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Catalunya és una terra plena de castells; uns quants centenars de fortaleses de
tota mena es troben repartides per la geografia catalana. Són testimonis muts
de temps passats, com una mena de registre en pedra de la memòria històrica del
país. Amb tot, malgrat la importància que els castells tenen en l’articulació del ter-
ritori, en l’estructuració de la posterior xarxa municipal i en el paisatge català, la
seva investigació rigorosa és sovint una tasca pendent. En efecte, tenim molts cas-
tells documentats, fotografiats i descrits, però en la majoria dels casos no hi po-
dem associar les persones, els qui hi van viure, els aspectes de la vida quotidiana,
les picabaralles entre els senyors; en definitiva, el batec de la vida. No sols ens és
difícil imaginar com eren realment els castells per dins fa mil anys, sinó que desco-
neixem com hi vivia la gent i, fins i tot, qui hi vivia.

I és que sovint la reconstrucció del passat oblida la microhistòria, la història dels
detalls, del seguit de petits elements que formen la trama de la vida. Sense aquesta
historia analítica, que fa recerques minucioses, detallades i, en definitiva, locals,
no hi ha història general, ni hi ha història nacional. Totes les històries generals
s’escriuen a partir de la suma i la interpretació de moltes històries locals.

El treball que el lector té a les mans és una obra ben feta, és un exemple com-
plet de la microhistòria que fa de pedra angular de l’edifici de la història. Forma
part d’una recerca portada a terme per l’autor amb la finalitat d’obtenir el grau de
doctor i que vaig tenir l’honor de dirigir. Però és més que part d’una tesi doctoral.
És l’estudi d’un model, un model de vida medieval, que té present aspectes molt
diversos i variats que van des de la documentació arxivística fins a l’excavació
arqueològica, tot passant per la iconografia virtual.

Pròleg
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El seu autor, investigador rigorós i professor d’història, ha reconstruït de forma
viva un fragment de la vida de la gent que va habitar el castell de Barberà i ens
parla tant dels cavallers com de les latrines, de com Arnau Pere i els seus homes
feien cada dia la cavalcada; ens desgrana, fil per randa, els inventaris, els objectes
que hi havia dins del castell, estança per estança. Tota aquesta documentació és
fonamental per imaginar la vida, per reconstruir les imatges del castell i, en defini-
tiva, per comprendre el passat. Descobrim uns aspectes de la vida als castells ben
diferents dels imaginats per les obres de ficció o per la pseudohistòria; els castells
com el de Barberà eren mansions austeres, que no tenien res a veure amb el que
mostra sovint el cinema. Quan l’autor ens descriu la sala noble del castell en un
moment determinat ens diu que “apareix moblada espartanament amb una taula
gran de teix de dues peces i dues cadires de fusta”. Menys coses gairebé no podia
ser!

D’aquesta manera, ordenadament, de forma amena, en Marcel Poblet ens va
aconduint per les sales fosques del castell i ens en va encenent els llums, en un
viatge fascinant al cor de l’edat mitjana de Catalunya.

Joan Santacana i Mestre
Campus de la Vall d’Hebron

Universitat de Barcelona

Pròleg
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Abreviatures emprades

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó
AHN Archivo Histórico Nacional
GP Gran Priorat
arm. armari
c. circa
carp. carpeta
cf. confronteu
col. columna
doc. document
docs. documents
f. foli
llig. lligall
ms. manuscrits
p. pàgina
pp. pàgines
perg. pergamins
r. recto
reg. registre
s. segle
s.d. sense data
sign. signatura
ss. següents
v. verso
vol. volum
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Introducció

1. JUSTIFICACIÓ

Els escrits dels historiadors i especialment els dels arqueòlegs resulten no no-
més avorrits per a bona part del públic potencialment lector, sinó que sobretot
resulten incomprensibles. A banda de la indiscutible utilitat científica que tenen,
no hi ha cosa de lectura menys atractiva que les memòries de les excavacions ar-
queològiques, on números i lletres que designen unitats estratigràfiques o que
signen les peces exhumades es combinen en una àlgebra indesxifrable per al lector
no iniciat.

