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Resum
A l’antic territori del vescomtat de Vilamur (vall de Siarb) podem identificar una xarxa
de camins que articularen les dinàmiques socials, migratòries, agràries i comercials
internes de la zona durant segles XVI – XIX. Amb aquest treball redescobrim els antics
camins de la vall que s’han documentat gràcies a les fonts de Francisco Zamora o Onofre
Timbau i a través dels vestigis cartogràfics.
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Abstract
In the ancient territory of the viscountry of Vilamur (Siarb valley) we can identify a
network of paths that articulate the social, migratory, agricultural and internal commercial
dynamics of the area during the 16th – 19th centuries. In this project we rediscover the
ancient paths of the valley that have been documented through the sources of Francisco
Zamora or Onofre Timbau and through cartographic traces.
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1. Introducció i motivació
La xarxa de camins rurals i de muntanya han determinat, i determinen, les dinàmiques
socioculturals, polítiques i econòmiques de les poblacions pirinenques. Cal entendre que
les mateixes característiques orogràfiques del territori muntanyenc configuren una
idiosincràsia molt diferenciada dels entorns urbans i plenament industrialitzat, unes
ciutats i centres de producció que s’han consolidat tot modificant substancialment el seu
paisatge i engrandint les seves fronteres a causa dels massius corrents migratoris produïts
al llarg dels segles. Sens dubte, una conjuntura que afecta de manera desigual al món rural
i muntanyenc, on majoritàriament la intervenció humana no ha estat tan agressiva, fent
que es conservi un patrimoni natural, històric i cultural més ric.
És per això, que des de l’interès personal i acadèmic per conèixer i promoure els
components històrics, socials, culturals, econòmics i mediambientals que caracteritzen
aquests particulars territoris de muntanya, l’objecte d’estudi d’aquesta recerca gira entorn
la documentació i recuperació dels antics camins dels municipis que comprenien l’antic
vescomtat de Vilamur, regit majoritàriament per la vall de Siarb (Pallars Sobirà), en un
marc cronològic situat entre els segles XVI i XIX. D’aquesta manera, pretenc establir un
marge comparatiu amb els camins, delimitacions territorials i carreteres que dibuixen el
mapa actual de la zona i catalogar les fonts primàries escrites que fan referència a la
jurisdicció de camins, terres, boscos o muntanyes. Necessàriament caldrà fer un breu
apunt històric sobre les condicions polítiques, agràries i socials del vescomtat per aclarir
la importància dels comunals en la vida pública dels habitants del Pallars, un element
articulador de la concepció simbòlica, cultural i productiva des de la qual es dibuixaren
molts dels camins i les particions entre els termes.
Per aquesta raó, contribuint a la interpretació històrica del camí podríem arribar a
entendre les distintes formes d’assentament al llarg de les etapes històriques, els diferents
nivells d’evolució urbana i rural posteriors, les transformacions en l’organització i
estructuració social i de la terra, els canvis ambientals i paisatgístics, els factors que
suscitaren l’èxode poblacional, l’imaginari simbòlic i col·lectiu dels seus habitants o les
travesses transhumants. Cronològicament, s’ha apostat per situar la base de la
investigació en els segles que abasten el període modern català, considerant que la recerca
documental, monogràfica i cartogràfica seria molt més àmplia que els segles medievals
precedents, on molts dels registres escrits han quedat inservibles, desapareguts o no
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existeixen. I no només els camins, sinó que també cal tenir en compte els múltiples
elements que són antropogènics del paisatge que defineixen els contorns del mapa social
i històric dels Pirineus; les rases, els murs, les fonts, les ermites o els bancals.1
D’altra banda, cal esmentar que degut a l’especificitat del territori tan concreta com
és la vall de Siarb, ens referirem majoritàriament a les zones que antigament pertanyeren
al vescomtat de Vilamur —part del marquesat del Pallars i del corregiment de Talarn—
tractant alguns casos que traspassen per pocs quilòmetres les fronteres de la vall.
Actualment, aquesta està regida pel municipi de Soriguera que compren setze petits nuclis
poblacionals, tres dels quals avui dia són despoblats (Saverneda i Llavaners són entitats
oficialment desaparegudes i el poblat de Freixa es troba en un nivell molt avançat
d’abandonament) i la resta de viles conformen una mitjana poblacional de 30 habitants,
sent els pobles de Vilamur, Llagunes i Baro els tres nuclis més ocupats i actius del
municipi.2
Amb tot, aquesta recerca pretén analitzar i recopilar les fonts escrites i cartogràfiques
dels segles XVI en endavant que ens parlen sobre alguns dels antics camins de la vall. Els
casos d’estudi s’han centrat en quatre àmbits que s’han anat modificant al llarg del treball.
Ens centrarem en els despoblats de Vilamflor, Burg i Pernui, els límits i diputes territorials
entre Castellbó i Vilamur (centrant-nos en l’antiga ermita de Sant Joan de l’Erm), ens
aproximarem als comunals d’alguns dels pobles de la vall i acabarem mencionant els
recorreguts comercials transpirinencs i locals que travessaven la zona, en especial el
comerç del tèxtil, el ferro, la sal, la fusta i la ramaderia transhumant. En tots els casos la
pervivència dels camins hi són presents en les obres de Zamora, de Madoz o en els
recomptes censals. Tot partint d’aquesta base documental i considerant el context
sociopolític del moment, redescobrirem els camins que han perviscut actius des
d’aleshores ençà fins als nostres dies.
1. Metodologia i limitacions
Inevitablement, la metodologia emprada s’ha seguit per obtenir un recopilatori de la
interpretació cartogràfica, de l’anàlisi de pergamins i manuscrits de cadastres,
descripcions i capbreus de l’època, de les obres i recerques acadèmiques contemporànies

