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0. Introducció  

 

El meu és un treball que pertany a l’àmbit de la història medieval, i és, alhora, 

treball de camp i de recerca bibliogràfica. En concret es dedica a l’estudi de dues 

fortaleses de nom comú (castells de Sant Romà), una situada a la comarca de la 

Cerdanya i l’altra a la de l’Alt Urgell, així com a la recerca i anàlisi de 

documentació que ens en pugui donar alguna informació fiable.  

 

L’interès per aquest tema va sorgir arran de les meves estades a Montellà de 

Cadí i a la presència, relativament lluny del poble, d’unes velles ruïnes conegudes 

pels seus habitants amb el nom de torre de Sant Romà. Si al fet de constatar el 

poc coneixement que la gent de la contrada tenia d’aquesta torre, hi sumem les 

dades confuses i contradictòries que sobre ella apareixen en algunes obres 

generals que vaig consultar i l’interès que des de sempre ha despertat en mi 

l’edat mitjana, tindrem el motius que em va dur a escollir aquest tema per al meu 

Treball de Recerca. Un tema així, a més, em brindava la possibilitat d’aprofundir 

en un aspecte relacionat amb Montellà, poble d’on prové una part de la meva 

família i per al qual he tingut sempre una especial estimació. 

 

Els objectius bàsics que em vaig proposar en un principi eren dos: el primer 

consistia a conèixer com devia ser en els seus orígens aquesta torre o castell; el 

segon a buscar-ne informació històrica que el contextualitzés i donés sentit a la 

seva presència en aquell lloc. Per a realitzar el primer, calia fer una descripció tan 

acurada com fos possible de les restes aquesta vella edificació per tal de 

corroborar o no allò que ja en diuen algunes obres de referència. En aquest sentit, 

diverses visites a l’indret m’han servit per a conèixer-ne l’estructura, figurar-me 

d’una manera aproximada les mesures inicials, els sistemes de seguretat amb 

què comptava i la seva possible funció de control de pas, i m’ha servit també per 

a realitzar un reportatge fotogràfic que crec ben necessari, ja que les velles parets 

perden cada dia una pedra, una obertura, etc., elements sense els quals aviat 

costaria d’interpretar-ne les característiques. Un exemple d’això és que durant la 

realització d’aquest treball de recerca he estat testimoni de la desaparició d’un 
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dels trets més singulars de la torre: l’arcada que coronava la porta d’accés al 

recinte, que va cedir l’hivern del 2006-2007.  

 

Ara bé, a mesura que avançava en el segon objectiu, el de la recerca bibliogràfica 

i documental, m’adonava que moltes de les informacions que anava recollint 

posaven en dubte que el castell de Sant Romà de què parlaven fos realment el 

mateix que jo estava treballant, de manera que vaig veure la necessitat de 

treballar en paral·lel amb dues fortaleses. Aquest fet ha modificat forçosament els 

meus plantejaments inicials i explica una de les mancances principals d’aquest 

treball: per a la descripció física del castell de Sant Romà de Sisquer (el de l’Alt 

Urgell) m’he hagut de basar en la informació extreta del volum corresponent a 

aquesta comarca de la Catalunya Romànica, ja que no hi he pogut anar 

personalment.  

 

Pel que fa al segon objectiu, la constatació de les ambigüitats observades durant 

el buidatge bibliogràfic i documental m’ha obligat, primer a diferenciar entre les 

informacions que fan referència al Sant Romà de Montellà i de les que es 

refereixen al Sant Romà de Sisquer i, en els casos dubtosos (que són la majoria) 

a prendre partit per una o altra de les fortaleses. Aquestes dificultats, a les quals 

cal afegir les que han generat els mateixos documents (tots ells escrits en llatí 

medieval) s’han convertit en centre d’interès del meu treball i m’ha permès 

descobrir com a vegades la mala comprensió de determinats documents pot 

generar contradiccions entre els investigadors i perpetuar-se en la bibliografia 

durant molts anys. Els materials consultats per a resoldre aquest apartat 

procedeixen bàsicament de la Biblioteca Central de Terrassa, la biblioteca familiar 

i l’Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà. 

 

Un cop reconduïts els objectius inicials, el meu treball es planteja les següents 

qüestions:  

 

a) Quan parlem del castell de Sant Romà, de què parlem? 

La cerca d’informació sobre el castell de Sant Romà de Montellà, lluny d’aclarir-

me dubtes me n’ha generat de nous. Algunes fonts bibliogràfiques donen 
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exactament la mateixa informació històrica per als dos castells diferents. Davant 

d’això, intentaré demostrar a quin dels dos fan referència aquestes notícies.  

 

b) Quina és la data real del primer document conegut que parla del castell de 

Sant Romà? 

Bona part dels historiadors que fan referència al castell de Sant Romà (sigui el 

que sigui) parteixen d’un document de convinença i d’un altre de jurament entre 

particulars, en llatí, que daten, segons els uns, de 1107 i, segons els altres, de 

1108. Intentaré resoldre aquesta contradicció i altres relacionades amb la 

datació del document. 

 

c) A qui va pertànyer realment el castell de Sant Romà? 

Una altra contradicció que trobem en la bibliografia és sobre la potestat del castell 

de Sant Romà. Passà de mans de la família Pinós a les d’Ermengol Josbert o fou 

a l’inrevés? I qui era aquest Ermengol Josbert, un fill il·legítim del comte de 

Cerdanya, com apunten tots els historiadors, o bé un membre de la família de 

comdors Josbert de Lavansa? 

 

d) Centrant-me ara en el castell de Sant Romà de Montellà, com devia ser fa vuit-

cents anys? Quina funció devia tenir una fortificació emplaçada en un indret com 

aquell? 

 

Sota les pedres caigudes de Sant Romà s’amaga una petita part de la història de 

Montellà i de l’antic comtat de Cerdanya. Amb aquest treball he volgut obrir una 

escletxa contra l’oblit del nostre passat i una porta a futures investigacions sobre 

aquesta època. 
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1. El feudalisme a Catalunya 

 

Entre els anys 1020 i 1060 una alça notable del nivell de vida, gràcies a 

l’excedent agrari i l’abundant circulació monetària, va provocar que la noblesa 

intentés apoderar-se de les terres i convertir els pagesos, lliures fins aquell 

moment, en vassalls seus. És el que coneixem com a revolució feudal. El poder 

comtal va minvar, mentre que el dels vicarii (veguers), representants de l’autoritat 

comtal en un territori determinat, va augmentar de manera significativa. En 

conseqüència, van apoderar-se de les terres dels pagesos i van convertir-los en 

serfs de la terra, que treballaven per al senyor feudal. D’aquesta manera va 

començar el que anomenem feudalisme.  

 

Els nobles, convertits en senyors feudals, posseïen les terres (feus) que abans 

havien estat administrades pels comtes. Amb els feus feien el que volien sense 

que l’autoritat comtal se n’assabentés. La creació de clienteles armades, exèrcit 

del senyor feudal, va suposar, d’altra banda, un augment de la força, en aquest 

cas militar, dels senyors.  

 

La terra, doncs, era estructurada en feus. Els varvassors o castlans eren els 

encarregats d’exercir el poder jurisdiccional (ban) sobre els pagesos que 

depenien del castell, i rebien part de les rendes a canvi de vigilar-los, en nom del 

senyor feudal. Aquests, per la seva banda, havien de prestar ajuda al seu senyor 

si aquest els la demanava.  

 

L’estructura social del país va canviar, doncs, a partir de la revolució feudal. El 

vassallatge va ser el nou sistema d’ordre social. El comte seguia essent el 

principal senyor del territori, el qui, segons els Usatges (codi jurídic d’organització 

de les relacions feudals), no se li podia disputar l’autoritat, una autoritat transmesa 

per voluntat divina. Per sota del comte, hi havia el vescomte i els comdors, 

famílies nobiliàries amb gran poder econòmic i gran quantitat de terra que eren 

directament vassalls del comte. Per sota encara, els varvassors o castlans. Els 

milites, professionals de la guerra (de 5 a 10 per castell), eren els encarregats de 

dominar directament la massa social de pagesos d’una castellania.  
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Aquest canvi d’ordre social, va ser possible, d’altra banda, pel predomini de les 

relacions d’home a home realitzades a través de convinences, juraments de 

fidelitat i homenatges.   
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1.1 Glossari     

 

Castlà:  Segons Bonassie, el castlà és el cap de la guarnició o, més exactament, 

el cap de la tropa de guerrers destinats al castell. 

 

Castro : (castrum): castell, en el sentit d’assentament fortificat. 