Tradicionalment, els arqueòlegs han confiat en les seves planimetries en
dues i tres dimensions per recolzar visualment les seves interpretacions abstrac-
tes. Aquestes planimetries, la utilitat i necessitat de les quals també conside-
rem fora de tot dubte, resulten de molt difícil comprensió per a més gent que
no pas els seus autors sovint imaginen. Per molt mitjà de representació gràfica
que siguin, aquests plànols no deixen de ser una codificació abstracta de la
realitat que representen.

Enfront de les limitacions divulgatives que pateix la història (i el conjunt de la
ciència), la didàctica (també ciència, no ho oblidem) disposa d’estratègies que
permeten fer comprensible per a sectors de públic més amplis allò que historia-
dors i arqueòlegs habitualment expliquen a altres científics com ells.

Entre els recursos que la didàctica posa al servei de la divulgació de la història
i del patrimoni històric, la reconstrucció d’imatges virtuals del passat mitjançant
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implementacions iconogràfiques posseeix una potència àmpliament contrastada
i amb notables exemples relatius a la història i el patrimoni catalans.1

En aquests moments, el castell del Temple de Barberà és objecte d’una inter-
venció de restauració, amb la qual no només es pretén la seva salvaguarda, sinó
que, sobretot, es vol dotar-lo d’una funció en el context del segle xxi. La dita
funció s’ha previst que estigui relacionada amb el món de l’ensenyament i del
turisme cultural. Així, aquest estudi es vol situar dins d’aquest projecte de
dinamització cultural i econòmica de Barberà i del conjunt de la comarca i vol
contribuir a la difusió i la comprensió d’un monument fins fa poc injustament
oblidat.

Les pàgines que segueixen conformen una versió abreujada d’algunes parts de
la tesi doctoral de l’autor.2 Corresponen, concretament, a l’estudi històric i arqueo-
lògic del castell del Temple de Barberà, i a una part de la iconografia generada per
a la comprensió d’aquesta fortalesa medieval i del seu context històric. Ha estat la
nostra voluntat elaborar un estudi que resulti a la vegada útil per als especialistes
interessats en la història i l’arqueologia medievals i per als no especialistes.

La nostra voluntat de fer-nos entendre per tothom ens ha dut a traduir al català
diverses citacions llatines, a explicar reiterativament el significat de les exaccions
feudals, a oferir l’equivalent actual de mots catalans medievals i fins a imaginar
com hauria pogut ser un setge de final segle xi. Es tracta de pràctiques no habi-
tuals entre els científics que tracten aquests temes, però absolutament necessàries
si volem ser entesos fora dels estrets cercles de la investigació històrica i arqueolò-
gica.

Volem, en definitiva, contribuir al potenciament d’un municipi i d’una co-
marca a través d’un dels seus actius més potents: el patrimoni històric.

2. QÜESTIONS METODOLÒGIQUES

Aquest estudi ha estat desenvolupat a partir d’un ampli ventall de fonts.

Fonts escrites
–Editades: fonamentalment, la Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple

de Barberà (945-1212) editada per J.M. Sans Travé (1997), però també el Liber
Feudorum Maior editat per F. Miquel Rosell (1945), la Colección de documentos
inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón publicados por D. Próspero

 1 Per exemple: Hurtado; Mestres; Miserachs (1995), i Hernàndez (2002; 2003).
2 Poblet Romeu (2003).
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de Bofarull y Mascaró (1849) o l’Arreplec de dades per a la història de Barberà de
J. Porta (1984), entre altres.

