guillem i Jaume / Cerdana, 
Jaume

Cerdà és un cognom encara conservat a Cerdanya 
i que també donà lloc a topònims forans com el de 
Sant Llorenç de Cerdans. El primer cop que tenim 
documentat un nom en la forma lingüísticament més 
propera, catalanitzada (i no pas com a ceretania o 
sardonia), és als documents del 965 i 1011 on apareix in 
comitatu Cerdaniense i Cerdania. A l’actual municipi 
de Bellver de Cerdanya també havia existit, entre 1031 
i 1060, un mansus Cerdà. L’etimologia sembla derivar 
del país dels kerretani, kerretes o el llatinitzat ceretani.

Codina, Bernat, G., Jaume i R.
Codina és un antic lloc de l’actual municipi de 

Bellver de Cerdanya que ja apareix a la fi del segle 
X, en un document del 990 (Cudina) i posteriorment, 
el 1104, també un mansus de Codina i un molí de la 
Codina. A més, el 1073 trobem Cabanil de Cudinella.

Coma, Joan i P.
Coma és un antic nucli, avui desaparegut, de 

l’actual municipi d’Alp. A l’edat mitjana estava vinculat 
a la parròquia d’Ovella, situada a la vallis Albi. El 1011 
apareix citat com a villa Coma i el 1281 com a Coma.

Conceyllabra, Ramon
Concellabre és avui un mas pertanyent al 

municipi de Santa Llocaia, però a l’edat mitjana va ser 
considerat i esmentat com un llogaret o villarium. Els 
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anys 1260 i 1270 apareix com a Concellabre i al mateix 
temps escrit Consellabre i Conceyllabre. 

Conomines, Arnald, Bartomeu, Berenguer i Bernat
Coromina, condomina i conomina, amb els seus 

corresponents plurals, són noms derivats de 
condoma (cum domus), que vol dir “casa amb cort 
i altres dependències”, el qual derivà en el llatí 
tardà condomina, i posteriorment en conomina. Fa 
referència al camp adjacent a una masia o un mansus 
i tradicionalment considerat de bona qualitat. Alguns 
exemples són la condomina de Cerdà a Soriguera 
(1406) i la coromina de Cassasús a Urús.

Corbera, Bernat, G. i Ramon
Antic lloc existent en l’actual terme de Vallsabollera. 

Als documents que coneixem, del segle XII al XIV, el 
nom hi apareix invariablement com a Corbera.

Cortacz, Francesc de
Segurament fa referència a l’actual poble de 

Cortàs, però també podria tenir a veure amb 
Cortaucz, amb l’antic vilatge fa segles existent entre 
Martinet i Travesseres, en el camí que mena a Lles. 
El Cortàs de la vall del Duran i a l’actual terme de 
Bellver de Cerdanya apareix a la documentació com 
a parrochia Cortalz a l’ACCU del segle X i després amb 
diversos noms (villa Curtes, Cortalb, Cortaucz, etc.), 
mentre que el segon ho fa per primer cop el 1281 com 
a Cortaucz i després Cortals.

Crosels, Guillem i P.
Podria tenir a veure amb l’antic lloc de Croells, 

situat a l’actual municipi de Sallagosa, que era 
documentat Croells (in parrochia Sancte Eugenie de 
Salagosa) al segle XV.

Czanoguera, Bonanat
Podria estar relacionat amb algun lloc anomenat 

La Noguera o el pont d’en Noguera, situat en algun 
lloc entre Puigcerdà i Ger -potser localitzat a la vall 
d’Alp.

Czacort, Ramon
Podria tenir relació amb La Cort o el nucli de Curte, 

que correspondria l’actual mas de Corts, al municipi 
de Bellver de Cerdanya. 

Czatorr, Arnald, P. i R.
La Tor és l’antic nom de La Tor de Querol 

(afrancesat Latour de Carol). A la documentació 
medieval el trobem esmentat com a villa o parrochia 
de Turre a partir del 1260. Villa o locus de Turri en 
diversos moments des del segle XIII i ja en època 
moderna Lator, La Torr i La Tor.