 

Comdor  (comitore): El terme comdor apareix a les darreries del segle XI. Segons 

Pierre Bonassie, el comdor és la persona que posseeix un conjunt d’honors que 

depenen directament del comte. Cada comdor posseïa, almenys dues o tres 

fortaleses, arribant al cas extrem d’Arnau Mir de Tost que arriba a posseir ell sol 

una trentena de castells. 

 

Comte  (comite): Senyor que té assignada una circumscripció territorial amb el 

títol o dignitat de comtat. A l’imperi carolingi fou la principal unitat administrativa i 

de govern, i també la principal unitat de desintegració d’aquest a través de la 

privatització dels poders en mans dels mateixos comtes i de la patrimonialització 

del territori i del poder sobre aquest a l’interior dels llinatges. 

 

Convinença  (convenientiae): Una convinença és el contracte (convenientia), a la 

Catalunya de la plena edat mitjana (segles XI-XII), mitjançant el qual les dues o 

més parts es posaven d’acord entre elles, de manera lliure i sense intervenció de 

cap jurisdicció privada o pública, sobre la definició d’obligacions que els lligaven 

entre si. En trobem de diversos tipus, ara bé, les que ens interessen més en 

aquest treball són les feudals, és a dir, els pactes o lligams que unien senyors i 

vassalls. Aquests pactes eren bipartits sovint referents a la tinença de propietats; 

castells, torres, etc., i de duració il·limitada. 

 

Honor:  Patrimoni territorial d’un senyor en la primera època feudal. El significat 

propi, originari, del mot era el de “dignitat”, i s’aplicava als càrrecs que conferia el 

monarca durant l’alta edat mitjana. Com que molt aviat, en època prefeudal, el 

càrrec o la dignitat va portar aparellada una concessió de terres, hom va 

anomenar honor la terra, base material de la funció. Així, amb la feudalització, 

honor fou sinònim de feu, i a la Catalunya feudal, a partir del segle XI s’emprà per 
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qualificar els grans patrimonis aristocràtics, integrats alhora per feus i alous, i, 

dintre d’aquests, per un o diversos castells o una o diverses castellanies.  

 

Jurament de fidelitat:  Acte en què, havent acordat les obligacions i lligams entre 

si a la convinença, els protagonistes, en un jurament solemne, es prometien 

fidelitat i el compliment de totes i cadascuna de les obligacions establertes. 

 

Milites : Professionals de la guerra. Disposaven d’un cavall i d’un equipatge militar 

que mantenien amb les rendes d’un o dos alous. No tenien un nivell de vida gaire 

més alt que la pagesia, però no havien de treballar la terra. 

 

Varvassor (vassus vassorum: vassall de vassall): Originàriament era un 

subvassall del rei. Dins de la jerarquia feudal el varvassor és aquell que rep una 

jurisdicció subenfeudada, coneguda amb el títol de varvassoria. 

 

Vescomte:  Lloctinent d’un comte en la jurisdicció feudal; el vescomtat era el títol i 

la circumscripció territorial sota la jurisdicció d’un vescomte. Dins del món feudal 

el càrrec es féu hereditari i els nous llinatges vescomtals, que han privatitzat i  

patrimonialitzat el poder, tendeixen a formar territoris vescomtals amb identitat 

pròpia i a prendre’n un nom relacionat amb les seves possessions i independent 

del comtat. Per exemple els vescomtes de Girona esdevingueren vescomtes de 

Cabrera i els de l’Alt Urgell, de Castellbò.  
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2. La torre de Sant Romà de Montellà  

 

2.1 Localització i descripció 

 

L’anomenada torre de Sant Romà es troba situada a poc més de vuit quilòmetres 

de Montellà de Cadí, tancant i dominant l’alta vall del Ridolaina, que neix als peus 

de la serralada del Cadí, per la vessant nord. Per arribar-hi cal seguir la pista 

forestal que, passant per aquest poble, porta fins a Prat d’Aguiló. Poc després de 

la masia d’Esconsa, un desviament a l’esquerra condueix de primer a la masia 

dita també de Sant Romà i s’enfila uns centenars de metres més fins arribar a la 

torre mateixa. 

 

La torre està situada sobre un 

penyal, a una altitud de 1500 m, 

i a 200 m per sobre del riu 

Ridolaina. La torre controla el 

vell camí que, passant pel pas 

dels Gosolans, comunicava el 

Berguedà amb la Cerdanya. 

Arribant a Prat d’Aguiló, el camí 

es bifurcava. Mentre el brancal 

de l’esquerra duia a Bastanist, el 

de la dreta baixava fins a trobar 

la plana cerdana en el punt d’inici de la subcomarca baridana. 

 

La torre, avui ja molt malmesa, és de planta pràcticament quadrangular. L’àrea 

del recinte interior és de 23’49 m2. L’alçada total que degué tenir la torre, així com 

el nombre total de plantes, és difícil de precisar, ja que per culpa del pas del 

temps els llenços1 de mur han perdut bona part de les pedres que els formaven. 

Aquestes pedres caigudes dels murs, en quedar a l’interior del recinte formen un 

gruix de runa que impedeix de saber exactament a quina alçada ens trobem del 

terra de la penya. 

                                            
1 Llenç: Façana o paret d’un edifici 

 
 
Vista  de la torre de Sant Romà (Montellà) amb el 
Cadí de fons 

Torre de Sant Romà 
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Descripció dels murs 

 

Mur Nord: 

És, de molt, el que ha perdut més alçada i més gruix. L’element més destacat que 

hi trobem és la porta d’accés al recinte, d’arc rebaixat2. Per sobre de les dovelles3, 

només hi resta una filera desigual de pedres. La porta, la llum4 de la qual és 

d’1’17 m,  s’obre a 2 metres de l’angle que formen els murs nord i oest, clarament 

descentrada. Està situada en aquest mur per una raó purament defensiva: és la 

zona de més difícil accés, ja que a pocs metres trobem el precipici sobre el 

Ridolaina, que arrenca amb un primer tram de paret llisa d’uns cinquanta metres 

d’alçada. Per arribar, doncs, a aquesta única porta d’accés, els possibles 

assaltants haurien hagut de rodejar tota la torre, suposadament sota el foc 

enemic. L’alçada total de la porta 

no s’ha pogut determinar, ja que 

actualment per accedir al recinte 

hi ha una rampa de runes feta 

pels paletes en una recent 

actuació5 que impossibilita saber 

amb certesa si té l’inici o no en la 

mateixa penya. Cal suposar 

però, que per raó de la fletxa6 de 

l’arc, molt curta, la porta no 

podria ser gaire més gran del 

                                            
2 Arc rebaixat: Arc de mig punt rebaixat 
3 Dovella: Peça més estreta d’un cap que de l’altre amb què es construeixen els arcs i les 

voltes. 
4 Llum: Separació entre dos elements de suport d’una construcció, com ara columnes, pilars, 

muntants, murs laterals o jàsseres, o entre la cara inferior d’un sostre i el paviment que té a 

sota. 
5 L’any 2004 el GAM, Grup d’Amics de Montellà, va realitzar una acció de recuperació del 

patrimoni cultural de Montellà arranjant i netejant la torre de Sant Romà. 
6 Fletxa: Alçada de l’arc, mesurada des de l’inici d’aquest fins a la dovella clau. 

 
 

Mur nord 
(vista interior) 

 
 

Mur nord, vista actual (estiu 2007) 
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que veiem actualment, perquè amb una fletxa amb unes dimensions tan petites, 

la quantitat de pes que podia suportar l’arc era menor, i per tant, si la porta 

hagués arribat fins al terra de la penya, el mur nord hauria cedit.  

 

El mur nord, com ja hem dit, és el que amb diferència ha perdut més alçada i 

gruix. Probablement la seva orientació nord, oberta de cara a la part baixa de la 

vall i als vents de tramuntana, l’ha castigat d’una manera molt més notable, 

sobretot en comparació amb el mur sud que, protegit pels estreps orientals del 

Puig de Montellà, conserva una alçada molt superior. D’altra banda, el fet de tenir 

una obertura de llum considerable també s’ha de tenir en compte a l’hora de 

buscar els motius del debilitament d’aquest mur. 

 

Mur Est: 

L’element més destacat són tres mènsules7, distribuïdes regularment al llarg del 

mur a una alçada fins a la part superior d’aproximadament 1’05 m des del terra de 

runa. Aquestes mènsules es corresponen amb unes altres tres del mur oest, i 

servien sens dubte per a suportar les bigues mestres d’un trèspol. L’alineació de 

les mènsules coincideix, a més, amb un forat cec8 a tocar de l’angle sud-est del 

mur sud i segurament també amb el seu corresponent del mur nord, avui 

desaparegut en cedir aquella part 

de mur. 