–No editades: hem investigat en l’antic arxiu de l’Hospital de Sant Joan de
Jerusalem, avui a l’ACA, a fi de resseguir les dades útils per a l’estudi de l’arquitec-
tura del castell del Temple en la documentació hospitalera; entre altres documents
treballats, volem destacar la descoberta i estudi d’un inventari referent al castell de
Barberà que és possible datar vers el 1400 (ACA, GP Sant Joan de Jerusalem,
sign. 553; segona meitat del xiv, vers 1400) i l’estudi dels memorials i de les
àpoques o factures de les obres fetes en el castell pels grans priors de mitjan
segle xvii i de mitjan segle xviii (ACA, GP Sant Joan de Jerusalem, sign. 263,
f. 133 r. i v., 2 de novembre de 1658; sign. 263, f. 134 r. i v., 15 d’agost de 1659;
sign. 263, f. 135 r. i v., 10 de desembre de 1659; sign. 263, f. 136 r. i v., 19 de
novembre de 1659; sign. 263, f. 139 r., 19 de novembre de 1659; sign. 264, f. 51
r. i v., 18 de febrer de 1661; sign. 264, f. 52 r. i v., 22 d’abril de 1660; sign.
264, f. 53 r. i v., 13 de juny de 1661; sign. 266, f. 10 r. i v., 4 de setembre de 1745;
sign. 266, f. 55 r., 5 de juliol de 1737; sign. 266, f. 56 r. i v., 5 de juliol de 1737;
sign. 266, f. 58 r. i v., 16 de juliol de 1741; sign. 417, f. 42 bis r. - 44 r., 25 d’abril
de 1757). També hem estudiat les descripcions de la casa convent hospitalera con-
tingudes en les visites priorals efectuades en l’edat moderna, entre les quals destaca
la de l’any 1661 (ACA, GP Sant Joan de Jerusalem, sign. 264, f. 3 r. - 5 r.).

Fonts arqueològiques
Només ens ha estat possible intervenir en les construccions situades al sud del

pati i encara resta pendent la realització d’una excavació arqueològica completa de
la totalitat del recinte. No obstant això, l’estudi de les estructures exhumades a
mitjan dècada de 1980 per C. Rovira (1993), de les que van quedar a la vista amb
la construcció d’un camí d’accés al castell i del conjunt que resta dempeus permet
fer-se un idea molt aproximada de l’evolució constructiva del castell del Temple.
Encara, el febrer de 2005, hem pogut exhumar estructures del segle xi que ens
eren desconegudes, en el transcurs de la supervisió de les obres que s’hi fan.

Fonts fotogràfiques
La destrucció d’una part important de les estructures del castell ha estat bas-

tant recent, per la qual cosa ha resultat de gran utilitat l’estudi de les fotografies
anteriors a 1950. Hem analitzat un total de catorze imatges, les més antigues de les
quals corresponen als anys 1917-1918, procedents de Institut Amatller d’Art His-
pànic (3), de l’Arxiu Albert Bastardes (1), de l’arxiu personal del Dr. Joan Fuguet
(9) i del Fons Salvany-Biblioteca de Catalunya (1).
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Fonts orals
El mateix motiu que explica l’existència d’imatges fotogràfiques d’estructures

desaparegudes ha permès que restin testimonis oculars d’alguns d’aquests elements.

3. ALTRES ESTUDIS SOBRE AQUEST CASTELL

Tot i que abans de nosaltres ningú no havia abordat l’estudi del castell del
Temple a partir de l’anàlisi exhaustiva de tot l’ampli ventall de fonts existent, som
deutors de la feina feta per diversos investigadors que ens han precedit. L’estudi
de la comanda templera de Barberà va ser encetat a començament de la dècada de
1970 pel Dr. J.M. Sans Travé, a qui devem molts estudis sobre aquesta comanda i
sobre la figura de l’hospitaler Guillem de Guimerà (a més de l’edició de la Col·lec-
ció diplomàtica de la comanda templera). Així mateix, el Dr. J. Fuguet i Sans ha
abordat des de mitjan de la dècada de 1980 l’estudi de l’arquitectura d’aquest
castell, a més de diversos aspectes organitzatius de la comanda templera (a ell
devem haver-nos posat sobre la pista de les visites priorals conservades en l’ACA i
de les fonts fotogràfiques). Des del punt de vista de l’arqueologia, hem pogut
comptar amb els resultats de la recerca desenvolupada per C. Rovira (1993).