1
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i inclús, del treball de camp. Una investigació holística que pretén donar una visió
multidisciplinària des d’un vessant històric, geogràfic i arqueològic, entenent que cal
treballar conjuntament amb altres disciplines per arribar a unes conclusions satisfactòries
Principalment, les fonts escrites primàries que s’han usat han sigut del fons
documental de l’Arxiu Ducal dels Medinaceli i de les respostes al qüestionari històric del
magistrat Francisco de Zamora (entre els anys 1789 i 1790), unes preguntes que foren
enviades a 134 municipis catalans amb l’objectiu de recopilar informació geogràfica,
industrial, social, econòmica o històrica de cada zona com un encàrrec governamental.
Zamora també prengué la iniciativa de recórrer a peu molts dels territoris catalans i del
seu viatge en redactà un diari.3 Part central de l’objecte d’estudi d’aquest treball es basa
amb l’obra “Descripció del marquesat de Pallars i del vescomtat de Vilamur per Onofre
Timbau (1628)”, la qual ens servirà per conèixer la realitat del vescomtat de la primera
meitat del segle XVII. També els treballs d’Eva Serra o Mª Àngels Sanllehy per tractar
els camins transpirinencs, comercials i mercaders de la zona.
Com a base teòrica, ens ha calgut partir d’unes consideracions principals
indissociables del Pallars Sobirà, aquestes son, les dinàmiques internes jurisdiccionals de
les comunitats pageses, les limitacions senyorials, la transformació agrària dels béns i
muntanyes comunals, la gestió i explotació dels recursos naturals o les formes de
propietat alt pirinenques en el context modern català. Per tal d’assolir aquesta perspectiva
històrica en l’anàlisi de les interpretacions que aquí s’esmenten, els treballs
contemporanis d’Eva Serra, Carlos Guàrdia, Josep Mª Bosch, Josep Iglésias, Mª Àngels
Sanllehy, Salvador Llobet, Jesús Burgueño o els estudis realitzats pel grup de treball de
l’IDAPA, entre d’altres, han sigut cabdals. A més, la tesi doctoral de Josep Mª Bringué,
“Comunitats i béns comunals en el Pallars Sobirà. Segles XV – XVIII” configura un
estudi únic i de referència per tota la comarca: l’evolució dels models comunals dels
Pirineus centrals al llarg de quatre segles, que es manifesta amb una exhaustiva
catalogació documental sobre termes comunals, parceries, cadastres, sentències, dominis,
emprius o arrendaments. Una font que ens servirà per traçar límits jurisdiccionals i
relacionar enclavaments, pobles i camins. Així mateix, tindrem en consideració moltes
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altres monografies, llibres, articles i publicacions científiques de divulgació històrica del
Pallars com son la revista Collegats o Urgellia.
En una altra mà, es referenciaran els primers mapes cartogràfics de Catalunya i de la
zona pirinenca durant l’època moderna per tal d’obtenir un registre sobre el paper de les
vies, topònims, recorreguts i traçats de camins i pistes que s’han catalogat en cadascun
d’ells. Un fons extret de la Biblioteca Nacional de França, la cartoteca digital de l’ICGC,
el Institud Geográfico Nacional, la Biblioteca Virtual de Defensa o de fons cartogràfic
del CEC. Precisarem especialment dels treballs de cartografia d’Olerguer Taverner,
popularment conegut com el comte Darnius de la primera meitat del segle XVIII.
En última instància, els resultats d’aquest treball pretenen ser una font de divulgació
i informació que pugui ser emprada a la pràctica amb la continuïtat de nous projectes per
la conservació del patrimoni històric i cultural de la zona. Gràcies al projecte Museu de
Camins, he participat i col·laborat en aquesta tasca divulgativa, de recuperació i de
preservació dels antics camins de la vall. Per això, inicialment parteixo d’un coneixement
previ de l’entorn, dels seus pobles, la seva gent i els seus camins. Per tant, el treball de
camp i etnològic hi són intrínsecament presents.
Pel que fa a les limitacions d’aquest treball n’hi ha hagut diverses. He hagut de
realitzar una gran tasca per trobar les primeres referències històriques de la zona i navegar
entre manuscrits i pergamins a l’arxiu sense saber massa que és el que em podria trobar
doncs no partia de cap indici previ en el tema bibliogràfic, cartogràfic, documental ni
historiogràfic específicament sobre el vescomtat de Vilamur. Per una banda, m’he trobat
amb un excés d’informació impossible de tractar en una aproximació històrica d’aquestes
característiques. La desconeixença que això pogués ocórrer m’ha obligat a limitar les
temàtiques del treball i a reestructurar-lo en nombroses ocasions.
He volgut treballar des de la interpretació i transcripció de fons primàries i en moltes
ocasions no s’ha pogut aconseguir, ja que els pergamins i fulls han estat consultats en
microfilm i en format digital, el que suposa que molts d’ells fossin indesxifrables i
inintel·ligibles, doncs les còpies originals estan a l’Arxiu Ducal Medinaceli a Sevilla. Tot
i així, s’ha fet un extens buidatge i un inventari de totes les evidències i informacions que
fan referència a possessions patrimonials, sentències, actes notarials, censos poblacionals,
etc. de les viles i terres comunals de la vall, útils per poder traçar antics camins locals i
poder continuar en un futur aquesta recerca.

7

Com s’ha comentat, l’actual municipi de Soriguera (vall de Siarb) formà part del
marquesat de Pallars i del corregiment de Talarn, el que significa que les fronteres eren
lleugerament diferents, a vegades no massa ben definides, i comprenien àrees i pobles
que avui dia pertanyen al Pallars Jussà o a l’Alt Urgell. S’ha de tenir en compte que no
sempre les antigues senyories s’identifiquen amb les comarques actuals, ni les muntanyes
i els Pirineus eren sinònim de barreres.4 Per aquest motiu, he cregut necessari repassar
breument l’evolució històrica, administrativa i jurisdiccional del vescomtat per situar-se
geogràficament i fer recerca sobre territoris que sobrepassen la vall.
1.1. Inventari de fons
Crec convenient referenciar els manuscrits que s’han consultat a les seccions del fons
ducal dels Medinaceli de l’ACPS que no s’han pogut consultar en detall però que aporten
informacions reveladores sobre les delimitacions de la vall i els seus camins:
Per la Secció Pallars (quarter de Sort) trobem: Memorial dels termes de Vilamflor i
Sobac (1534), Informació sobre el terme d’Enviny (1595), Procés sobre el terme de
Vilamflor i Sobac (1428 i 1514), Petició del senyor de Vilamflor contra els de Rialp i
Sobac, Compromís del duc de Cardona i el vescomte de Castellbò sobre el terme de
Vilamflor i Sobac (1534), Informació sobre si els veïns de Castellviny poden pasturar al
terme de Pujalt i Sentència a favor dels de Pujalt conforme els veïns de Castellviny no
poden pasturar al seu terme, Informació sobre la composició de camins (1755),
Informació de testimonis sobre les regalies d’aigües i camins (1760), Part d’un procés
contra el batlle de Roní per la jurisdicció de la muntanya comuna de Sort i Rialp i Procés
contra el lloc de Roní per la muntanya comuna de Sort i Rialp (1616), Estimació del mas
de Vilamflor (1622), Compromís entre Sort i Vilamflor contra Rialp i Baiasca (1550).
Per la secció de Vilamur trobem: Sobre el terme de Vilamur (1519), Sobre el terme
de Vilamur i Sort al Salancar de la Verneda (1527), Benefici de Sant Joan de Vilamur
sobre el dret del molí de Soriguera (1543), Informació sobre si per passar bestiar pels
termes de Montcortés i la Pobla de Segur s’ha de pagar (1622), Possessions i homenatges
d’alguns llocs que en que havien entrat cavallers: Malmercat, Puigforniu, Llavaners,
Informació sobre el terme de Vilamur i Castellbó a Sant Joan de l’Erm, perquè el batlle
de Castellbó ha fet presoner al batlle de Vilamur. (1628), Sobre les partides de muntanya

4

Bringué, Comunitats i béns comunals al Pallars Sobirà, segles XV-XVIII, 2

8

i prats que tenen empenyorades el comú de Vilamur (1740). També s’han consultat les
respostes al qüestionari de Francisco Zamora dels pobles de Rubió, Tornafort, Malmercat,
Vilamur, Soriguera, Puigforniu i del vescomtat de Vilamur on a les seccions de
“geografia” descriu les condicions dels termes, censos i context geogràfic de cada vila.
Pel que fa als mapes cartogràfics que mostres la zona de Vilamur, hem citat alguns
exemples referenciats als annexos, dels anys 1677, 1776 i 1914.5
2. Context històric i polític del vescomtat de Vilamur
Les conquestes de Carlemany que s’estengueren fins a la zona nord-est de la península
Ibèrica deixaren un important llegat que acabaria consolidant l’estructura territorial del
que avui dia és Catalunya. Sabem que les solidaritats ancestrals de les valls pirinenques,
s’encaixaren històricament dins de l’organització dels comtats carolingis. La creació de
comtats dins de la Marca Hispànica es faria efectiva a mitjans del segle IX, naixent
d’aquesta manera el Comtat de Pallars i Ribagorça l’any 872 en mans de Ramon II, un
territori que poc després es dividiria en dos. Tanmateix, el comtat de Pallars (que abastava
tota la conca del Noguera Pallaresa i part del vessant esquerre del Noguera Ribagorçana)
no durà massa temps uniformitzat, ja que el 1010 s’hi produí una escissió entre dos nous
comtats, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà a causa d’una confrontació familiar pel control
d’aquestes possessions. Fou un període de tensos i complicats enfrontaments que
ocasionaren moments de crisi política i social i guerres de fidelitats en un context d’un
profund apoderament feudal. Cal tenir en compte que aquests dos nous comtats no
coincidiren ben bé amb els actuals límits del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, sinó que, en
efecte, el Sobirà per una banda s’esplaiava fins a la conca de Tremp i Boumort i per l’altra,
fins al riu Flamisell.6
És en aquesta etapa on trobem per primera vegada documentat el topònim de “Siarb”
perquè els vescomtes del Pallars foren realment coneguts com a vescomtes de Siarb
(siarbensis), consignats en l’acta de consagració de la Seu. Poc després, a principis del
segle XII, acabaria sent anomenat i conegut com a vescomtat de Vilamur, que
comprendria els poblats de l’actual municipi de Soriguera i s’estendria pel sud fins a la
Pobla de Segur, Sant Salvador de Toló o Junyent, entre altres nuclis.