Dach, P. d’
Probablement, és la contracció de D’Ach = D’Ac, 

potser relacionable amb D’Acs (= a l’ariegí Acs-dels-
Termes)

Dalb, G., G. de i P.
Vegeu Alb

Daravó / Darbó, P. de i R. de
Vegeu Aravó

Darró, Jaume i P d’
Probablement, contracció de D’Arró. L’actual 

poble de Ro el 1063 apareixia esmentat com a villa 
Arron i el 1268 ho feia com a Arro.

Daya, Bernat, Joan i R.
Vegeu Aya

Dembert, G.
D’Embert o potser sinonimitzat amb D’Embret. 

Embret (també grafiat Ambret) fa referència a un 
lloc de l’actual municipi de Lles de Cerdanya, el qual 
apareix citat a la documentació medieval sembla que 
a partir del segle XIII:  Embret i Embreer el 1244 i el 
1280-81. Segurament per desplaçament de la família 
o els masovers de la casa, a Bellver, també hi trobem 
una casa així com la tuta de l’Ambret a prop de la Fou 
de Bor.

Demveig, P. de
Vegeu Emveg/Emveig.

Deyna, G. de
Vegeu Eyna.

Disogal, Guillem
Vegeu Isogal/Isogol.
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Dòrri, G. / Dòrria o Dorria, P., R i Bernat
Segurament relacionat amb Dòrria –població de 

la vall de Ribes, pertanyent al comtat de Cerdanya a 
l’edat mitjana– o fins i tot amb Dorres o D’Orri, per 
bé que menys probablement.

Duran, Arnald, G. i Guillem / Durant, Jaume
Podria fer referència a la vall del riu Duran, que en 

època medieval constituïa l’eix del territori anomenat 
pagus Olorbitense o Olorbitensis i que encara avui 
vincula entre si els pobles d’Isòvol, Olopte, Gréixer, 
Cortàs, Éller, Meranges i Girul.

Emvals, Guillem / Emvales, Joan
Antic nom del lloc d’Envalls, a la vall d’Angostrina, 

on avui trobem l’església romànica de Sant Martí. El 
1277 i al llarg dels segles XIII i XIV trobem esmentat 
Sancti Martini de Ennvalibus o in Vallibus. També es 
documenta un Envalls o Envall a l’antic territori de 
Talló, esmentat a partir del 1040 com a Envalli, Enval, 
Einval i Eval.

Emveg, P. / Emveig, P. de
Fa referència a l’actual poble d’Enveig, que a 

l’ACCU apareix esmentat com a parrochia Evegi. El 
930, villa Evege, i a partir de mitjan segle X, al llarg de 
l’alta edat mitjana, ja com a Enveig o bé Evei, Envegio 
i Eveg. Des del segle XIII és freqüent veure’l grafiat 
Invidio, Invideo o Invidium. I també existeix la figura 
del senyor d’Enveig vinculat a un castell, encara 
existent per bé que molt reformat. A partir del segle 
XVI, l trobem esmentat més freqüentment com a 
Enveg i Enveig.

Ena, Ramon d’
Correspon a una forma antiga del nom d’Eina, 

propera al més freqüent Esna, emprada a finals del 
segle XIII (per exemple, a l’esment de l’ecclesia Sancti 
Michaelis d’Ena).

Estana / Stana, Bernat
Nom molt invariable en la seva grafia al llarg dels 

segles, que fa referència a l’actual poble d’Estana, 
situat al peu del Cadí, el qual antigament va formar 
part del municipi de Víllec i Estana fins a ser 
incorporat al de Montellà i Martinet.

Estavar, Guillem / Estevar/Stevar, Jaume
Es refereix al poble actual d’igual nom. A l’ACCU, 

probablement de la fi del segle X, ja apareix com a 
parrochia Stavar i del segle XI en endavant s’alternen 
predominantment les grafies Stavar i Estavar, per bé 
que també hi trobem villa Astavar o Astavarium.

Eyna, G. d’
Referit a l’actual poble d’Eina. El 913 apareixia escrit 

com a villa Esna i així se segueix esmentant al llarg dels 
segles X, XI i XII. I serà a partir del XIII quan apareixeran 
amb més freqüència els noms Eyna i Eina.

Ger, Ponç de
Coincideix amb el nom de l’actual poble. Esmentat 

com a parrochia Geri a l’ACCU i en algun document 
del segle XI com a villa Gerrii, usualment i ja des del 
1011 apareix grafiat com a Ger.