Ens ha estat de gran ajut poder comptar amb les planimetries realitzades pel
Dr. J.A. Adell (2000), sobre les quals hem afegit el resultat de la nostra recerca.

Finalment, som també deutors, entre altres, de la ingent feina feta a comença-
ment segle xx per Joaquim Miret i Sans, el qual va recollir moltes referències que
ens han estat útils.
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Estudi històric i arqueològic

1. ABANS QUE HI HAGUÉS EL CASTELL

El tossal o puig de Barberà ha estat un espai habitat des de fa molt temps. Els
avantatges estratègics i econòmics del lloc (punt elevat de fàcil defensa i situat al
centre d’una extensa plana apta per a l’explotació agrícola i ramadera) no van
passar desapercebuts als ulls dels ibers, de manera que com en molts altres castells
catalans, la fortalesa medieval va ser construïda sobre un antic poblat preromà.

Les característiques de l’assentament iber del tossal de Barberà ens són desco-
negudes. Possiblement es tractava d’una petita ciutadella o poblat fortificat, però
la falta d’una excavació arqueològica en extensió ens impedeix poder precisar com
era. Fins al moment, l’únic que ens ha aportat el registre arqueològic ha estat la
troballa d’unes sitges per a l’emmagatzematge de cereal, que contenien diversos
materials ceràmics, entre els quals alguns fragments de vaixella fina d’importació,
la cronologia dels quals s’ha establert entre final segle iii i el segle ii a.n.e. (Rovira,
1993, p. 18).

El material que reomplia les úniques dues sitges excavades sembla situar l’abandó
del poblat encimbellat al tossal de Barberà vers la segona meitat del segle ii a.n.e,
coincidint amb el nou model de poblament introduït per la colonització romana.
Així, és de suposar que els diversos exemples d’explotacions agropecuàries roma-
nes (villae) existents en el terme de Barberà i els seus voltants són representatius
del paisatge de poblament dispers que predominà des del segle ii a.n.e. i fins a
l’alta edat mitjana.

La crisi de l’imperi romà i la desfeta del regne visigòtic a mans dels musulmans
no van sinó afavorir la persistència d’aquell hàbitat rural i dispers, de masos
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autosuficients. Les vil·les romanes dels Botets i d’Ambigats són clars exemples
d’una continuïtat de poblament, que en el segon cas enllaçaria de manera ininter-
rompuda amb l’època comtal. En efecte, el primer document escrit que es refereix
a la Conca de Barberà està datat el 945 i correspon a la donació de Sant Pere
d’Ambigats (en l’actual terme de Barberà) al monestir de Santa Cecília de Mont-
serrat. Aquesta donació va ser feta pel mateix comte Sunyer de Barcelona i Benet
(1995, p. 431) la relaciona amb l’efímera ocupació de Tarragona, de 941-942, per
part d’aquest comte.

D’altra banda, l’estudi de la toponímia citada en el document de la donació
d’Ambigats, així com la que apareix en la donació del castell de Cabra de l’any
980, demostren l’existència d’un poblament medieval anterior a les grans repobla-
cions feudals dels segles xi i xii (Piris; Poblet; Querol, 1989). De fet, es pot argumen-
tar la continuïtat del poblament indígena des de l’època romana i fins al segle x.