5
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El Pallars Sobirà fou introduït a la corona catalanoaragonesa l’any 1229, amb la
particularitat que aquest mantingué un cert grau d’independència, provocant diverses
confrontacions amb la corona durant tota la centúria. Durant el segle XV, les ànsies de
Ferran el Catòlic i Isabel de Castella per aconseguir el control monàrquic de la península
van superar a les del comte Hug Roger III, últim comte de Pallars Sobirà, que fou derrotat
a les guerres del Pallars (1484 – 1487), on la casa comtal dels Pallars fou absorbida per
la Corona i el territori fou convertit en marquesat de Pallars en possessió de la casa dels
dusc de Cardona. Per altra mà, la crisi baixmedieval marcada per la inseguretat de les
guerres, l’endeutament comtal i la caiguda de les rendes feudals farà repuntar la pressió
senyorial cap als seus vassalls per tal d’intensificar els ingressos de la pagesia procedents
de la seva producció agrícola amb la creació de censals com la quístia, la talla o el
redelme. Una reforma que farà empobrir les comunitats pageses i s’incrementarà la
violència i les migracions, fent que s’oligarquitzi la vida local.7
En aquest període, a finals del segle XVI, progressivament el congost de Collegats es
començà a imposar com a límit divisori entre la regió nord d’alta muntanya i la zona
prepirinenca (on hi abunden els prats més fèrtils de cereals i vinya del marquesat) tot i
que ambdues parts continuen pertanyent a la mateixa senyoria. A la vegada,
s’experimenta una augment de població considerable després dels conflictes bèl·lics
precedents i serà cap al primer quart del segle XVII quan la vila de Sort es convertirà en
el centre de reunió dels síndics (el Consell General del Marquesat) de les comunitats de
la vall i les viles pertanyents a la zona de Collegats amunt, entre els quals el vescomtat de
Vilamur.
Seguint les interpretacions d’Onofre Timbau, el terme pallarès ocupava onze llegües
de llargada per quatre d’amplada, això és, des de Talarn fins als cims centrals de les
carenes pirinenques, englobant el 53% de l’actual Pallars Sobirà i el 27% del Jussà i on
el vescomtat de Vilamur només ocupava el 5% i el 7% dels actuals territoris,
respectivament.8 Amb la nova reordenació jurisdiccional moderna dels batllius, o millor
anomenats, quarters, el territori no era res més que un conglomerat de senyorius,
possessions i baronies disteses arreu, en el mateix moment que s’estava duent a terme un
intent de transformació de la propietat senyorial i feudal de la terra que ara analitzarem.
El segle XVII es caracteritzà per les constants purgues, amenaces, cessions, sentències i
7
8
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conflictes senyorials i juridicoadministratius entre el marquès, els senyors i les comunitats
pageses, caracteritzades per mantenir-se com a vassalls lliures en franc alou (disposaven
del control total del seu territori i de l’explotació dels seus recursos), en alternança amb
anys d’estabilitat i pacificació.
Així doncs, la divisió territorial del marquesat fou dividida en sis quarters: Sort, Àneu,
Cardós, Escaló, Peramea i Salàs. Els quarters del nord, les valls d’Àneu, vall de Cardós
i Llavorsí (mig quarter d’Escaló), formaven una zona uniformitzada, mentre que els
quarters del sud estaven separats i repartits enmig d’altres senyories i vescomtats. El
vescomtat de Vilamur (introduïda al marquesat al segle XVIII) incloïa la zona de la vall
de Siarb fins a la vila de Montenartó, part del quarter sobirà, i Sant Salvador de Toló, part
del quarter jussà (zona que actualment forma part del terme municipal de Gavet de la
Conca). Altres jurisdiccions i possessions que formaven part del Pallars Sobirà era el
vescomtat de Castellbó (en formaven part Coma de Burg, vall Ferrera o la vall d’Àssua),
la baronia de Malmercat governada per una família nobiliària (els Copons), la baronia
d’Estac (pertanyent a zones de la vall d’Escós i el poble d’Arcalís), l’abadiat de Gerri i la
senyoria de Llarvén.
Més endavant, l’any 1716 amb la imposició del Decret de Nova Planta de Felip V, les
institucions i síndics pallaresos van perdre la seva autonomia jurídica, política i territorial
en bé a una nova organització centralista de l’estat borbònic, procés que va afectar a tota
la regió catalana amb la creació dels 12 corregiments que substituïren les 24 unitats de
vegueries i sotsvegueries. En aquest sentit, s’eliminà el marquesat i les regions del Pallars
Sobirà van passar a formar part del corregiment de Talarn, poble s’establí com a cap de
corregiment. Es duria un procés de destrucció de l’organització comunal de la terra per
donar pas a les privatitzacions i desamortitzacions, fenomen propi de l’incipient
liberalisme econòmic que s’acabarà implantant amb certa dificultat gràcies a la resistència
d’alguns nuclis defensors del model tradicional comunal rural. Consegüentment, la
demarcació administrativa del corregiment de Talarn tingué vigència fins a la nova divisió
territorial de 1833, un nou intent de centralització estatal. Les reformes territorials de
finals del segle XVIII, sobretot de les zones pirinenques, foren conflictives i ambigües
doncs cal tenir present que algunes jurisdiccions eren territoris despoblats o gairebé sense
nucli de poblament concentrat, cosa que la seva independència respecte del poble més
proper sovint era qüestionada. A la vegada, es donava la particularitat que molts pobles
no disposaven de batlle, però sí que tenien altres característiques que li atorgaven un ens
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local superior com posseir una parròquia o ser unitat censal i fiscal.9 Aquesta conjuntura
afectà directament al repartiment de terres i boscos i a la delimitació d’aquests, i amb ells
una modificació substancial dels camins.
L’obra Diccionario de Madoz (1845 – 1850) cataloga les reformes de les noves
agregacions i simplificacions d’entitats municipals pel que fa a la regió de Siarb.
Savarneda, que fou catalogada com una vila depenent de Sort, passarà a formar part de
Soriguera. A la vegada, les poblacions de Llagunes, Malmercat, Freixa, Puigforniu,
Rubió, Tornafort, Vilamur i Soriguera passaran a ser entitats municipals pròpies
cadascuna amb el seu ajuntament, una partició que anà d’acord amb els drets que cada
comunitat tenia sobre uns específics espais i recursos. En canvi, Embonui i Llavaners
(establertes com a casa i una petita aldea segons Madoz), van passar a pertànyer als
municipis de Vilamur i Puigforniu, respectivament. El cadastre de 1842 indica que tots
els pobles i els seus termes passaran a ser part del districte municipal de Soriguera.10

Imatge 1: Quarters del marquesat de Pallars,
Burgueño, 2001
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Imatge 2: Ubicació de la vall i els seus municipis, ICGC

2.1. Qüestió agrària
Actualment encara el 75% de la superfície forestal a l’Alt Pirineu i Aran es ocupada
per

comunals

en

forma

d’espais

municipals

i

públics.