 

Pràcticament a nivell del terra de 

runa, s’obre un altre forat, a 30 cm 

de l’angle sud-est. Aquest té 

sortida exterior i, per bé que té 

una forma quadrada d’uns 30 cm i 

no  pas  allargada com passa amb  

                                            
7 Mènsula:  Peça sortint amb més volada que no alçada que, fixada a una paret, serveix de 

suport a una estàtua, vas, etc., o a un cos volat, com és ara un balcó, una cornisa o un ràfec. 
8 Forat cec: Forat sense sortida a la part oposada de l’obertura 

 
 

Mur est (vista interior): mènsules 
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les espitlleres9 dels murs sud i oest, pel fet de trobar-se al mateix nivell 

d’aquestes, cal suposar-li un servei essencialment de vigilància exterior o de 

defensa del recinte. Podria tractar-se, també, d’un forat de bastida10. 

 

Per la part externa d’aquest mur, sota mateix de l’orifici esmentat anteriorment, 

n’hi trobem un altre, sense sortida interior, tot i que caldria rebaixar la runa en 

aquest punt per poder-ho confirmar. 

 

El mur est és el que permet apreciar millor l’assentament de l’edifici sobre la 

penya, i s’hi poden veure encara els carreus11 cantoners, més grans que els de 

les filades superiors. El mur oest també permet suposar l’inici del parament12 

sobre la mateixa penya, però no d’una manera tan clara, i segurament en un 

punt més elevat que no pas en el mur est. Pel que fa als murs nord i sud, és 

difícil assegurar on comença el parament, ja que les runes que s’han anat 

precipitant dels mateixos murs i la vegetació circumdant n’amaguen el punt 

d’arrencada. 

 

Mur Sud: 

Actualment és el més alt, 

gràcies al fet que encara 

aguanta una porció de la part 

superior del llenç, de forma més 

o menys cònica. L’alçada 

aproximada d’aquesta agulla és 

de 3’62 m, als quals cal sumar 

2’33 m, fins al terra de runa. 

Això vol dir que des d’aquest fals 

                                            
9 Espitllera: Obertura rectangular llarga i estreta practicada en un mur o en una porta perquè hi 

entri la llum o per a disparar des de dins. 
10 Forat de bastida: Forat cec a la part interior que servia per, amb l’ajut de bastides de fusta, 

aixecar els murs 
11 Carreu: Pedra tallada ordinàriament en forma de paral·lelepípede rectangular, per a la 

construcció de murs, pilars, etc.  
12 Parament: Superfície d’una excavació, cara d’un mur o d’una paret, etc. 

 
Vista (exterior) mur sud 
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terra, l’alçada màxima de mur actual és d’aproximadament 5’95 m.  

 

A una alçada respectivament de 1’87 i 2’54 m, no del tot centrats en el mur (2’28 

esquerra, 2’14 dreta) trobem dos forats amb sortida exterior, vagament quadrats 

(28 cm alt. / 26 ampl. amb la sortida exterior més petita), la utilitat dels quals es 

difícil de determinar, car s’obren a molt poca alçada respecte del que hauria de 

ser el trèspol limitat per les mènsules. Podria tractar-se de punts de llum o 

respiralls, o també dels ja esmentats forats de bastida. 

 

El més interessant del mur sud és, però, l’espitllera oberta a la dreta, a 32 cm de 

l’angle sud-oest, mirant-ho des de l’interior, i a 84 cm si es mira des de l’exterior. 

La llum exterior d’aquesta espitllera és d’aproximadament 28 cm, mentre que la 

interior, molt degradada, és d’uns 47 cm. Actualment el nivell de runes arriba 

pràcticament a cobrir el punt superior d’aquesta obertura. 

 

Mur Oest: 

En paral·lel a allò comentat abans a propòsit del mur est, l’oest presenta tres 

mènsules a una alçada de 1’05 m des del pis de runes fins a la seva part 

superior. La seva disposició coincideix amb un forat cec del mur sud, on es devia 

assentar una de les bigues mestres del trèspol. 

 

Presenta, a més, tres forats cecs: dos 

a 2,12 i 2,53 m del terra 

respectivament, més o menys 

quadrats i centrats al mur. El de sota 

té 18 cm de costat, el de sobre és una 

mica més petit. El tercer forat es troba 

a nivell de terra, mig colgat per la 

runa, vora l’angle nord-oest. La utilitat 

de tots tres, donada la seva situació i 

característiques, és difícil de precisar. 

 

Cal destacar especialment, però, una altra espitllera, al mateix angle de la del mur 

sud, de manera que les dues espitlleres podien ser controlades, si convenia, per 

 
Espitllera mur oest (vista exterior) 
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un sol home. A la mateixa alçada que l’altra, i doncs coberta pràcticament pel 

terra de runa, aquesta es troba a 66 cm de l’angle sud-oest mirant-ho des de la 

part interior, i a 98 cm del mateix angle mirant-ho des de l’exterior. La llum exterior 

de l’espitllera és d’aproximadament 32 cm, mentre que la interior és d’uns 50 cm, 

encara que presenta força degradació.  

 

Cal dir que la situació d’aquestes obertures, la del mur sud i la del mur oest, 

obertes de cara a l’angle sud-oest de la torre, fan pensar més en una funció 

defensiva dels accessos laterals a la porta de la cara nord, que no pas en una 

funció de vigilància del camí que aquesta torre sembla controlar, camí que 

precisament sofreix un canvi de rasant i fa una recolzada enfront mateix de la 

cara sud de la torre. Cal pensar aleshores que la vigilància militar o duanera que 

pogués exercir aquesta torre es devia fer des del mateix camí, situat a uns 3 m al 

peu de la penya o des d’una  terrassa superior, encara que res ens ha permès 

fins ara saber de quants pisos constava la torre ni com s’accedia d’un pis a l’altre. 

 

Alçada actual dels murs respecte a la penya 

 

En el mur est, la mesura des del punt d’arrencada fins al pis de runa interior és 

d’uns 2,75 m. Per tot plegat, podem dir que des del punt d’arrencada més inferior 

de l’edifici fins al punt superior de mur conservat, l’alçada és actualment de 8’70 

m aproximadament. El mur nord, el de la porta d’entrada és el que ha perdut més 

parament, i queda ara, des del pis de runa, a una alçada regular d’1’40 m. La 

base del mur oest, per la seva banda, és més irregular que la del mur est, i la 

seva alçada respecte al pis interior de runa sembla anar des d’1’70 fins a 2 m. 

Des d’aquests punts, doncs, l’alçada màxima al punt superior conservat aniria 

dels 7’65 als 7’95 m. Podria pensar-se, així, que el terra de la penya on s’assenta 

l’edifici té un desnivell d’oest a est que podria oscil·lar entre els 75 i els 105 cm. 

No cal dir que fins que no s’acabi de buidar les runes de l’interior no es podrà 

afirmar res amb seguretat. 
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Algunes hipòtesis 

 

De quants pisos podia constar la torre de Sant Romà? 

Podem suposar, tenint en compte l’alçada actual del mur sud, que la torre de Sant 

Romà podia tenir ben bé un pis a l’altura de la penya i dos pisos superiors. És 

possible que la porta quedés a una certa alçada del pis de la penya i s’hi hagués 

de baixar amb l’ajut d’una graonada. La disposició de la porta, que com hem dit 

abans estava descentrada cap el mur oest, permetria d’una banda aprofitar la 

major alçada de la penya per entrar amb més comoditat i que a l’espai que resta 

entre la porta i el mur est s’aprofités per situar-hi una l’escala de mà que portés al 

primer pis. Per accedir al segon pis es podia haver utilitzat un sistema similar, tot i 

que no ho podem afirmar amb seguretat. 

 

Actualment res ens permet assegurar tampoc com devia ser l’enteulament. Les 

condicions climatològiques de l’indret no feien gens de recomanable l’ús del 

sistema de terrassa ja que les nevades freqüents dels llargs hiverns d’aleshores 

haurien pogut provocar filtracions i possibles esfondraments del trèspol superior. 

Segons Jaume Martí Sanjaume13, el camí que anava de la Cerdanya a Berga era 

defensat pel castell de Sant Romà, de Montellà, que existia  «solament en part en 

les bones cantonades i torre acabada en marlets [...]». Va tenir merlets14 doncs, la 

torre de Sant Romà? En cas de ser així, pensem que aquests haurien hagut de 

sostenir algun tipus de coberta. 