Durant tot aquest llarg període, és possible que el tossal de Barberà hagués
recuperat (almenys puntualment en moments de clar perill) la funció de refugi
que sembla haver tingut en època ibera. D’això, però, no en tenim rastre: la feblesa
dels materials constructius anteriors als segles x-xi (sovint amb predomini de la
fusta) i, novament, l’absència d’una excavació arqueològica en extensió ens impe-
deixen ser concloents.

2. QUAN APAREIX EL CASTELL?

L’estudi de l’edat mitjana es duu a terme a partir de dos tipus bàsics de fonts:
les escrites i les arqueològiques. Les segones resulten absolutament necessàries en
tractar-se d’una època (especialment abans del segle xii) que va generar pocs docu-
ments escrits i més encara quan les fonts escrites són imprecises. Aquesta impreci-
sió afecta directament el nostre cas: segons les fonts escrites, hauríem de situar la
construcció del castell de Barberà vers la primera dècada del segle xi, ja que un
document datat el 10 de juliol de 10133  esmenta un “castrum que vocant Barberano”
(“castell anomenat Barberà”), però cal tenir present l’ambigüitat de la terminolo-
gia dels documents de l’època, que empren indistintament el terme castrum per
referir-se a una fortalesa, al seu terme i fins als drets que pertocaven al seu senyor.4

Seria possible, per tant, que el 1013 s’hagués establert i delimitat el terme del
“castell” de Barberà, però que encara no s’hagués edificat cap fortalesa (castellum).

3 ACA, perg. Ramon Borrell, núm. 106, citat per Sans (1977, p.18); vegeu també Fuguet (1983,
p. 94).

4 Cf. Bonnassie (1979-1981, I, pp. 151-154); cf. també Cabañero (1997, pp. 80-81).
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A partir d’aquest document de 1013 sabem que Sal·la de Santa Perpètua posseïa
Barberà i que aquest territori era escenari dels conflictes entre nobles que van
marcar l’establiment del feudalisme. Aquest propietari dels castells de Santa Perpètua
i de Barberà de començament segle xi resulta ser un nét de Sal·la de Conflent o
de Sant Benet (fundador de Sant Benet de Bages), descendent dels vescomtes
de Conflent, i del qual es documenta una intensa activitat repobladora al
Bages i l’Anoia a mitjan segle x, coincidint, per tant, amb la presència de les forces
comtals al Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà a partir de 941-942 (Benet,
1981; 1995b, p. 512).

Com hem vist, que els documents parlin de “castell” no vol dir que veritable-
ment s’hagués construït una fortalesa a Barberà. Si n’hi hagués hagut alguna, es
podria haver tractat d’una torre de fusta protegida per una palissada com les que
han estat documentades a diversos llocs (Cabañero, 1997, pp. 126-148). No po-
dem descartar, però, que no hi hagués cap mena de construcció i que simplement
s’aprofitessin els avantatges del relleu del tossal de Barberà.5

L’estudi arqueològic del castell de Barberà no ha pogut, de moment, identificar
elements que es puguin datar més enllà de mitjan segle xi i aquests es relacionen
amb l’arribada del llinatge dels Ponts i no pas amb els Santa Perpètua, com més
endavant veurem.

3. BARBERÀ, FRONTERA OCCIDENTAL DE LA CRISTIANDAT I ESCENARI

DE LA REVOLUCIÓ FEUDAL

La denominada revolució feudal 6 va produir a Catalunya el trencament de la
societat tradicional d’arrel romanovisigòtica, la qual cosa suposà una redefinició
total de la societat. En les nostres terres aquestes transformacions van tenir lloc
durant el segle xi i va ser l’acció de la classe dirigent de l’època (la noblesa) l’ele-
ment que precipità els canvis (Bonnassie, 1979-1981).