Una

estructura

juridicoadministrativa que en la seva vessant productiva tradicional ha quedat desfasada,
però que el seu aprofitament i manteniment continua sent l’eix central del
desenvolupament als Pirineus, de forma que el paper dels comunals segueix directament
lligat al futur dels pobles i veïns que en són beneficiaris.11
Per entendre l’evolució històrica i les formes de propietat agrària que protagonitzen
les estructures rurals pallareses, cal remuntar-nos en l’administració senyorial i pagesa
medieval i moderna. Unes comunitats pageses que resistiren a les diferents onades de
pressió senyorial i reial dels segles XVI - XVII i es mantingueren autònomes en les seves
llibertats, privilegis, usos i costums fins a finals del segle XIX, quan l’endeutament fruit
de la forta pressió fiscal de les desamortitzacions i de la sobreexplotació dels recursos,
ocasionà l’abandonament comunal de les terres de conreu. Tal i com menciona Pierre
Vilar, en el sí de la societat pallaresa l’agricultura és un factor d’estabilitat, doncs tota
activitat no agrícola (mines, salines, pedreres o explotacions forestals), representa un
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factor de canvis sobtats que repercuteixen inestablement el percentatge demogràfic i
desequilibren el medi natural de la zona.12
No ens concerneix tractar els orígens ni la lògica interna del sistema comunal
tradicional pallarès i del franc alou, ni les relacions, dinàmiques o estratègies de
contrapoder establertes contra els senyorius durant el període modern. Però és inexorable
entendre els processos de solidaritat i cohesió col·lectiva que el veïnatge manifestava
entorn l’apropiació dels béns comunals i les pastures col·lectives dels camps oberts. Unes
propietats que eren delimitades per camins, fites, quadres i pel elements que eren
determinants en l’orografia de l’àrea; com els canvis de baixants, obagues, solanes, rierols
o roques. Els camins del vescomtat en tant que formaven part de la jurisdicció senyorial
i/o eclesiàstica dels enclavaments municipals, el seu control configurava el punt estratègic
de domini econòmic. Tenint en compte que el model de la societat pallaresa medieval i
moderna es centrava en la identificació d’uns termes territorials com a unitat bàsica de
jurisdicció, la delimitació entre comunitats, territoris, viles i prats era ben present
mitjançant senyals i direccions naturals o artificials, ja sigui amb la construcció de fites,
ratlles, pedres, roques, arbres, carenes de muntanyes, fissures fetes a pic de martell, creus,
entre d’altres.
En origen, unes comunitats pageses que tenien la capacitat per organitzar, controlar,
gestionar, vetar o explotar els recursos naturals de la seva jurisdicció lliurement, de la
mateixa manera que tenien el ple dret judicial a defensar-se davant qualsevol acusació,
amenaça o conflicte extern o intern. Unes dinàmiques basades en les normes
consuetudinàries de pastures col·lectives, on s’ha observat tot l’ampli entramat d’usos,
formes, drets i facultats que regulaven l’ús dels territoris com la venda o compra comunal
dels boscos a través de l’arrendament, l’ús de conreu temporal, el proveïment col·lectiu
de subsistència, entre d’altres. Un procediment que s’aplicava sobre la pràctica ramadera
que precisava d’una normativa sobre les herbes de pastura, la sortida dels caps de bestiar
o la divisió de les muntanyes, baixants i solanes per cada comunitat veïnal. Unes
pràctiques que necessàriament implicaven la consolidació d’una extensa xarxa de camins
ramaders.13
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Durant el període de consolidació feudal i el posterior procés de transformació en les
rendes senyorials i pageses, es visqué alhora un conflicte territorial i comunal en el sí de
la societat rural pallaresa. El pacte de refeudalització de 1491 reafirmà les llibertats,
privilegis, costums i usos, assegurant la condició de franc alou entre les terres comunals
i particulars. És per això que, malgrat l’ofensiva senyorial provocada per la debilitat i
dificultat financera dels comtes de Cardona sobretot durant l’últim quart del segle XVI
fins la segona meitat del segle XVII, la societat pirinenca del marquesat de Pallars restà
immutable pel que fa la situació de la terra. Continuaren pagant talles i quísties però en
condició alodial, seguint amb les dinàmiques de solidaritat comunal patzeries,
agermanaments, emprius i drets consuetudinaris. Pel que fa al marquesat de Pallars (que
representava el 53% de la superfície del Pallars Sobirà), el panorama de censos
demostrava un mapa replet de propietats alodials. Al vescomtat de Vilamur (un 5% de la
comarca) la circumstància era la mateixa, sobretot pel que fa als boscos de Sobac, La
Ribalera i vall Ferrera. En d’altres termes la pressió senyorial era més latent, com en els
casos de la baronia d’Estac o l’abadiat de Gerri.
En aquesta conjuntura, davant el fracàs del poder senyorial, les universitats, els
consells i els cònsols formats per les pròpies comunitats pageses eren les qui impartien
justícia i política real. Es responsabilitzaven de prendre drets col·lectius com delimitar i
senyalar els termes i fronteres, estructurar l’aparell productiu (quan sembrar, quins camps
calia aprofitar, etc.), organitzar subhastes públiques, assumir el paper de mediadors en
cas de litigi o defensar el territori amb penyoraments cap a forans que no respectessin
l’organització social i rural interna. Uns poders on el senyor no hi era partícip de res, si
més no assumia un paper de passivitat.
Un model que va resistir fins i tot als primers intents de liberalització econòmica, tot
i que la recessió experimentada a inicis del segle XVIII va causar una mínima ocupació
del territori i una extensió màxima de les pastures destinades a usos col·lectius. En el
qüestionari de Zamora referent al corregiment de Talarn (1790), els veïns descriuen que
"Pocos son los terminos que no tengan emprios comunes y reciprocos y alguna parte de
inculto para los ganados y para leñas. Pero pocas son las tierras particulares que quedan
incultas por desidia o falta de medios para cultivarlas". 14
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3. Casos d’estudi
3.1. Límits entre Castellbó i Vilamur: Sant Joan de l’Erm
Onofre Timbau (1628) dedica un capítol de la seva obra a la Descripción del
Biscondado de Villamur on hi apareix la relació entre el nombre de cases i el nombre de
veïns de cada poble, una descripció politicoadministrativa del vescomtat, un resum de les
rendes patrimonials i salarials que rep el duc de Cardona o les pensions dels censals de
les diferents universitats. Una informació que resulta no tant completa com la que ofereix
per a la resta del marquesat de Pallars (com a la vall d’Àneu o el quarter de Salàs) però
que, tot i així, ens proporciona una aproximació força fidel sobre la delimitació
jurisdiccional d’alguns dels termes comunals del territori.
Així doncs, Timbau divideix la descripció del vescomtat de Vilamur entre el quarter
Sobirà/superior i el quarter Jussà deixant constància que en total està format per dos villas
y dose lugares: la Villa de Villamur, Çaverneda, Llegunes, Juynent, Robió, Freyxa, La
Torre, Embonuy, Sant Salvador de Toló, Xoreguera, Tornafort, Montanartó, Villa de la
Puebla de Segur i Malmercat.15
Un d’aquests casos que cal tractar és la descripció entre la delimitació dels termes del
vescomtat de Castellbó i el de Vilamur, prenent com a referència la pugna que va haverhi entre ambdues regions per la pertinença jurisdiccional de l’ermita de Sant Joan de
l’Erm i on ens fa menció d’alguns dels camins que envolten la capella.
Primer, ens indica que el quarter Sobirà està delimitat per les de viles de Castellbó,
Pallerols, Castellàs, Taus, la Torre, Arcalís, Estac, Montardit, Enviny, Sort, Roní i Beraní.
D’aquesta manera, Timbau ens situa la capella de St. Joan de l’Erm (també coneguda com
a Sant Joan Baptista) a la part nord-est, en una zona rodejada de boscos, dins dels límits
del terme de Vilamur. A diferència de la font d’aigua que l’acompanya, que es troba
situada al terme del poble de Castellbó a cinquanta passos de la pròpia ermita, actualment
coneguda com la font del Cobert. Els habitants del terme de Castellbó defensen la
propietat de Sant Joan de l’Erm dins del seu vescomtat al·legant que els seus termes
delimiten fins al Raset i la Coma del Forn, situats a més de 500 passos cap a l’oest de la
capella.
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Per contra, la població de Vilamur es basa en sis raons per argumentar la seva
pertinença de l’ermita, tot justificant que el batlle i els jurats de Vilamur són qui
administren justícia, ofereixen insígnies i ofrenes a la capella cada any per Sant Joan o
que a l’altar hi ha representat un dibuix de les armes dels comtes del Pallars i no del
vescomtat de Castellbó. Defensen que el territori de la vall de Vilamur forma un únic cos
civil on dos cònsols de la terra administraven alguns drets com el de la bolla (un impost
sobre els teixits) i que la pastura dels boscos i prats era comuna. Així doncs, especifica
que “son sos montes tan abundantes dellos que se puede paser en ellos más de quinse mil
cabeças de ganado, però tiene vuestra excel·lència un pedazo de monte propio llamado
monte del Señor (...)”16
Per tant, podem fer un traçat aproximat dels camins de bast i dels camins de
pelegrinatge que efectuaven els veïns del vescomtat de Vilamur (per exemple, partint del
poble de Vilamur) i dels habitats de la vila de Castellbó en base a l’original capella de
Sant Joan de l’Erm (avui dia en ruïnes) tenint en compte la divisió jurisdiccional
d’ambdós vescomtats i els béns comunals, és a dir, els prats, carenes, serralades o barrancs
que s’han mencionat anteriorment a la recopilació del jutge Onofre Timbau.
Dos anys més tard (1631) trobem un manuscrit del síndic de Vilamur on s’exposa la
disputa jurisdiccional a la secció de “Documents sobre les diferències entre els homes de
Vilamur i els de Castellbó sobre Sant Joan de l’Erm” on es cita el següent:
“El camino que pasa adelante de la ermita y una casa que hay a la otra parte des de
las jurisdicciones y terminos de la Magestad y del Duque. En medio del camino
acostumbrava haver unas fitas que dividian los terminos y las jurisdicciones. Alguna
buena alma las ha quitado pero siempre se ha tenido y se tiene por cierto ses la capilla
de Sant Juan en termino y jurisdiccion del Biscondado del camino arriba, los
arrendadores den las yerbas de dicha muntaña para pasar los ganados y siempre han
pasado hasta la ermita y camino con pas y quietud (...). La verdad es que los de Villamur
se han dejado perder la adiminstracion de la capilla y oy la tiene los de Castellbo.” 17
Actualment, es pot observar l’original capella de St. Joan de l’Erm en ruïnes ja que
fou totalment destruïda i incendiada durant el front del Pallars a la Guerra Civil Espanyola
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l’any 1936. Cal no confondre’s amb la nova ermita amb el mateix nom que s’inaugurà al
1959 al costat de l’estació d’esquí de fons amb el mateix nom, situada a uns quatre
quilometres i mig cap al sud-est de distància. També trobem la casa que es referencia
(totalment enfonsada i on només s’aprecia una part de la base) i la font (font del Cobert),
en estat d’abandonament. Pel seu mig hi recorre la pista que condueix de Montenartró al
nou Sant Joan de l’Erm. Un camí, per la seva banda, que podem trobar dibuixat en dos
dels treballs cartogràfics que efectuà Darnius l’any 1716. 18
Del viatge realitzat per Zamora el 1788 ens descriu l’etapa que transcorre des de la
Seu d’Urgell fins a Sant Joan de l’Erm, passant per la vila de Castellbó. El primer tram
de viatge reconeix que “los caminos, en las cercanias de Castellbó, están absolutament
intransitables a causa de las grandes inundaciones causades por la falta de bosques en
los montes. Combendria que después de los grandes aguacenos saliese a recomponer
immediatamente los caminos”.19 Així doncs, ens deixa constància de la gran inundació
que hi va haver als voltants de la vila de Castellbó i que segurament traspassà fins als
territoris del vescomtat de Vilamur, destrossant prats, muntanyes i camins.