 

Els entorns de la torre 

 

Per als habitants de Montellà de Cadí, Sant Romà sempre ha estat “la torre”. Avui 

dia efectivament l’únic que destaca de l’indret és aquesta construcció. Ara bé, una 

recerca més a fons descobreix aviat una sèrie de restes de mur, algunes de les 

quals podrien correspondre a l’època medieval. És difícil, però, de saber amb 

                                            
13 MARTÍ SANJAUME, Jaume. Dietari de Cerdanya, amb sa vegueria de Cerdanya i sotsvegueria 

de Vall de Ribes. Volum I. Ripoll: Impremta i Llibreria de Llorenç Bonet i Batlle, 1926 
14 Merlet: Prisma d’obra dels que s’alçaven per a defensa al cim d’un mur, d’una torre, a 

intervals regulars, deixant entre cada dos d’ells una obertura per on poder llançar projectils a 

l’enemic. 
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certesa si es tractaria de murs de sosteniment15, que delimitarien unes feixes per 

la banda est, o bé si es tractaria dels punts d’arrencada d’autèntics murs 

defensius de la torre, cosa que ja ens permetria de parlar de castell. Jordi Bolòs, 

en la Catalunya Romànica16 es decantaria per aquesta opció. 

 

Distribució de les restes de murs observades 

 

Costat est (de baix a dalt) 

 

Primer nivell 

Petites restes de mur a diferent altura aprofitant la penya (allà on aquesta no evita 

el pas) i semblen correspondre a una mena de camí que voltaria la torre. 

 

Segon nivell 

Dos panys de mur, un d’ells molt gran (uns 20m de llargada), i els possibles 

vèrtexs que s’hi correspondrien. Tot plegat serviria de mur de sosteniment d’un 

terraplè o feixa, bastant gran, i de fet, l’únic espai aprofitable al voltant de la penya 

i pròxim a la torre.  

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Mur de sosteniment: Mur destinat a suportar l’empenta de les terres d’un terraplè. 
16 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol. VII, entrada Sant Romà, pàg. 197 i 198. 

 
 

Restes de mur al cantó de llevant 

 
 

Detall de les restes de mur 
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Tercer nivell 

Trobem restes que fan pensar en un mur que encerclaria pròpiament la torre, 

voltant-la, si més no, per les cares est i sud. Cal tenir en compte, però, que 

algunes restes semblen d’època més recent, potser utilitzades per a cortals. 

 

Cara oest 

Es tracta del costat més humit de la penya on s’assenta la torre, i, doncs, on ha 

crescut més la vegetació. Això fa que sigui més difícil de trobar-hi restes. Tot i així 

es poden trobar petites restes de mur, que es correspondrien probablement amb 

les del tercer nivell del costat est.  

 

També en aquesta cara, sota mateix d’on arrenca la torre, es pot observar un 

punt de la penya, molt polit i de forma còncava, que fa pensar en una possible 

cisterna. 

 

Cara nord 

A uns cinquanta metres per sota de la torre, oberta en la paret llisa de la penya, hi 

trobem una balma, coneguda generalment per “cova de Sant Romà”. No sabem 

la utilitat que pogué tenir aquesta balma en època medieval, però enmig dels 

arbres i la malesa crescuda pels voltants, hom pot apreciar una mena de corriol 

que després de seguir pla un bon tram, s’enfila per la penya fins a la torre. Durant 

la guerra civil espanyola, aquesta cova donà refugi temporal a uns quants 

montellanencs. 
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2. 2. Estat de la qüestió 

 

La informació sobre la torre de Sant Romà de Montellà es limita pràcticament al 

que apareix al volum corresponent a la comarca de la Cerdanya de la Catalunya 

Romànica17 i a referències escadusseres moltes de les quals no corresponen 

realment a aquest castell sinó al de Sant Romà de Sisquer, com intentarem de 

demostrar en la segona part d’aquest treball. 

 

Com ja hem comentat en l’apartat anterior, Jaume Martí i Sanjaume, en el seu 

Dietari de Puigcerdà18, en l’article referit al 3 de novembre de 1035, que fa 

referència a la mort de Sant Ermengol mentre construïa el pont que havia de 

salvar el Segre a l’alçada de Bar, recorda quines eren les principals vies de 

comunicació de l’època i les fortificacions que les controlaven. Entre aquests 

camins, el de Berga, 

 

«defensat pel castell de Sant Romà, de Montellà, existent solament 

en part en les bones cantonades i torre acabada en marlets.» 

 

En les altres breus referències, el castell de Sant Romà sempre va de costat amb 

el de Josa i el d’Orsera (Ossera). Alguns dels historiadors, basant-se els uns en 

els altres, han considerat que aquest Sant Romà havia de ser el de Montellà, tot i 

que en cap cas s’especifiqués que es tractava del d’aquest. Aquesta apreciació 

vindria deguda, creiem, al fet que en un document important que ja treballarem es 

relaciona un Sant Romà amb un presumpte fill il·legítim del comte de Cerdanya, 

cosa que deu haver fet pensar en una possessió a la vessant nord del Cadí. 

 

De fet, és significatiu que el mateix mossèn Martí Sanjaume en una nova 

referència a Sant Romà del seu Dietari de Puigcerdà19, justament aquella en què 

relaciona la fortificació amb els personatges del document esmentat, ja no 

                                            
17 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol. VII, entrada Sant Romà, pàg. 197 i 198 
18 MARTÍ SANJAUME, Jaume. Dietari de Cerdanya, amb sa vegueria de Cerdanya i sotsvegueria 

de Vall de Ribes. Volum I. Ripoll: Impremta i Llibreria de Llorenç Bonet i Batlle, 1926, pàg. 149. 
19 MARTÍ SANJAUME, Jaume. Dietari de Puigcerdà, pàg. 459 (anotació 568). 
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especifica que es tracti del de Montellà. Pensem que la raó és que ell ja creia que 

en aquella ocasió es tractava d’un altre. 

 

La referència més extensa sobre Sant Romà de Montellà la trobem a l’article 

monogràfic que li dedica la Catalunya Romànica20, signat per M[aties] D[elcor] i 

J[ordi] B[olòs] M[asclans]. El primer dels autors, en fer la història d’aquesta 

fortalesa, ja ens diu que «es corre el risc de confondre aquest castell amb el 

castell de Sisquer o de Sant Romà, situat a l’Alt Urgell». Després d’aquest avís, 

però, repeteix la informació que ja forniren altres historiadors abans que ell, 

referida als protagonistes de la convinença que s’estudiarà a la segona part del 

treball. Jordi Bolòs, per la seva banda, després d’explicar la situació de l’esmentat 

castell el descriu força detalladament. Cal dir, però, que en la nostra pròpia 

observació hem pogut afegir-hi alguns detalls difícils de veure en aquell moment 

per culpa de l’estat d’embrossament que patia aleshores tant l’interior com 

l’exterior de l’edifici, abans de l’arranjament de l’any 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol. VII, entrada Sant Romà, pàgs. 197 i 198. 

 
Interior de la torre de Sant Romà abans del 
2004 
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3. El castell de Sant Romà o de Sisquer de Lavansa 

 

3.1 Localització i descripció  

 

El castell de Sisquer es troba a la casa de ca l’Arnau, a Sisquer, un poble de la 

part alta de la vall urgellenca de Lavansa. Sisquer és el primer poble que trobem 

passat el coll de Vansa (en alguns mapes coll de Bancs), quan baixant d’Adraén 

ens dirigim a Tuixén. En aquest coll la carretera es bifurca. El ramal de l’esquerra, 

passant per Fórnols, arribaria a Tuixén, el de la dreta es dirigeix a Sorribes tot 

passant per Sisquer. 

 

Ca l’Arnau és un gran casal que hi ha a la part alta del poble, dominant-lo. Les 

restes del castell van ser ampliades, amb noves edificacions, per a un ús rural.  

Ocupen la part sud del mas.  

 

El nucli d’aquest antic castell consisteix en una torre de planta quadrangular d’uns 

7 m de costat, assentada fermament sobre la roca i feta amb un parament de 

carreus ben treballats, a diferència dels de Sant Romà de Montellà. A aquesta 

estructura primitiva, que devia tenir uns 10 m d’alçada, datable del segle XI o XII, 

se li afegí després el nucli de l’edificació actual, que no hi està connectat 

directament. La façana de llevant presenta una finestra a l’altura del primer pis, 

però sembla oberta recentment. A part d’uns forats de bastida de la façana sud, 

no s’observen restes d’altres obertures. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ca l’Arnau de Sisquer; castell de Sant Romà de 

Sisquer 
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3.2 Estat de la qüestió  

 

En les referències sobre Sant Romà de Sisquer, aquesta fortalesa no apareix mai 

sola, sinó de costat amb els castells d’Orsera (Ossera) i Josa. Aquest fet fa 

pensar que els tres edificis havien de formar algun tipus d’unitat, que devia 

correspondre, com veurem més endavant, a l’honor de Lavansa. De fet, en els 

diversos documents de transmissió sempre apareixen citades en bloc. Aquesta 

constatació és la que ens fa dubtar que el castell de Sant Romà sigui realment el 

que alguns historiadors han suposat com el de Montellà, al vessant nord del Cadí. 