La societat catalana d’aquell temps estava immersa en un procés d’expansió,
reflectit en el progressiu desplaçament de la frontera vers el sud i vers ponent. La
irrupció musulmana del segle viii havia provocat un replegament de part de la
societat indígena vers el Pirineu. Durant un temps, les valls pirinenques foren (en
comparació amb les planes meridionals) un territori superpoblat; aquell excés de
població, juntament amb el progressiu relaxament de la pressió musulmana, va
donar lloc a un lent moviment de població que es va estendre més enllà del Llobregat

5 Caldrà esperar que sigui possible l’excavació completa de tot el recinte castral per poder desen-
trellar aquests dubtes.

6 Vegeu el mapa núm. 1 (p. 20) per poder-vos situar sobre el terreny.
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i vers les planes de ponent. Aquest moviment repoblador, aixoplugat per la llei
visigòtica que permetia l’apropiació de terres abandonades o aprisió, presentava
dues modalitats: d’una banda, hi havia una aprisió espontània realitzada per page-
sos lliures que cercaven la millora dels seus mitjans de subsistència i, de l’altra, hi
havia una aprisió “oficial” dirigida des del poder, que implicava desplaçaments de
població més importants i que anava acompanyada d’un seguit de mesures mili-
tars, com ara la construcció de castells i l’establiment de guarnicions defensives.

Pagesos i nobles estaven interessats en ocupar més i més terres. La millora del
seu nivell de vida hi estava directament relacionada, però la vida a la frontera no
era pas fàcil. A les penalitats generals de l’època (incertesa de les collites, baixa
qualitat de l’alimentació, endarreriment de la medicina, etc.) s’hi sumaven les pe-
nalitats específiques de la frontera: bàsicament, un risc d’assalt militar més elevat.

Com és sabut, el cabdill andalusí al-Mansur encetà una política d’atacs pe-
riòdics contra el comtat de Barcelona entre 978 i 999-1001, que el seu fill Abd
al-Màlik prolongà el 1003.7 La ràtzia de 978 degué afectar la Conca de Barberà, ja
que sembla possible identificar el castell de Lilla entre els llocs assaltats (Benet,
1981; 1995b). La ràtzia de 985, tot i que alguns autors8 insisteixen que afectà llocs
com ara Cabra, Selmella i Santa Perpètua, no sembla que hagués estat així, ja que
l’esment de l’església de Sant Pere de les Roques (a Santa Coloma de Queralt)
l’any 986, la venda dels castells de Montagut, Querol i Pinyana (amb esment del
castell de Santa Perpètua) l’any 996 i altres referències semblen apuntar en aquesta
direcció.

La població de la Conca devia experimentar un lleuger avenç al llarg del segle x.
A més de la població indígena que habitava a llocs com ara Sant Pere d’Ambigats
o Pira,9  la colonització pagesa i nobiliària degué dur nous pobladors fins aquí.
Però el 978 els enclavaments d’Ambigats i del tossal de Barberà, que hauria apri-
siat uns trenta anys abans Sal·la de Conflent i que llavors devia posseir el seu fill,
degueren ser assaltats i, malgrat que no sembla que fossin totalment abandonats,
el seu dinamisme es devia aturar momentàniament. Vers el 1030, una nova fase de
ràtzies musulmanes devia afectar aquestes terres. 10

Paral·lelament, una part de la noblesa dels comtats catalans van començar a
apropiar-se de funcions i béns fins llavors considerats públics i lligats als càrrecs
administratius que els comtes els havien encarregat. Aquesta desobediència dels
nobles era especialment notòria a la frontera, on la distància i la inseguretat havia
acostumat molts d’aquells teòrics representants de l’autoritat comtal a actuar sense

7 Sobrequés (1961, pp. 17-19); París (1967, p. 24); Balañà (1992, p. 51).
8 París (1967, p. 23); Cabañero (1997, p. 317), el qual cita J. Iglésies i P. Català Roca.
9 Coromines (1965, I, p. 251) estableix l’origen mossàrab del mot Pira.
10 París (1967, p. 26); Sans (1977, p. 26).
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que ningú els controlés. Si posem en connexió les dades aplegades per Sans (1977,
pp. 17-18) i per Bonnassie (1979-1981, I, p. 155; II, pp. 109, 229) al respecte de
l’episodi recollit en el document de 1013, en què es parla per primera vegada
del castell de Barberà, i els personatges que s’hi esmenten, queda clar que les
terres de l’alt Gaià, de la Conca de Barberà i, en concret, les del castell de Barberà
estaven immerses dins del remolí de les lluites entre llinatges nobles característic
de l’època.