A

continuació, segueix amb la travessa vorejant la riba del riu passant pel poble de Seix i a
pujant per la muntanya de la Basseta fins arribar a l’ermita. D’entre la curosa descripció
que ens ofereix Zamora de la vall de Castellbó, les seves poblacions i dels seus camps i
muntanyes, ens parla (segons Pablo Servós, pastor de Freixa) del camí transhumant que
cada estiu és ocupat pels ramats que pugen de la conca de Tremp fins a la rodalia de St
Joan de l’Erm, on s’arriben a reunir uns quatre mil caps de bestiar.20
Alhora, en el seu Diario acaba descrivint el poble de Castellbó om un lloc arruïnat,
de cases buides i on la indústria és del tot extinta, la tradicional indústria de tintoreria de
llanes que havia caracteritzat el territori en temps passats.21 Per tant, podem induir que en
cent cinquanta anys que separen l’estada de Timbau amb la de Zamora, la zona de
Castellbó havia patit una decaiguda poblacional i productiva considerable. És així com
descriu el cultiu de Castellbó “mucho de este termino es inculto por su infecundidad y
sirve unicamente para leñas, ormigar y pacer los ganados.”22

18

Annex 2
Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna (vol I), 171
20
Ibídem, p. 174
21
Ibídem, p. 12
22
Bringué, Comunitats i béns comunals al Pallars Sobirà, segles XV-XVIII, 30
19