Una simple mirada a l’Atles Topogràfic de Catalunya21 ens mostra que els castells 

de Sant Romà de Sisquer, Orsera (Ossera) i Josa formen un triangle, el costat 

més llarg del qual (entre Sisquer i Josa) és de 12 quilòmetres en línia recta. El 

més curt, entre Sisquer i Ossera, no arribaria als 4 quilòmetres. Tots tres, doncs, 

controlarien perfectament la part alta de la vall de Lavansa. 

 

Segons la informació continguda a la Catalunya Romànica22 sorprenentment 

idèntica a la que trobem a propòsit de la torre de Sant Romà de Montellà de Cadí, 

el de Sisquer va ser propietat d’Ermengol Josbert, de qui parlarem en la segona 

part d’aquest treball, que l’any 1108 establí una convinença amb Galceran II de 

Pinós, la seva muller i llur fill, als quals donà la potestat feudal d’aquests castells 

de la vall de Lavansa: Josa, Orsera (Ossera), Gósol i Sant Romà. En la segona 

part del treball intentarem demostrar que alguna de les dades contingudes en 

aquest article, escrit per Rosa Maria Asensi, són errònies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Atles Topogràfic de Catalunya, vol. 3, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999. 
22 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol VI, entrada Sisquer o Sant Romà, pàg. 219 i 220 
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Mapa de la torre de Sant Romà de Montellà i dels castells de Josa, Ossera i 
Sant Romà de Sisquer a la vall de Lavansa 

Ossera 

Josa 

Sisquer 

Sant Romà  
(Montellà)  
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4. La documentació a l’entorn de Sant Romà i les se ves 

contradiccions 

 

Les informacions de què disposem actualment sobre el castell de Sant Romà 

són escasses, incertes i contradictòries. Escasses possiblement perquè, encara 

que res no priva que en algun moment anterior aquest emplaçament hagués 

tingut un interès estratègic en la defensa de la frontera d’Al-Andalus, la 

construcció actual -datable segons Bolòs dels segles XII o XIII- possiblement 

només devia exercir un paper administratiu, de control de pas de persones i 

mercaderies en unes de les moltes vies que travessaven aleshores el Pirineu 

de sud a nord, lluny, doncs, de funcions més heroiques que justificarien un 

interès més decidit per part dels medievalistes.  

 

Aquestes poques informacions provenen, en concret, de les fonts secundàries 

següents, referenciades a la bibliografia: 1. Joaquim Miret i Sans,  Los vescomtes 

de  Cerdanya (1901);    2. Jaume Martí Sanjaume,  Dietari de Puigcerdà  (1926); 

3.  Un breu comentari dins de l’article referit al castell de Montellà de l’obra Els 

Castells Catalans (vols. VI i VI (II), 1979), i 4. Els corresponents a Sant Romà de 

la Catalunya Romànica ( vols. VI i VII, 1992 i 1995). 

 

Cal dir, a més, que aquestes fonts manifesten la dependència les unes de les 

altres, la qual cosa no evita algunes divergències significatives ni, evidentment, la 

possible transmissió d’errors, ja que es basen en una font primària, que 

estudiarem més endavant, que sembla haver donat peu a diferents 

interpretacions.  

 

Són incertes, ja d’entrada, perquè com veurem seguidament els mateixos 

historiadors no es posen d’acord a l’hora de decidir de quin castell parlen quan 

es refereixen a Sant Romà, i les obres més importants de referència 

consultades es limiten a donar per a tots dos, amb variants, això sí, la mateixa 

informació. 
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Pel que fa a les contradiccions, aquestes es concreten en tres aspectes: en 

primer lloc en la datació del document de la convinença entre Ermengol Josbert i 

els membres de la família Pinós. Així, si bé la major part d’historiadors 

(segurament copiant-se els uns als altres) diuen que l’acte i el document es varen 

realitzar l’any 1107, mossèn Jaume Martí, en el seu Dietari de Puigcerdà parla de 

1108, i, a més, especifica: 23 de gener. D’on treu ell aquesta data, si al peu de 

l’anotació cita la seva font i resulta que es tracta del text de Miret i aquest parla de 

1107? La cosa, però, no acaba aquí. Sembla que la data del document original és 

del «Xº Kallendas frebroarii, anno .XLº .VIII. regnante Filipho rege», és a dir, X de 

les calendes de febrer, any 48è del regnat del rei Felip. Què vol dir això? Com 

s’explica la confusió d’anys i de mesos?. La referència al rei Felip era aleshores 

purament formulària, ja que en aquell moment els comtats catalans només 

depenien formalment dels reis francs, però també cal preguntar-se de quin rei 

Felip es tracta. Si prenem com a fiable l’any 1107 (o 1108), només pot tractar-se 

de Felip I, que segons la GEC hauria regnat aproximadament des de 1052 fins a  

1108, i diem aproximadament perquè deixa la primera data amb un interrogant). 

Si a 1052 hi afegim 48 anys, resultaria que el document de convinença se signà 

l’any 1100. Si, per contra, restem aquests anys a la data del document, resulta 

que Felip inicià el seu regnat  l’any 1060 o el 1059, a tot estirar. Féu Jaume Martí 

el càlcul particular tot i aprofitar-se de la informació del llibre de Miret i Sans?. 

Mirem què diuen aquests autors: 

 

«23 de gener de 1108 . Ermengol Iozbert, germà del comte 

Guillem, i fill de Guila, fembra (lo qual fa sospitar-lo fill il·legítim del 

comte Ramon Guifre) fa conveni amb Galceran Mir i son fill 

Galceran (de Pinós) de tenir per ells el castell de St. Romà, com 

també els de Josa i Orsera, i seguidament els hi fa el jurament de 

feeltat. Data X calendes febrer, any 48 del rei Felip. »23 

 

«Entre los pergamins de la Catedral d’Urgell havèm vist un altre, molt 

curiós, document qui fa referencia a aquest senyor de Pinós. És un 

                                            
23 MARTÍ SANJAUME, Jaume. Dietari de Puigcerdà, pàg. 459. 
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conveni fet ab Ermengol Iozbert, fill de comte de Cerdanya, sobre la 

potestad dels castell de Josa, Orsera y Sant-Roma, en l’any 1107 .[...] 

La data és del 10 de les calendes de Febrer del any  48 de 

Felip. »24 

 

La segona contradicció la trobem a l’hora de concretar quin va ser el sentit, la 

direcció, en la donació del castell de Sant Romà. És a dir, de quines mans a 

quines altres va passar la potestat sobre l’esmentat emplaçament. Això, que 

hauria de ser prou obvi, sobretot tractant-se de documents privats de caire jurídic, 

resulta que no ho és tant, i autors com Jaume Martí i Maties Delcor per una 

banda semblen dir el contrari del que defensen l’autor d’Els Castells Catalans i 

Rosa Maria Asensi i Estruch a la Catalunya Romànica.  

 

«23 de gener de 1108. Ermengol Iozbert, germà del comte Guillem, i 

fill de Gila, fembra (lo qual fa sospitar-lo fill il·legítim del comte Ramon 

Guifre) fa conveni amb Galceran Mir i son fill Galceran (de Pinós) de 

tenir per ells  el castell de St. Romà, com també els de Josa i Orsera, 

i seguidament els hi fa el jurament de feeltat. Data X calendes febrer, 

any 48 del rei Felip.»25 

 

«El castell de Sisquer va ser propietat d’Ermengol Josbert, fill del 

comte de Cerdanya, que l’any 1107 va establir una convinença amb 

Galceran II de Pinós, la seva muller Estefania i llur fill Galceran (futur 

Galceran III), als quals dóna la potestat feudal dels castells de la 

vall de Lavansa: Iosa, Orsera, Gosol i Santum Romanum.»26 

 

R[osa] M[aria] A[sensi] E[struch] 

 

Dins aquesta contradicció també tenim el dubte de quins foren els protagonistes 

de la convenientia. Si bé tots els autors esmentats estan d’acord que d’una banda 
                                            
24 MIRET I SANS, Joaquim. Los Vescomtes de Cerdanya, Conflent y Berguedà. Barcelona: Real 

Academa de Buenas Letras de Barcelona, 1901, pàgs. 60-61. 
25 MARTÍ SANJAUME, Jaume. Dietari de Puigcerdà, pàg. 459. 
26 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol VI, entrada Sisquer o Sant Romà, pàgs. 219 i 220. 
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hi participà Ermengol Josbert, de la banda de la família dels Pinós els 

protagonistes haurien estat, o bé Galceran Mir (és a dir, Galceran I de Pinós) i el 

seu fill (el futur Galceran II), o bé, com apunta Asensi, Galceran II de Pinós i el 

seu fill (el futur Galceran III). 