L’expressat document de 1013 conté la venda dels castells de Santa Perpètua
i de Barberà per part de Sal·la de Santa Perpètua al seu oncle el bisbe Borrell de
Vic. Aquesta venda es féu per 100 unces d’or i sembla amagar una operació per
garantir la propietat d’aquells castells dins del llinatge dels Santa Perpètua enfront
de l’eixamplament del patrimoni dels Cervelló en aquell sector de la frontera. De
fet, el 1012 ja hi havia hagut un plet entre aquests dos llinatges per la possessió del
castell de Selmella i que resultà desfavorable als Santa Perpètua. 11

Segons sembla, els Cervelló-Montagut i els Santa Perpètua (com hem vist,
descendents dels vescomtes de Conflent) constituïen dos llinatges que durant de-
cennis havien impulsat la colonització en aquest sector de la frontera del comtat
de Barcelona i, finalment, van acabar enfrontats. Aparentment, tots dos llinatges
exercien l’aprisió al marge de l’autoritat comtal en el mateix sector de la frontera
occidental: el xoc d’aquells interessos feudals contraposats era inevitable.12

Aquest conflicte, però, té un abast més important que el d’una simple pugna
entre nobles de la frontera. Pensem que és possible considerar aquest conflicte
dins del context de la denominada revolució feudal. Bonnassie (1979-1981, I,
p. 155; II, pp. 109, 229) ens mostra, d’una banda, com el llinatge dels Cervelló-
Montagut descendeix en línia directa dels veguers de Gurb que dirigiren el movi-
ment de repoblament a la comarca de Vic i, de l’altra, ens presenta el bisbe Borrell
de Vic, en el càrrec des del mateix any en què el seu nebot li “vengué” els citats
castells de Santa Perpètua i de Barberà, com un exemple dels clergues que donaren
suport a la comtessa Ermessenda contra la noblesa rebel al poder comtal i que no
dubtaren a emprar la força de les armes contra el bàndol feudal. Així, el mateix
bisbe Borrell es veié arrossegat dins el remolí de les guerres privades de l’època, de
manera que des “d’abans del 1017 (any en què morí), s’havia llançat empunyant
l’espasa contra els castellans de Gurb, veïns i enemics de la seva església” (Bonnassie,
1977-1981, II, p. 109).

11 Els castells catalans (1967-1979, III, pp. 528-533); vegeu també Benet (1995b).
12 Sobre el llintage dels Cervelló i les seves activitats, vegeu: Bonnassie (1979-1981, I, p. 430; II,

pp. 90, 148, 229) i Batet (1996, p. 60).
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Mapa 1. Castells de la zona entre mitjan segle X i final segle XI.
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El conflicte entre els Santa Perpètua i els Cervelló-Montagut, doncs, se’ns tor-
na més complex i s’hi barregen elements contradictoris. Si bé el bisbe Borrell li
sembla a Bonnassie un dels més decidits defensors de la legalitat tradicional repre-
sentada per l’autoritat comtal i les lleis visigòtiques, no deixa de tenir actituds
feudals, ja que no fa altra cosa que utilitzar els seus castells per protegir les seves
propietats, i els seus parents de Santa Perpètua semblen haver-se mogut, en ocupar
aquelles terres en litigi, tan al marge de l’autoritat comtal com els Cervelló.