18

Amb el procés de liberalització de principis de mitjans del segle XIX, que implicà la
progressiva desamortització de terres comunals i més endavant, l’expropiació forestal i
una nova reorganització territorial dels prats de pastura, boscos i termes municipals en
pro a una gestió privada dels seus recursos, Sant Joan de l’Erm passà definitivament a ser
una forest condomini de la vall i vila de Castellbò.23
4.2. Camins que tracen despoblats: Pernui, Vilamfor i Burg.
El fenomen que es visqué durant el segle XVIII del massiu èxode rural i per
extensió, un progressiu despoblament i abandonament dels territoris muntanyencs, tingué
una major afectació a la regió de l’Alt Urgell i el Pallars on segons els càlculs de Pierre
Vilar, de 28 pobles s’hi comptabilitza la pèrdua d’un total de 1626 habitants d’entre els
censos i cadastres analitzats que van de 1718 a 1787. Unes dades no del tot exactes, ja
que estan sotmeses a diferents interpretacions segons els fogatges que alhora presenten
variacions numèriques. Tanmateix, un procés que per alguns despoblats es va iniciar molt
abans, sobretot durant les diferents onades de guerres desenvolupades a finals del segle
XIV i fins al segle XVI. Uns anys de conflictes interns entre nissagues senyorials, amb
afectacions sobretot a la Vall de Cardós o a la Vall d’Àneu, on s’abandonarien masos,
terres i petits nuclis malgrat la recuperació demogràfica posterior. A la zona del vescomtat
de Vilamur i del batlliu de Sort, trobem els següents casos.
Pernui.
Pernui avui conforma un petit nucli en ruïnes i totalment deteriorat a conseqüència
d’un incendi que va aflorar fa quaranta anys a causa dels bombardejos de la guerra civil.
Va formar part del quarter de Sort doncs el despoblat es situa a menys d’un quilòmetre
de la capital, a la riba esquerra del Noguera Pallaresa. Tal i com mencionen les fonts,
formà una sola jurisdicció amb Sort i compartien terres comunals. La descripció de 1628
de Timbau registra tres cases —especificant que anteriorment n’hi havia hagut quatre—
i deu persones.
El registre de Mádoz presenta el poblat situat a la pendent d’una muntanya molt
elevada que depèn civil i eclesiàsticament de Sort, a una hora de distància. De la mateixa
manera presenta que “tiene 3 casas y una iglesia dedicada á San German, y varias fuentes
naturales en el término. Sus confines, terreno, productos y demás son lo mismo que las
23
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de Sort”.24 L’església de Sant Germà és l’única estructura que es manté cuidada i en peus,
una petita peça patrimonial que és un reclam pels senderistes que recorren la zona i pels
habitants de la vall que volen continuar mantenint Pernui al mapa. Unes terres que
mantenen encara el camí que uneix el despoblat amb Sort, del qual els seus habitants en
tenien total dependència i que, molt probablement, havien de recorre’l periòdicament.
Mádoz identificà unes quantes fonts naturals al terme de Pernui que es situarien
entorn els afluents que neixen del Noguera Pallaresa i que es troben a poca distància del
despoblat, tot i que no podem identificar ben bé del tot aquestes fonts naturals, si més no
durant les èpoques estiuenques i de més calor quan la zona queda més abrasada. No
obstant, poden interpretar que es tractés de la llau de Celdoni o de petits rierols que baixen
pel barranc de Santa Anna. Hi ha zones amb evidències d’alguns camins desdibuixats de
ferradura i de camins més estrets que travessen prats, però en general, el paisatge de
pinedes i arbres ha tapat la majoria d’alguns de les rutes que hi podrien haver més enllà.
Vilamflor.
Parlar del despoblat de Pernui ens porta directament a tractar el despoblat de
Vilamflor, el qual des del segle XVII ja només representava un mas. Es localitza a un
quilòmetre i mig de distància de Pernui, cap a l’oest i existeix un camí que uneix ambdós
despoblats. No fou un ens poblacional com a tal ja que el registre que ens dona Timbau
s’hi quantifica dos cases oficialment registrades existents que formaren part del quarter
de Sort, no trobem cap més altra informació.25 Actualment, podem observar al terme el
mas derruït juntament amb una torre de guaita de la guerra civil. Un despoblat des d’on
neix el camí cap a Pernui i cap a Embonui, la segona vila més propera, situada a poc més
d’un quilòmetre i mig cap al sud.
Tot i així, trobem activitat jurisdiccional en referència a les terres i el terme de
Vilamflor durant el segle XVI. Testimonis de l’any 1516 corroboraren que al so de via
fos sorgien de ses cases més de 30 homes.26 Per tant, segons les fonts constituïa un nucli
prou rellevant del que no en tenim constància arqueològicament. El procés de despoblació
de la vila dataria de l’etapa baixmedieval, on començaria a deshabitar-se a finals del segle
XIV després dels dotze anys de conflicte entre la nissaga dels Bellera de Rialp i la Vall
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d’Àssua, i la família Calders-Alegre del castell de Vilamflor, una guerra pel domini de
l’explotació de la fusta. Tal i com rescata Bringué, el 1514, un veí de Penui, Bernat Bac,
situa el despoblament de la vila de Vilamflor com un procés de tres generacions: “sa
mare en sa joventut va veure 3 o 4 cases habitades per gent gran i l'abandonament del
poble per l'última casa, la de Jaume Gallart, que va fixar la residència a Sort, mentre
que l'avi de sa mare transmetia el record i sa mare ho explicava com al "via fora" de les
campanes eixien de ses cases uns 30 homes armats.”27Segons fonts provinents de
processons civils de l’any 1923, al 1628 Vilamflor tindria dos residents, de 1663 fins al
1670 només un, resultant només un mas, i fins a quedar totalment desert l’any 1682.
Els Gallart foren els últims habitants oficials de Vilamflor que acabaren per
desplaçar-se a Sort en busca d’una vida menys precària. Tot i així, sembla que
posteriorment els Gallart i els seus descendents en el temps pujaven a sembrar i a collir a
les mateixes terres que conreaven abans de l’abandonament total del poblat, un fenomen
anomenat “campmasies”, també detectat a la vall de Cardós. Una estratègia de poblament
que consistiria en potenciar uns certs usos comunals relacionats amb les pastures de les
herbes, ja sigui pasturant portes en fora o utilitzant el dret a jaurer ––passar la nit–– en un
territori com a signe de propietat, o fins i tot, la proliferació de pletes de muntanya (uns
tancats) com a mètode d’ampliar les hectàrees de pastures del bestiar de la comunitat.28
El que ens porta a pensar que malgrat l’abandonament productiu de Vilamflor,
pervisqueren actius els camins de bast pels prats adjacents al terme, i sobretot del sender
que l’uneix amb Sort i també amb Pernui, avui dia un recorregut trepitjat pels senderistes.
Existeix un memorial dels termes de Vilamflor i Sobac i un compromís del duc de
Cardona i el vescomte de Castellbò sobre el terme de Vilamflor i Sobac. Fins i tot, trobem
catalogat un memorial sobre el bosc de Vilamflor i Sobac que data del segle X.
Burg
Tot i no tenir gaires referències al respecte de l’inexplorat vilatge de Burg, un petit
despoblat avui dia cobert plenament per la vegetació i del qual no se n’ha fet cap mena
d’intervenció arqueològica ni topogràfica, cal mencionar l’existència de Burg com un
petit nucli poblacional que sembla indicar que fou abandonat a les darreries del segle XV.
És un assentament situat al tossal del cim de les Roques de Burg, a uns 1515 metres
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d’altitud i emplaçat a la dreta de la confluència del barranc de Coma-Sarrera amb el riu
Cantó, a poc més d’un quilòmetre de distància cap al sud de Llagunes i Soriguera. De
moment, l’única menció de fogatges que trobem a l’antic Burg és el de 1380 on es
comptabilitzen tres focs i que es mantindrien fins els segles XIV-XV, data del seu
abandonament.
No obstant, pel poc que s’ha pogut identificar, es tracta d’una planta amb diverses
construccions, enderrocs i reconstruccions més posteriors. Es troba embolcallada per un
tancament defensiu amb un mur d’1,30 m d’amplada i bastit amb un sistema constructiu
de reble. Pel sector ponentí, es donava accés a l’interior del poble on suposadament hi
havia un únic portal obert a la muralla. Si flanquegem el costat dret del camí que porta al
poblat, trobem un seguit restes de construccions, totes de planta rectangular i amb murs
de carreus ben treballats. Es tracta d’un tossal amb una posició més que privilegiada ja
que dona visibilitat absoluta de la vall i exerciria un control del camí cap al port del Cantó,
la ruta central que enllaça el Pallars amb l’Alt Urgell. No es coneixen les causes exactes
del seu despoblament malgrat ser un emplaçament geogràfic i estratègicament molt ben
ocupat. Contradictòriament, podria ser per aquesta condició de privilegi que la pressió
senyorial se n’encarregà de deshabitar la zona per assegurar apaivagar qualsevol amenaça
pagesa. En tot cas, gràcies a la proximitat de Burg amb les poblacions veïnes, aquests
termes havien de tenir un contacte directe, doncs els camins que actualment uneixen les
Roques de Burg amb Llagunes, Soriguera o Vilamur, (senders que s’han recuperat) tenen
un origen medieval i que probablement es mantingueren en els segles posteriors, encara
que no hem pogut obtenir cap referència manuscrita. El que sí que ha perviscut és la
quadra de Burg, a uns cinc cents metres cap al sud-est del despoblat. Una quadra
mencionada per Timbau al segle XVII però que no ens aporta cap mena d’informació al
respecte.
Des d’aquest vilatge fortificat hi ha un control visual de la vall d’un gran abast;
cap al sector del migdia s’identifica clarament el pas del Cantó i el gran assentament,
també fortificat, de Santa Creu de Llacunes. Ambdós recintes justifiquen clarament la
seva situació pel control precís que exercien sobre l’important camí del port del Cantó,
un punt d’enllaç entre les zones altes del Pallars i de l’Alt Urgell.
L’assentament inicial d’aquest vilatge sembla força antic, i tant pels materials recollits
en superfície com per les diferències constructives dels paraments es podria situar
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cronològicament a l’alta edat mitjana, amb una pervivència fins al seu despoblament entre
els segles XIV-XV.29 30
4.3. Recopilació de comunals a la vall de Siarb
Les terres comunals que suposaven una delimitació del territori molt clar (o a vegades
no tant) de les muntanyes, baixants, prats o riberes. La superfície dels emprius o prats
col·lectius i particulars es veu referenciat sobre els inventaris, actes de vendes, sentències
arbitrals, concòrdies o arrendaments de muntanyes. No obstant, preocupava molt més la
identificació i la titularitat exacta del terme o muntanya, la seva riquesa i valor, o els
tributs i talles que s’havien de pagar que no pas marcar de forma precisa l’extensió de
l’àrea a partir. Per això, es complicat fer una estimació de la superfície depenent de cada
terme o municipi si no n’és explícitament descrit en una sentència o un acte notarial. A
partir del segle XIX trobem