 

En tercer lloc, els historiadors que han treballat el tema dubten si la convinença i 

el posterior jurament fan referència al castell de Sant Romà situat al terme de 

Montellà (a la Cerdanya), objecte d’aquest treball, o bé al de Sisquer (o de Sant 

Romà), situat a la vall urgellenca de Lavansa. Tant és així que tant a Els Castells 

Catalans com a la Catalunya Romànica els autors dels respectius articles no 

dubten d’aprofitar en els dos casos la mateixa informació (en algun cas sense 

avisar). Així doncs, deixant de banda la validesa de les notícies contingudes en 

aquests articles, haurem de decidir al final si les considerem o no vàlides per al 

nostre treball. 

 

Els articles en qüestió diuen: 

 

«La història d’aquesta fortalesa, que era un domini dels Pinós, és 

força desconeguda. De fet, es corre el risc de confondre aquest 

castell amb el castell de Sisquer o de Sant Romà , situat a l’Alt 

Urgell. Tanmateix, potser  és aquest castell el que l’any 1107 fou 

objecte d’una convinença entre Ermengol Josbert, fill del comte de 

Cerdanya, i Galceran de Pinós i el seu fill Galceran.»27 

M[aties] D[elcor] 

 

«El castell de Sisquer  va ser propietat d’Ermengol Josbert, fill del 

comte de Cerdanya, que l’any 1107 va establir una convinença amb 

Galceran II de Pinós, la seva muller Estefania i llur fill Galceran 

(futur Galceran III), als quals dóna la potestat feudal dels castells de 

la vall de Lavansa: Iosa, Orsera, Gosol i Santum Romanum.»28 

 R[osa] M[aria] A[sensi] E[struch] 

                                            
27 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol. VII, entrada Sant Romà, pàg. 197 i 198. 
28 GEC, CATALUNYA ROMÀNICA. vol VI, entrada Sisquer o Sant Romà, pàg. 219 i 220. 
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Com es pot veure les dues citacions donen pràcticament la mateixa informació, 

però semblen referir-se a dos castells diferents. És simptomàtic que el primer 

dels autors doni la seva informació després d’un “potser”, tot advertint la 

possible confusió entre dos castells.  

 

Per la seva banda, a l’obra Els Castells Catalans, es diu a propòsit del Castell 

de Montellà de Cadí: 

 

«El mateix autor –mossèn Martí- subministra en altre punt, la 

següent notícia que potser, doncs, cal conjuminar amb l’anterior : 

St. Romà: Castell. 23 gener 1108. Ermengol Iozbert, germà del 

comte Guillem i fill de Guila, fembra (lo qual fa sospitar-lo fill 

il·legitim del comte Ramon Guifre) fa conveni amb Galceran Mir i 

son fill Galceran (de Pinós) de tenir per ells el castell de Sant 

Romà, com també el de Josa i Orsera, i seguidament els hi fa el 

jurament de feeltat.»29 

 

Mentre que en la mateixa obra en parlar dels castells de la vall de Lavansa es 

diu: 

 

«Un agregat actual del municipi que tractem és Ossera. Advertim, 

així, que el 1107 “Ermengauds Iocbertus” –fill del comte de 

Cerdanya- establí un conveni amb “domno Gauceram Mir et a filio 

suo Gauceram”, en virtut del qual “ego Ermengaud dono eis 

potestatem de ipsos castros id est de Iosa et de Orsera et de Santum 

Romanum...”. Orsera és Ossera, i els feudataris són els Pinós.»30                     

                            

Aquí també, malgrat alguna diferència amb les dates, s’adverteix com uns 

mateixos personatges i una mateixa convinença han estat aprofitats per a 

                                            
29 CATALÀ ROCA, Pere. Els Castells Catalans, volum VI, pàg. 716. 
30 CATALÀ ROCA, Pere. Els Castells Catalans, volum VI (II), 1260-1261. 
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donar raó del castell de Sant Romà de Montellà i del de Sant Romà de Sisquer, 

situat a la vall urgellenca de Lavansa, prop del d’Ossera. 

 

Com es pot veure, doncs, tot i tractar-se d’un enclavament relativament poc 

important a l’època, el castell o torre de Sant Romà suscita massa contradiccions, 

algunes de les quals intentarem resoldre en aquest treball. 
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4.1 Datació del document 

 

Per datar la convinença i el jurament, o qualsevol document de l’edat mitjana, 

fins a la instauració del calendari Gregorià, hem d’utilitzar el calendari medieval. 

El calendari medieval és totalment diferent a l’actual. Mirem, doncs, d’explicar 

quin era el seu funcionament abans de fer la datació d’aquests documents tan 

importants per al nostre treball de recerca. 

 

Com hem dit en l’apartat La documentació a l’entorn de Sant Romà i les seves 

contradiccions, sembla haver-hi una clara divergència a l’hora de datar el 

document. Martí i Sanjaume, que parteix de Miret i Sans, datava el document el 

dia 23 de gener de 1108, mentre que aquest, en copiar el document posava 

«Xº Kallendas frebroarii, anno .XLº .VIII. regnante Filipho rege» i el datava l’any 

1107. 

 

Per què aquesta diferència de dates si Martí i Sanjaume extreu la informació de 

Miret i Sans? Per a resoldre la qüestió cal que entenguem el funcionament del 

calendari julià. El funcionament era el següent: 

 

En el sistema de còmput d’aquest calendari, un dia qualsevol, per exemple el 

dia V de les Calendes d’un mes determinat vol dir que falten cinc dies per al dia 

1 del mes en qüestió, comptant-hi el mateix dia I. És a dir, cal comptar enrera i 

no pas endavant com faríem ara. Així doncs, el dia V de les Calendes de maig, 

equivaldria al dia 27 d’abril, i , per tant, el dia «Xº Kallendas febroarii » equival 

al 23 de gener, tal com diu Jaume Martí Sanjaume.  

 

En segon lloc hi havia la contradicció de l’any. També aquesta es pot explicar 

tenint en compte les particularitats del sistema de calendari medieval. Resulta 

que a Catalunya, a Florència i potser en d’altres llocs es considerava que l’any 

començava ad Incarnatione Domini, és a dir, amb l’Encarnació de Nostre 

Senyor, esdevinguda 9 mesos abans del seu naixement. Per tant, l’any 

començava el dia 25 de març. No és estrany, doncs, que si un document és 

anterior al 25 de març sigui datat l’any anterior, mentre que si passa del dia 25 

ja es consideri de l’any següent.  Com que el nostre document fou redactat en 
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una data anterior al 25 de març, els copistes el dataren en 1107 i així ho 

respecten Miret i Sans i algun dels que els segueixen. Jaume Martí, en canvi, 

ens ofereix la data segons el calendari actual. 

 

Pel que fa a l’última referència:  «anno .XLº .VIII. regnante Filipho rege», el 

dubte provenia de saber quina era la data real d’inici de regnat del rei Felip de 

França. La consulta de fonts diferents de l’Enciclopèdia Catalana, dubtosa en 

aquest punt, ens informa que Felip I comença a regnar, efectivament, l’any 

1060. Si a l’any 1060 i sumem els 48 anys de la datació ens porta també fins al 

1108. 

 

Així doncs, la data real de la convinença i del posterior jurament és el dia 23 de 

gener de 1108 segons el calendari actual. La resta de documents consultats per 

fer aquest treball responen al mateix sistema de datació.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 La informació sobre el funcionament del calendari medieval la dec a  Àngel Rodríguez 

Carreño. 



El Castell de Sant Romà 

 33

4.2 Protagonistes de la convinença i del jurament 

 

Des que Miret i Sans exhumà els documents de convenientia i el jurament de 

fidelitat, els historiadors que han tractat el tema han estat d’acord que en aquest 

acte intervingueren, d’una banda, Ermengol Josbert -suposat fill del comte Ramon 

Guifré de Cerdanya, cosa que potser desmentirem en el següent apartat– i, de 

l’altra, uns membres de la família Pinós. Com ja s’ha indicat en la introducció 

d’aquest apartat, tots els historiadors, exceptuant Rosa Maria Asensi, atribueixen 

el protagonisme d’aquesta convenientia, per part dels Pinós, a Galceran Mir 

(Galceran I) i al seu fill Galceran, futur Galceran II. Asensi, en canvi, parla de 

Galceran II i la seva muller Estefania i el seu fill Galceran, futur Galceran III.  