Hisogol, Bonacip, G., Huguet, Ramon.
Fa referència a l’actual poble d’Isòvol. El 965 el trobem 

escrit Isogal, al segle XII Hisogal i Ysogol, i posteriorment 
Isogal, Isogoll i Isogol. I sembla que només  a partir de 
l’edat moderna com a Isòvol o Isobol.

Hondzes, P.
Relacionat amb el poble d’Oncés, pertanyent a 

l’antic municipi de Càldegues i Oncés. El 950 apareix 
escrit Onzes, a inicis del segle XI Unzes i poc després 
villa Undeza. A partir del segle XIII hom troba Onczes, 
Ondzes, Onzes i Onses.

Hurucz, Arnald, Bernat, Guillem.
Fa referència a l’actual poble d’Urús, la grafia del 

qual ha estat molt variable al llarg dels segles. A l’ACCU 
del segle X apareix com a Oruz i posteriorment, durant 
l’edat mitjana, com a Arucio, Orutis, Oruz, Orutz, 
Eruci, Orucii, Oruc, Urue, Uruz, Urucz, Uruçio i Uruges. 
Només a partir de l’edat moderna es normalitza el 
nom Urús, per bé que al segle XIX resulti freqüent 
veure escrit Grus, que és com li diuen els cerdans al 
lloc. Curiosament, desconeixem als documents una 
grafia iniciada amb la lletra “H”.

Huvela, Guillem
Té a veure amb Ovella, un antic nucli i parròquia 

existent a la vall d’Alp, el qual ja apareixia a l’ACCU com 
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a parrochia Evella. A partir del segle XII trobem Ovella, 
podium de Huvela, parrochia sancte Marie de Huvela i 
quera d’Ovella. I al segles XIX, “porxo d’Ovella”. A la 
capella neomedieval de la Divina Pastora, a la Torre 
de Riu es venera la imatge de la Mare de Déu d’Ovella.

Ingla, Jaumet, R.
Nom referit a l’actual vall de l’Ingla o vall d’Ingla, 

on antigament estigueren habitades algunes cases 
(La Serra, L’Ingla de Baix) i es trobava el nucli de 
Vilavedra, entre altres llocs. Al segle XI s’ementa com 
a Ilinga, el 1182 Engline i al segle XIII trobem alguna 
persona relacionada amb cza Ingla.

Iravals / Isavals, G. i P.
El nom del lloc, avui encara existent, s’ha 

mantingut força invaribale per bé que grafiat amb 
petites diferències. A l’ACCU apareix com a parrochia 
Ysavals i posteriorment com a villa Isavals, valle Eraval 
(que en aranès correspondria a la redundància “vall 
La Vall”), Ysavalls, Isavallis, Isaval, Isavalle, Eravalle, 
Iravalls i finalment l’Iravals actual.

Isogal / Isogol, Guillem i P.
Es refereix a l’actual poble d’Isòvol. Vegeu Hisogol.

Labret, Arnald
Probablement relacionat amb el nom Ambret. 

Vegeu Dembert.

Lorà, Ponç i Ramon de
Pot fer referència a l’indret de Llaura, a la muntanya 

d’Enveig, que el 1011 era grafiat Lora i el 1260 villare 
de Lorano. 

Losa, G.
Probablement relacionat amb el topònim “Llosa”, 

present avui a la vall i les cases de la Llosa, al terme 
de Lles de Cerdanya. El 1088 trobem un Losers a la 
documentació i en el segle XIII es mencionen el 
castrum et vallem de cza Losa. Al segle XVII s’esmenta 
com La Lloça.

Mayans, G. i Joan
Fossilitzat avui en el topònim del coll de la Creu 

de Maians, a la serralada que separa la Cerdanya de la 
vall de Ribes (Ripollès).

Monteyllà, Bernat
Relacionat amb el poble de Montellà, antigament 

Montellà de Cadí i avui pertanyent al terme baridà de 
Montellà i Martinet. Aquest cognom està relacionat 
amb l’antiga i important nissaga cerdana dels de 
Montellà –entre altres membres, un dels cònsols en 
cap del Puigcerdà medieval i diversos terratinents–, 
i cognom encara avui ben viu. El 843 apareix com a 
parrochia i villa Monteliano i també després a l’ACCU.