nous criteris fiscals i censos que desequilibraren les

solidaritats internes de les comunitats a l’introduir criteris d’estratificació fiscal a força
de ressaltar la superfície cultivada.31
Bringué establí un recull en base la clasificación general de los montes públicos de
1859 on s’hi classifica un recompte sobre les muntanyes, boscos i prats comuns que
pertanyien dins de cada població a tall de comparació en base les respostes generals de
1716, els capbreus recuperats entre 1855 i 1862 i els cadastres dels anys cinquanta.
D’aquesta manera ens serà eficient formular aquesta estructura d’organització territorial
i l’abast dels usos col·lectius dels municipis de la vall de Siarb del segle XIX, resultat
d’un model manifestat i perpetuat des dels segles XVI en endavant. Es posarà en
comparació amb la descripció territorial que aportà Zamora als qüestionaris que s’han
pogut recuperar de cada poble. Relacionant l’abast d’aquests béns comunals podem
establir una sèrie de recorreguts i camins que uneixen les diverses possessions de la vall.
Primer, com a termes mitgers de l’any 1795 trobem que pels pobles de Malmercat i
Tornafort hi corresponia la partida del bosc del Forcat. El 1768, Llagunes disposava del
dret de péixer a les costes dels Campmassos. L’extensió de les muntanyes segons les
respostes generals de 1716, per Puigforniu-Llavaners es comptabilitzen un 7,4% de
comunals i un 7’6% de conreus.
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Pel que fa a la recopilació del segle XIX, parlem dels pobles de Llagunes, Vilamur,
Soriguera, Rubió, Tornafort i Malmercat i també tindrem en consideració les possessions
de Sort. Per Llagunes trobem les muntanyes Comargues i Comarques, Gargall i agregats
i Fontanet (comú dels veïns). Per Malmercat trobem el Mont Merc, Aubagets, etc. Per
Puigforniu trobem l’any 1855, en Serrat de Fron, Manuella, Montplà, el bosquet de
damunt (1859) i cap a mitjans del s. XX, la Biuga o Pous. A Rubió trobem La Mata, Mata
i Tenellat, més endavant Boscarró, Comes de Rubió, etc. Per Soriguera li pertanyia Fitos
(bosc els Fitosos), Mataredona, Serrat Baoin; Sant Jaume i Farranyers al 1954. Per
Tornafort, trobem la Solana, Solanques, Litimoll, Costa Oliva, la pròpia muntanya de
Tornafort, al 1901 Costa, Oliva i Travanats (pertanyent als emprius de Malmercat), al
1954 s’afegeix la Teserra, La Plana. Per Vilamur trobem Fontova (Fontorba), Escobet,
obaga del Festecur, les muntanyes de Vilamur, Fontova i Fornolls, camps del Tossal, el
Rebollar de pertinença a les elèctriques. Finalment, a Sort que consta de la muntanya de
Sort, Saguan, Serrat de Sant Joan, Costa Negra, Triago, Santa Ana, Lo Solà, Caubera i
Mata Negra que al 1954 passa a ser comunal de Surp.32 Als annexos s’hi troben dos mapes
que assenyalen alguns dels termes.33
4.4. Transhumància i comerç transpirinenc.