Respecte a les vicissituds per les quals passà la propietat del castell de Barberà
amb posterioritat al 1013, Sans (1977) refereix que el citat Sal·la de Santa Perpè-
tua, juntament amb el bisbe Borrell de Vic, assignaren Barberà al terme jurisdic-
cional del castell de Montclar. Morts el bisbe Borrell, el 1017, i el seu nebot Sal·la,
vers 1020, el castell de Montclar (amb Barberà) va passar per herència a Guillem,
fill de Sal·la. Les fosques perspectives que suposava el manteniment d’aquella po-
sició sembla que feren optar Guillem de Santa Perpètua per la venda de Montclar
i els seus termes. La venda es produí el 14 de maig de 1030 i Montclar i Barberà
passaren a propietat d’Arnau Odó i la seva esposa Guilla, per un preu de 500
sous.13

Arnau Odó, però, aviat també decidí desfer-se de Montclar i el 17 d’abril de
1033 el vengué a Bernat Sendered i la seva esposa Quíxol, del llinatge dels Gurb-
Cervelló, per un preu inferior al que havia pagat: 300 sous.14  Les ràtzies musul-
manes d’aquells anys (el 1033 es documenta un assalt a la zona de Queralt i
Argençola)15  podrien ser l’explicació del ràpid canvi de propietaris i de la pèrdua
de valor d’aquell castell.

D’altra banda, Bonnassie (1979-1981, II, p. 24) ens presenta aquestes vendes
successives del castell de Montclar com un exemple de les irregularitats que els
senyors de la frontera occidental cometien en aquella època. Ni la venda feta per
Guillem de Santa Perpètua, ni la que després féu Arnau Odó a Bernat Sendered de
Gurb, varen requerir el consentiment (legalment necessari, ja que se suposava que
eren mers representants de l’autoritat pública) del comte. Aquelles transaccions,
doncs, estaven immerses en el procés general d’usurpació dels béns i drets públics per
part de la noblesa: Barberà hauria passat, de manera efectiva, a ser un feu privat.

Amb tot, som de l’opinió que la venda de Montclar a Bernat Sendered de
Gurb-Cervelló no va incloure Barberà, ja que entre 1030 i 1033 s’havien segregat
els termes d’aquells dos castells. Aquesta segregació sembla desprendre’s de les
diferències que hi ha entre els redactats dels documents de venda de Montclar de
1030 i 1033.

13 LFM (doc. 272); Sans (1977, pp. 18-19).
14 LFM (doc. 273); Sans (1977, p. 19).
15 París (1967, p. 26), Sans (1977, p. 26), citant les mateixes fonts, situa l’assalt el 1034.



173

Annex

Annex

PLANIMETRIES. HIPÒTESIS DE CONFIGURACIÓ DE LES FASES MEDIEVALS

DEL CASTELL DEL TEMPLE

Fase s. XIb*

1 Domicilium hipotètic

Fase s. XIIa

1 Magatzem i serveis
2 Capella
3 Aula
4 Pou
5 Terrassa

Fase s. XIIb

1 Magatzem
2 Serveis
3 Capella
4 Aula
5 Annex residencial
6 Pou
7 Cambra (?)
8 Terrassa

* El fragment de mur exhumat el 2005 no apareix reflectit en el plànol.
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Fase s. XIII

1 Magatzem
2 Serveis
3 Llotja
4 Capella
5 Annex residencial
6 Aula
7 Pou
8 Cambra (?)
9 Cambra (?)
10 Terrassa

Fase s. XIV

1 Magatzem
2 Serveis
3 Llotja
4 Capella
5 (?)
6 Palau vell
7 Passadís
8-12 Magatzems i estables
13 Portal major
14 Pou
15 Palau nou
16 Cuina
17 Rebost
18 Cambra nova (?)
19-22 Cambres del prior
23 Cambra sobirana de la torre (?)
24 Cambra
25 Cambra sobre el portal (?)
26 Terrassa
27 Escales
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