Morera, Bernat, P.
Possiblement relacionat amb el puigcerdanenc 

barri -i portal - de la Morera, nascut a la baixa edat 
mitjana i situat entre el capdamunt de l’actual passeig 
del 10 d’Abril i la plaça de Barcelona.

Mosoyll, R. de
Referit a l’actual llogaret de Mosoll. Apareix com a 

Mosollo a l’ACCU i grafiat Mosoyll a partir de vers 1269.

Neffel, Arnald de
Correspon a l’actual lloc de Nèfol, al municipi de 

Bellver de Cerdanya. El 1012 apareix documentat com 
a Nefal i el 1261 i el 1294 esmentat com a Nephel.

Nuya, R.
Podria estar relacionat amb l’actual poble de 

Naüja, el qual a mitjan segle XIII apareix algun cop a 
la documentació com a Anahuya.

Oceya, Bernat i R.
Relacionat amb l’Oceja actual. A l’ACUU i en 

dècades posteriors apareix com a Olcegia i després 
també com a Oceia, Osseya, etc.

Olia, R.
Topònim poc variable que correspon a l’Olià actual, 

al terme de Bellver de Cerdanya. A mitjan segle XIII 
el trobem grafiat Olia (in parrochie Sancte Eugeniae).

Ondzes, Joan i R.
Relacionat amb l’actual poble d’Oncés, del 

municipi de Bourg-Madame (o La Guingueta d’Ix) 
i antigament pertanyent al terme de Càldegues i 
Oncés. Onzés el 950, al llarg del segle XIII és freqüent 
veure’l grafiat Ondzes.
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Orden, P.
Correspon a l’actual poble d’Ordèn, al terme 

de Bellver de Cerdanya, antigament pertanyent al 
municipi de Talltendre i Ordèn, a la solana de la Batllia. 
Molt invariablement escrit Orden a la documentació 
des del segle X.

Ovela, Ramon
Vegeu Huvela. El 1318 trobem el nucli esmentat 

com a Ovela en un document.

Palau, Bernat
Probablement relacionat amb l’actual Palau de 

Cerdanya, nom de lloc que ja apareix el 982 i el 1011 
com a villa Palatium. La forma catalana Palau la 
trobem documentada el 1260 i 1486, però sobretot a 
partir del segle XVII.

Paloll, P. i R.
Molt probablement tingui a veure amb l’antic Palol, 

referit al Palau de l’actual terme de Santa Llocaia. 
El 1011 es documenta com a Paliciol i el 1260 com a 
Paladol i Palaol.

Perdinela, Bernat, Ponç i R.
Relacionat amb l’actual topònim Pardinella. 

Un el trobem al sector del municipi de Das que 
termeneja amb Urús per la Valira i l’altre al municipi 
de Targasona. Aparentment, el cognom sembla més 
lògic que estigui relacionat amb aquest darrer, un 
lloc existent com a mínim des del 1017 i veí dels nuclis 
de Targasona, Vilalta i Torba. Al segle XI trobem una 
menció d’un alodem de Perdinella.

Perera, Bernat i G. / Pereres, G.
Vinculat a l’actual poble d’igual nom (Les Pereres), 

que el 1267 apareixia com a parrochia de cza Parera i 
també com a ça Perera. 

Peyronell, Arnald
Cogom que s’ha conservat en forma de topònim al 

municipi d’Angostrina al límit amb Llívia en la forma 
Coma Peironell o Peronella.

Pi, Arnald
Tot i ser u cognom àmpliament documentat en 

diversos llocs, a la Batllia trobem el lloc de Pi. El 982 

apareixia com a Pinum, després com a villa i parrochia 
Pino o Pinum i a partir de l’època moderna com a Pi.

Planes, Berenguer, Bernat, Jaume, Joan, P. i R.
Tant pot estar relacionat amb el Planès de la vall 

de Ribes, a l’antic comtat de Cerdanya, com amb el 
Planès de l’alt Conflent o del pla de la Perxa.  

Prats, R. decz, Arnald de, Bernat, G., Jaume, P. i R.
Cognom freqüent, però que també té la seva 

representació cerdana, concretament el poble de 
Prats, municipi de Prats i Sansor.