A part de l’economia pagesa d’autosubsitència, el proveïment de molts dels productes
de consum essencials s’aconseguia gràcies al comerç transpirinenc i a la tasca dels
traginers. La sal, els tèxtils o el ferro foren les principals mercaderies que es transportaven
gràcies a una xarxa comercial a escala local i extraregional que abastava des de la costa
sud catalana fins a Andorra i el sud francès. Tanmateix, la ramaderia ovina fou la base de
la riquesa pirinenca, i la transhumància i els desplaçaments transermitants (de caràcter
local) esdevingueren el centre de l’activitat comercial, una tradició d’origen medieval.
Un comerç especialment actiu durant el segle XVII a zones com el Llenguadoc, la
Cerdanya, Andorra o la Seu d’Urgell, qüestió documentada gràcies a la preservació de les
taules pirinenques com la de les col·lectes de Tremp-Pallars amb Castellbó i la Vall
d’Aran, on s’especifiquen les entrades i eixides, els fraus, els privilegis, els comptes dels
delmes, els tributs o els caps de bestiar utilitzats i la quantitat de producte transportat en
cada viatge.
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A partir del segle XVIII, la intensificació de l’agricultura i l’esgotament de la fusta
dels boscos costaners produí una regressió forestal muntanyenca que afectà sobretot a
l’Urgell i al Pallars amb l’eclosió d’una enorme infraestructura de tala d’arbres i vies per
transportar la fusta, fet que donà origen als raiers i consolidà una xarxa viària i fluvial pel
transport fuster.34 Trobem referències de Zamora durant el seu trajecte de St Joan de l’Erm
cap a Sort on descriu uns camins que quedaren abandonats i malmesos amb la finalització
de l’extracció de fusta de la zona: “el que es lástima quede abandonado luego que se
acaba de hacer la extraccion, pues después de tanto como cuesta para abrirse de nuevo,
si se recomponían pordrían ser muy utiles para el pueblo (...)” també menciona que de
Sant Joan de l’Erm fins a Rialp “hemos encontrado por todo el camino varias porciones
de maderaque la iban acercando por arrastre del río Noguera.” 35 Per tant, l’explotació
de la fusta a la zona alta de la vall de Siarb fou una activitat influent que comportà la
creació de camins que transportessin els troncs cap al riu Noguera Pallaresa, des d’on
posteriorment, la fusta seria desplaçada riu avall.
Del recorregut transpirinenc de mercaderies, el Pallars Sobirà en fou una àrea
particularment recorreguda. Pel que fa a la vall de Siarb, fou una àrea de pas per tots
aquells traginers que venien d’Andorra, la vall d’Àneu o es dirigien cap a Gerri de la Sal
per acabar a Ponent o a Tarragona. Es passava per les carenes de la Torreta de l’Orri o el
port del Cantó, el camí que permet la comunicació amb la Seu d’Urgell, i es travessava la
vall de nord a sud o a l’inrevés, trepitjant els comunals de Rubió, Llagunes, Soriguera o
Vilamur. Els boscos i prats que rodegen l’Orri continuen sent ocupats per les pastures
dels pagesos locals que pugen a les cotes més altes durant l’estiu. Una àrea d’influència
important foren les valls andorranes les quals comptaven amb quatre fargues durant el
segle XVII (Vilaró, Serrat, Puntal i Canillo) que configuraven un circuit de difusió de la
metal·lúrgia cap a l’eix pirinenc on aproximadament el 60% es venia a l’Alt Urgell i al
Pallars, una ruta que principalment anava a parar a Oliana i a Ponts i de la qual es proveïa
de magatzems al llarg de tot el recorregut com a base de la redistribució dels traginers,
una creada a la Seu que s’usava per als lingots que es venia cap a la Cerdanya, l’Urgellet
i cap al Pallars.36 No obstant, les fargues més antigues que es documentaren foren les de
la vall de la Vansa (Alt Urgell), al segle XV, les fargues de Tuixent i la Vansa. Per tant,
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trobem activitat metal·lúrgica i comercial cap al 1400 que probablement abastia gran part
del Pallars.37
El mercat ramader movia milers de caps de bestiar amb les seves companyies, es
calcula que entre el 1600 i el 1640 la mitjana declarada era d’uns 35.500 caps d’ovins,
que establien una xarxa interregional entre el Pirineu andorrà i la plana lleidatana. Les
principals fires on es comerciava amb els animals eren les de Bellvís, Guissona o
Montblanc. Pel que fa als itineraris que unien el Pallars i la val d’Aran, aquests havien de
travessar obligatòriament una sèrie de ports. El més transitat fou el de la Bonaigua, que
era un port força arriscat per les condicions climàtiques tant extremes. Tal i com descriu
Mádoz, “o es preciso renunciar a la venta de las caballerías, o arrostrar los riesgos del
puerto, alternativa terrible para un país cuya principal riqueza consiste en sus prados,
cuyo único comercio es el ganado (...) cuantos se interesan en el bien del país miran la
comitiva subir el puerto, y cuando ya han alcanzado la cima de aquellas elevadas
montañas, cesa el sobresalto de los que tienen allí comprometida su fortuna, pendiente
de la más pequeña tempestad que pudiera sobrevenir en aquel delicado trance.”38
Segons la documentació fiscal de la Generalitat, es pot quantificar el trànsit de
traginers i marxants als Pirineus, un mercat que tot i la guerra i les baixes temperatures,
no s’aturava. Si que consta un període de bloqueig del mercat andorrà durant la segona
meitat del segle XVII on la crisi havia induït a la desaparició del comerç regional del
tèxtil i del ferro i es reduí dràsticament l’activitat ramadera. Una situació que afectà
l’activitat comercial del Pirineu català amb l’abandonament de fargues i camins de bast.
Catalunya sembla que compensà els efectes de la crisi a través de l’obertura del comerç
mediterrani amb algunes manufactures a través dels productes agraris. En aquest context,
durant els anys seixanta, els traginers de bast carregaven sal i llana de sortida i ferro i
congre d’entrada. La freqüència de pas d’un mateix traginer a pobles com a Tírvia era
força evident, el que constata el trànsit per la vall de Castellbó i la vall de Vilamur. El
comerç saliner entre Gerri i la Seu d’Urgell fou autènticament destacat tal com s’observa
en les taules, entre el 1664 i 1665 s’hi documenta un total de 62 viatges fitxats a Gerri de
la companyia del traginer marxant Joan Caminal.39
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Ara bé, la zona de Vilamur més bé constituïa una zona de pas pels trajectes
transhumants i mercaders. Al situar-se en un lloc estratègic entre Sort, la Seu d’Urgell,
Tírvia i Boumort, el camí ramader principal fluïa des de l’Orri i el port del Cantó. Tant
els trajectes llargs (com el recorregut de la sal de Cardona o els moltons dirigits fins a
Barcelona des de les) o els trajectes curts de caràcter local (encarats a la comercialització
del ferro o la llana, que es trobaven més sota control) passaven inevitablement per aquests
eixos transpirinencs que denoten que els límits fronterers no tenen una justificació
històrica.
5. Conclusions
Amb tot, hem pogut apreciar que durant l’etapa moderna, la dinàmica social i agrària
interna de la societat pirinenca del vescomtat de Vilamur comportava la col·lectivització
i la partició dels termes, prats i boscos concorreguts i travessats per camins ramaders i
senders que unien els diversos comunals, connectaven actuals pobles abandonats,
delimitaven un vescomtat amb l’altre o eren objecte de les rutes comercials
transpirinenques i regionals. Alhora, els camins marcaren el ritme evolutiu de tots aquests
processos, passant per fases de deixadesa i quasi desaparició quan ja no es feien servir o
per etapes de reaprofitament i recuperació quan tornava a haver-hi una ocupació més
intensa i activa de la vall.
Sort i la Seu d’Urgell configuraven les dues capitals poblacionals que es troben
delimitats per la vall de Siarb, per la qual cosa, el flux de migració era constant malgrat
les difícils condicions climàtiques i l’aïllament geogràfic que patia el territori. L’activitat
productiva, ramadera i social no cessava, ans al contrari, era molt intensa. Gràcies al
recorregut de Zamora entre aquestes dues capitals, hem pogut apreciar el paisatge que hi
predominava, uns senders que continuen estables en el temps i d’altres que, segurament,
s’han desdibuixat, al igual que molts dels elements arquitectònics que evidenciaven algun
rastre de vida.
Amb els despoblaments de Vilamflor, Pernui, Burg i la destrucció de Sant Joan
de l’Erm s’han deteriorat molts dels camins que unien les tradicionals zones tal com ens
ha deixat escrit Timbau i Zamora. Uns mateixos camins on hi transitaven caps de bestiar
que es dirigien al Pirineu andorrà i francès pel nord, i cap a Ponts, Oliana o Bellvís pel
sud amb l’objectiu de comerciar a les fires ramaderes i proveir la població de ferro o de
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llana. Per altra mà, el fenomen del desboscament, sobretot a partir del segle XVIII i XIX,
fou altament intens a la regió pallaresa des d’on s’establiren les vies fluvials pel Noguera
Pallaresa on es carregava amb la fusta provinent dels boscos de la vall de Siarb, el massís
de l’Orri o de la vall Ferrera i que deixà un paisatge auster i uns camins descuidats. Una
societat rural que tot i les pressions senyorials, l’organització social de la terra va
continuar resistint en forma de comunals alhora que el poder polític i jurisdiccional també
requeia sobre les comunitats pageses.
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