 

Un lectura superficial del seu article a Catalunya Romànica posa en qüestió, de 

seguida, aquesta possibilitat. Si la convenientia és de 1107 (1108 segons el 

nostre còmput), és impossible que el 1277, és a dir, cent setanta anys més tard, 

el mateix Galceran III llegués a un fill seu (Ramon Galceran I) tota la vall de 

Lavansa. Com veurem més avall, s’ha de tractar d’un error d’apreciació, i on diu 

1277 hauria de dir 1177. 

 

Tampoc sembla cert que, com es diu al mateix article, catorze anys més tard de 

1107, és a dir, el 1121 Galceran II, la seva muller Estefania, i llur fill Galceran, 

fessin convinença amb Miró Guitard de Caboet, la seva muller Dolça i els seus 

fills, sobre la vall de Lavansa i els castells d’Orsera, Josa i Sant Romà. En aquest 

cas creiem que la solució a la contradicció és senzilla. Un document de l’Arxiu 

Capitular d’Urgell de 1118 a propòsit dels castells de Josa, Ossera, Sant Romà i 

Gósol, transcrit per Cebrià Baraut, té encara com a protagonistes, a més d’un tal 

Ugbert  (que com  veurem en el següent apartat  es  podria  tractar del mateix 

Ermengol Josbert o bé d’un  germà seu) i Galceran II, la seva muller Estefania i 

llur fill Galceran. Un altre document del mateix Arxiu Capitular, ara de 1132 i sobre 

la tinença dels mateixos castells, té els mateixos protagonistes per la banda dels 

Pinós i, de l’altra, Miró Guitard de Caboet, que jura fidelitat en un altre document. 

 

Com es pot veure, entre 1118 i 1132 sí que han passat els catorze anys de què 

parla Rosa Maria Asensi. El que ha passat és que l’esmentada historiadora no ha 
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tingut en compte la segona convinença en la qual intervingué aquest Ugbert, el 

motiu de la qual podria la mort del senyor amb qui s’havia fet la primera, Galceran 

Mir (Galceran I), que havia mort, justament, el 1117 o el 1118, segons indiquen 

algunes fonts consultades, però també la d’Ermengol Josbert, si el tal Ugbert era 

un germà seu. Cal tenir en compte, en tot cas, que era habitual que els nobles 

que havien rebut una tinença d’un superior repetissin el jurament de fidelitat, a la 

mort d’aquest, davant del seu successor. 

 

En resum, el 1107 (1108) la convinença s’establí entre Ermengol Josbert, d’una 

banda, i Galceran Mir (I) i llur fill (Galceran II), de l’altra. El 1118, a la mort de 

Galceran Mir, Ermengol (o Ugbert) repetí el jurament al seu fill Galceran II, a la 

seva esposa Estefania i a llur fill (el futur Galceran III), i l’any 1132, mort 

segurament ja Ermengol (o Ugbert), els esmentats castells passaren, a través 

d’una nova convinença a mans dels Caboet. El 1177, i no pas el 1277, Galceran 

III llegà al seu fill Ramon Galceran I tota la vall de Lavansa. El 1371, finalment, les 

terres de Lavansa, amb els castells i possessions que es trobaven dins d’aquesta 

terra, van ser venuts per Pere Galceran III de Pinós i Fenollet al capítol d’Urgell. 
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4.3 Quin Sant Romà  

 

En la introducció a l’apartat La documentació a l’entorn de Sant Romà i les seves 

contradiccions hem vist com els diferents autors no es posaven d’acord a l’hora 

de precisar si el castell que entrava en la convinença entre Ermengol Josbert i els 

Pinós era el de Sant Romà de Montellà o el de Sisquer o Sant Romà situat a la 

vall de Lavansa. De fet, Maties Delcor, no semblava gaire convençut quan 

atribuïa aquella informació al de Montellà. 

 

El castell de Sant Romà de Montellà és situat a la part alta de la vall de Ridolaina, 

a la Cerdanya. L’altre, el de Sisquer, es situat a ca l’Arnau, al poble del mateix 

nom, a la part alta de la vall de Lavansa. Baixant d’Adraén en direcció a Lavansa i 

Tuixén, Sisquer és el primer poble que hi ha passat el coll de Vans. Ca l’Arnau és 

el gran casal que hi ha al poble, dominant-lo. El que fou castell de Sisquer ocupa 

la part meridional de la casa.  

 

Relativament a prop del poble de Sisquer, formant amb ells un triangle 

allargassat, trobem els pobles d’Ossera i de Josa, tots ells a l’Alt Urgell.  

 

En la convinença entre Ermengol Josbert i els Pinós de 1108, com també en 

altres convinences posteriors, els castells Josa, Orsera (Ossera) i Sant Romà, 

sempre els trobem formant un conjunt, que permetria un millor control sobre tota 

aquesta part del territori. Cal preguntar-se, doncs, quin interès hauria tingut per 

als feudataris d’aquests castells posseir-ne un altre que estigués situat en un punt 

força més allunyat dels primers i a l’altra banda de la serra del Cadí.  

 

L’any 1132, Galceran II de Pinós, la seva muller Estefania i llur fill Galceran 

establiren una convinença amb Miró Guitard de Caboet, la seva muller Dolça i els 

seus fills sobre la tinença d’aquests mateixos castells. Som en el moment 

d’expansió dels Caboet pel comtat d’Urgell, que acabarà amb la possessió de les 

valls andorranes. En aquest punt cal preguntar-se encara més quin sentit hauria 

tingut per a ells la tinença d’un castell tan allunyat del seu radi d’acció, isolat en 

terres cerdanes.  
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A parer nostre, doncs, el castell esmentat en la documentació obtinguda seria el 

Sisquer o Sant Romà de la vall de Lavansa, i no pas el de Montellà de Cadí. Per 

tant, tot allò que comentem tant de la datació del document com dels 

protagonistes de la convinença creiem que s’haurien de referir als castells 

d’aquesta vall urgellenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa dels tres castells que conformaven l’honor de Lavansa 

Sisquer  

Ossera  

Josa  
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5. Els senyors de Lavansa 

 

5.1 El misteriós Ermengol Josbert i la seva relació  amb la vall de Lavansa  

 

Hem esmentat ja, en l’apartat La documentació a l’entorn de Sant Romà i les 

seves contradiccions, les múltiples divergències bibliogràfiques que es presenten 

entorn d’aquest castell. Una d’elles és saber la direcció de la convinença, és a dir, 

saber si és Ermengol Josbert qui dóna els castells als Pinós o és al revés. En 

aquest apartat intentarem resoldre aquesta qüestió i, a més a més, intentarem 

saber el màxim de dades sobre aquest misteriós personatge. 

 

D’Ermengol Josbert, hom en té molt poca informació. Segons diversos 

historiadors, i per una convinença que féu aquest amb els Pinós, sembla ser que 

era germà del comte Guillem Ramon de Cerdanya, i, per tant, fill il·legítim del 

comte Ramon Guifré (que governà el comtat de Cerdanya del 1035 al 1068). 

 

«Conuenit namque Ermengads a Gauceran mir uel et a filio suo 

Gauceran quem abeat suma honor per illum sicut quam abbebit per 

ipso comite Guillem fratre meo  et ego Ermengaud dono eis 

potestatem de ipsos Kastros id est de iosa et de orsera et de 

sanctum romanum32» 

 

Aquest document, tot i ser molt rar, com ja diu Miret i Sans, podria ser el més clar 

i el que ens ofereix més informació sobre el misteriós Ermengol Josbert. A més a 

més, com bé diuen alguns historiadors, aquí Josbert diu: «comite Guillem fratre 

meo» que significa: «comte Guillem germà meu»; i que, per les dates de la 

convinença i de la proximitat del comtat de Cerdanya, que havia estat fins deu 

anys abans a mans del comte Guillem, fa suposar que Ermengol Josbert es 

refereix a aquest comte. 