Prunyals, R.
Podria estar relacionat amb el Pruyllans de mitjan 

segle XIII, corresponent a l’actual poble de Prullans, 
a la Batllia. 

Puig, Feliu, G., Jaume, Mateu, P., Pere, Ramon, 
Ripoll den (Puig) i Simó

Cognom freqüent també, a Cerdanya també està 
representat en el nucli d’El Puig, al municipi de 
Vallsabollera, esmentat com a Puig de Valcebolera el 
1287.

Quer, Bartomeu, Bernat decz, Lluis
Formant freqüent a Cerdanya (Quer, Quera, 

Quers, Querol...), en concret el cognom Quer estaria 
probablement vinculat al nucli d’El Quer o Quer 
Foradat, documentat com a castrum Lo Quer el 1355.

Queroll, Perpenya / Querolla, G. 
Relacionats amb Querol, topònim que avui i des 

de l’edat mitjana dóna nom a una vall,  un poble –
de l’actual municipi de Porta-, un riu i un castell. 
El 1011 apareix com a Valle Cheirol, el 1308 i en anys 
posteriors vayl de Querol i a mitjan segle XIII trobem 
esmentat el Casteyl de Querol.

Rigat, Bernat, Jaume i Pere
Nom conservat avui en forma de topònim, al coll 

Rigat, al municipi de Sallagosa.

Riu, Bernat, Jaume i P. de / Ryu, Jaumet i Joan
Relacionat amb el nucli de Riu de Pedra o Riu 

de Pendís, avui cap del terme de Riu de Cerdanya. 
A l’edat mitjana, villa Rivi el 1001 i a partir del 1270 
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aproximadament, grafiat Riu de Pedra i Riu. A tocar 
de Bellver, també hi trobem el nucli de Riu de Santa 
Maria, per bé que en època medieval era anomenat 
villa de Sancta Maria o Sancta Maria de Cabanaria.

Sagua, Bernat i Pere
Es refereix al poble de Saga, avui inclòs al municipi 

de Ger, que a partir del 958 i sobretot des de mitjan 
segle XIII apareix escrit diverses vegades com a Sagua.

Salit, Bartomeu, Jaumet i P. 
Nom conservat avui en una masada del terme de 

La Tor de Querol. El 1009 era esmentat com a Salitos i 
el 1297 com a villarium de Salit.

Sant Pere, Bernat de
És possible que faci referència al lloc de Sant Pere, 

a l’actual municipi de La Tor de Querol. L’antic om 
era el de Sedret o Sant Pere de Sedret, per bé que les 
primeres mencions fan referència a una villa Settereto 
(862) o Cedret (v. 908). També trobem un Sant Pere al 
terme de Ger, referit al llogaret –avui raval o barri  – 
on a l’alta edat mitjana existí una cel·la monàstica.

Secre, P.
Pensem que podria estar relacionat amb el riu 

Segre, esmentat a les fonts llatines com a Sicoris i Ribo 
Sequere a partir de l’any 815 o Flumen Secore el 840.

Sedret, R. de
Vegeu Sant Pere.

Selagosa, Bernat
Forma antiga del topònim Sallagosa, actual cap 

de municipi d’igual nom. El 913 ja apareix com a 
Sellagosa i a la fi del segle XIV com a Selagosa entre 
altres grafies.

Seneya, G. i Jaume
Relacionat amb l’actual poble de Saneja, al terme 

de Guils de Cerdanya. Per bé que a l’ACCU apareix com 
a Exenegia i diverses variants ho fan posteriorment, la 
grafia Seneya és habitual i pròpia de la segona meitat 
del segle XIII.

Set, Mateu
Nom d’un antic lloc de l’actual municipi de Santa 

Llocaia (Set o Coma de Set). El 1071 ja apareixia escrit 
com a Set. I també trobem una villa Sete al pagus de 
Talló, el 1104, que ha estat associada a l’actual llogaret 
de Sotanut.

Soler, Arnald, Bartomeu, Bernat, Francesc, 
Guillem, Jaume, Martí, P. i R.

Relacionat amb el lloc del Soler, antic nucli 
existent a l’actual municipi de Bolvir. El 1260 apareix 
citada la parrochia Sancti Clementis de Solerio i el 1285 
s’esmenta un tal G. decz Soler.

Soriguera, Bernat, Jaume, Joan
Correspon a l’actual mas Soriguera. El lloc es 

documenta així (Soriguera) a partir de mitjan segle 
XIII, sovint associat al lloc de Soriguerola.

Stana, Bernat
Vegeu Estana.

Taltendre, P.
Vinculat a l’actual poble de Talltendre, al terme de 

Bellver de Cerdanya i antigament pertanyent al de 
Talltendre i Ordèn. A mitjan segle XIII apareix escrit 
com a Taltendre.

Tartera, P.
Relacionat amb l’actual poble del mateix nom, al 

municipi de Das. Ja apareix així a l’ACCU de la fi del 
segle X.

Torrent, Arnald, Bernat, G., P.
Per bé que és un nom àmpliament difós, podria 

estar relacionat amb alguns dels diversos topònims 
(Torrentes, Torrents, Torrent) existents a Cerdanya 
en l’època medieval, sobretot al sector de la Batllia. 
Com una parrochia ipsos Torrentes del segle X-potser 
propera a Aristot-, el Torrents del segle XII, el Torrent 
de 1282 i el mansus de Torrent documentat al Vilar 
d’Urtx l’any 1287.

Torreylles, Jaumet, Mateu i R.
Associat a l’antic lloc de Torrelles, és un nom 

fossilitzat en l’actual topònim del serrat de Torrelles, 
al límit dels termes de Prats i Sansor i d’Urús. El 1096 
es documenta un Torreles.
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Urg, Jaume d’ i Ramon
Relacionat amb el poble i antic terme d’Urtx. La 

grafia Urg ja apareix el 1037 (villa de Urg) i resulta 
força invariable, tot i que trobem Urgio, Urgis o Urx.

Urucz, Pere d’
Vegeu Hurucz.

Valieles, Berenguer
Referit a l’actual poble de Viliella, al terme de Lles 

de Cerdanya. A la documentació apareix com a Valiela 
a partir del 1260 i Vallielles el 1313.

Valljohan, G.
Associat a l’antic lloc del vilar de Valljoan o Vall-

Johan, localitzat dins de l’actual terme de Montellà i 
Martinet, al camí de Montellà a Bastanist i veí del lloc 
d’Aragall. Documentat com a mínim a partir del segle 
XII.

Valloberola, Pere
Podria estar relacionat amb la Vall Llobera, 

documentada al municipi de Portè, i esmentada com 
a Valle Luparia –vall de llops– el 1035.

Vedrinyas, P. i R. / Vendrinyans, G.
Associat al nom de l’actual lloc de Vedrinyans, al 

municipi de Sallagosa. Si el 1086 trobem villare de 
Vidinianos, el 1260 ja apareix com a Vedrinans i el 1418 
com a lo vilar de Vedrinyans.

Vilalobent, Jaume, Jaumet i R.
Relacionat amb l’actual poble de Vilallobent, avui 

al terme de Puigcerdà i en el passat formant part del 
municipi de Vilallobent i Age. Villalupinti a l’ACCU, la 
forma Vilalobent resultà freqüent als segles XIII i XIV.

Villech,  Pere de / Viyllech, G.
Relacionat amb l’actual poble de Víllec, al municipi 

de Montellà i Martinet, pertanyent a l’antic municipi 
de Víllec i Estana. Vilag en els seus orígens, la forma 
Villech apareix a partir del darrer terç del segle XIII.

Vilar, G.
Entre altres, pot fer referència als actuals llocs d’El 

Vilar d’Urtx o El Vilar de Lles. El 1308 trobem esmentat 
el Vilar de Urg.

Altres cognoms d’aquest document relacionats 
amb topònims existents a l’edat mitjana al comtat de 
Cerdanya, de caràcter pirinenc, relativament propers 
geogràficament o relacionats amb aquell són els de 
Jonczet, Josa, Liyllet, Lopinós, Maczaners, Manresa, 
Merola, Meyans, Nevà, Payllars, Peguera, Planès, 
Planoles, Pradell, Ribes, Ripoll, Sautó, Tholosa i 
Vich.

Nota: L’abreviatura G. correspon a Guillem, J. a 
Jaume i P. a Pere.
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