 

                                            
32 MIRET I SANS, Joaquim. Los Vescomtes de Cerdanya, Conflent y Berguedà. Barcelona: Real 

Academa de Buenas Letras de Barcelona, 1901, pàgs. 60-61. 
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A part d’aquest document, trobem diverses citacions on apareix un nom igual o 

similar al de Josbert. Aquests noms podrien ser de persones diferents, però tot 

ens fa pensar que es tracta de variacions degudes als diferents escrivans en un 

moment en què l’ortografia no estava del tot regularitzada. Tots aquests noms, a 

més, tenen una relació directa amb les terres i els castells de la vall urgellenca de 

Lavansa, raó per la qual considerarem que representen el mateix personatge. 

 

Citem tots els documents en els quals apareix el nom d’Ermengol Josbert: 

 

24 de febrer de 1085  

 

«Guillem Josbert, senyor de Lavança, ven a Berenguer i els seus 

germans un alou franc, que havia estat de Josfred i Ledgarda, a la 

vall de Lavança, al terme de Sant Julià [de Pera] [...] Sig+num 

Ermengaudus Iozpert  cum mulier sua33» 

 

3 de juny de 1090  

 

«Els esposos Galceran i Azaled i llur fill Galceran venen a Berenguer 

Bernat i a la seva muller Magenca l’alou que tenen al comtat de 

Cerdanya, al terme de Víllec, [...] Sig+num Ermengau Gocpert »34 

 

6 d’abril de 1098 

 

«Els esposos Guillem Jospert i Gotlenda donen a Santa Maria de la 

Seu [d’Urgell] l’alou que tenen al comtat d’Urgell, a la vila de La 

Vança, al lloc anomenat Sant Pere, en plena propietat i 

perpètuament. [...] Sig+num Ermengaudo Iozberti »35 

 

                                            
33 BARAUT, Cebrià. Urgellia VII (1984), pàg. 126, doc. 1005.  
34 BARAUT, Cebrià. Urgellia VII (1984), pàg. 187, doc. 1070. 
35 BARAUT, Cebrià. Urgellia VIII (1986), pàg. 88,  doc. 1158. 
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13 d’abril de 1106  

 

«Testament de Guillem Gauspert i de la seva muller Godlén. 

Nomenen marmessors Ermengol Jospert [entre d’altres] [...] El 

castell de Cambrils serà per a Ermengol Jospert, amb l’honor de 

La Vansa, Gósol i Gavarret . Els castells de Canelles, Canalda i 

Fígols, els lleguen a Umbert, i el de Biosca a Pere Jospert.»36 

 

23 de gener de 1108  

 

 «Convinença concertada per Ermengol Jospert  amb Galceran Mir i 

el seu fill Galceran sobre la tinença feudal dels castells de Josa, 

Orsera, Sant Romà i Gósol.»37 

 

10 de maig de 1116  

 

«Testament de Pere Ponç abans d’anar al Sant Sepulcre. [...] et 

nasum Guilelmi Arnalli de Elzina quem teneo per Ermengaudum 

Iozberti »38 

 

17 d’abril de 1118  

 

«Convinença d’Ugbert  i Galceran i la seva muller Estefania i llur fill 

Galceran, sobre la possessió feudal dels castells de Josa, Orsera, 

Sant Romà i Gósol, a la vall de La Vansa»39 

 

A partir d’aquests documents podem extreure informació sobre el nostre 

misteriós personatge i, fins i tot, desmentir la creença que fou germà del comte 

Guillem Ramon de Cerdanya (1068 – 1095). 

                                            
36 BARAUT, Cebrià. Urgellia IX (1988), pàg. 62-63,  doc. 1234. 
37  BARAUT, Cebrià. Urgellia XI (1992), pàg. 80-81, doc. 7. 
38 BARAUT, Cebrià. Urgellia IX (1988), pàg. 119-121,  doc. 1292. 
39 BARAUT, Cebrià. Urgellia IX (1988), pàg. 133-134,  doc. 1305. 
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Anem, però, pas a pas. El primer document en què trobem Ermengol Josbert 

data del 24 de febrer de 1085. Hem de suposar que per firmar un document calia 

tenir la majoria d’edat, que s’adquiria a una edat que oscil·lava entre els quinze i 

els vint anys. Si això és així i restem aquests anys del 1085, obtindrem una data 

aproximada del naixement d’Ermengol Josbert. Podríem suposar, doncs, que 

Ermengol hauria nascut abans de 1065 o de 1070. És important també comentar 

que no signa el document sol, sinó que signa ell i la seva muller. Ara bé, com 

veurem més endavant, aquesta referència a una possible dona d’Ermengol 

Josbert no es torna a produir.  

 

El segon document en que apareix citat és del 1090, tot i que d’aquest no 

n’obtenim cap informació, perquè Josbert (en la transcripció Gocpert) només 

apareix com a signatari: «Sig+num Ermengau Gocpert ». 

 

Posteriorment trobem el testament de Guillem Josbert, senyor de Lavansa, datat 

del 13 d’abril del 1106. En el testament reparteix les seves possessions entre els 

seus tres germans, segons diu el document i la traducció de Cebrià Baraut, la 

qual cosa ens fa deduir que pogués haver mort sense descendència. Aquests 

germans són Ermengol Josbert, que es quedarà amb l’honor de la Vansa, el 

castell de Cambrils, Gósol i Gavarret, Umbert, que es quedarà amb el de 

Canelles, Canalda i Fígols, i Pere Josbert, que es quedarà amb el de Biosca.  

 

El següent document és el que, lligat amb l’anterior, ens dóna idea de qui era fill 

Ermengol Josbert. El document és del 23 de gener de 1108. En aquest cas no el 

trobem firmant el document, sinó que és un dels protagonistes de la convinença, 

cosa que ens fa suposar que el seu germà Guillem Josbert, senyor de Lavansa, 

ja ha mort, i que Ermengol Josbert ja té al seu càrrec les possessions cedides en 

el testament. 

 

El document té dues parts. La convinença entre Ermengol Josbert i els Pinós i el 

jurament de fidelitat. 

 

En el jurament de fidelitat Josbert diu «Iuro ego Ermengod Iocbert filius qui fuit de 

Guilla femina» que vol dir: «Jo, Ermengol Josbert, fill de mare (anomenada) 
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Guisla». Per tant ja sabem que la seva mare s’anomenava Guisla. Ara bé, com ja 

hem dit, alguns historiadors creuen erròniament que va ser germà del comte 

Guillem Ramon de Cerdanya i per tant fill il·legítim del comte Ramon Guifré. Ho 

creuen perquè en la convinença Josbert diu: «Convenit namque Ermengaudus a 

Gauceran Mir et a filio suo Gauceran quem abeat suam honore per illum, sicut 

quam abbebit per ipso comite Guillem fratre meo ». Si ho traduïm vol dir: «Van 

convenir Ermengol a Galceran Mir i al seu fill Galceran que tindrien per ell l’honor 

[de Lavansa], un honor que tenia del comte Guillem germà seu. ». Aquí veiem, 

doncs, que Ermengol diu que posseeix aquest honor gràcies el seu germà, el 

comte Guillem. Ara bé, no hem de pensar que és el comte Guillem Ramon de 

Cerdanya, sinó que com hem vist en el testament de Guillem Josbert, aquest li 

deixa al seu germà Ermengol l’honor de Lavansa entre altres possessions. No és 

doncs el comte Guillem Ramon de qui parla sinó del seu germà Guillem Josbert. 

El que fa confondre és que tracti de comte el seu germà sense ser-ho. 

 

En el document de l’any 1085, comentat abans, a part d’Ermengol Josbert 

apareixen altres personatges a tenir en compte. Per començar Guillem Josbert, 

senyor de Lavansa, Umbert i Pere Josbert. Aquests tres personatges són, cosa 

que hem vist en el document de 1106, germans d’Ermengol Josbert. Guillem, 

sembla ser el primogènit i per tant el que posseeix el títol de senyor de Lavansa. 

També és interessant comentar que Guillem Josbert, en aquest document, ens 

dóna a entendre que «Gozpert et a Guilla», és a dir, Josbert i Guisla són els seus 

pares. En el document anterior, el de 1108, Ermengol diu que és fill de mare 

anomenada Guisla. 

 

Tot i així és molt estrany que citi el seu germà Guillem Josbert, si realment es 

tracta d’ell, com a comte. És potser un error de transcripció? És a dir, fou l’escrivà 

qui s’equivocà a l’hora de transcriure el document? Podria ser que l’escrivà 

hagués hagut d’escriure comitore (comdor) en lloc de comite (comte)? Tinguem 

present que els Josbert de Lavansa eren comdors del comte d’Urgell, cosa que 

comentarem més endavant. Deixem, però, aquesta pregunta a l’aire de moment. 

 

Cal també que tinguem en compte que en aquell moment el comtat de Cerdanya 

no tenia possessions a la vall de Lavansa i que si realment Josbert fos un fill 
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bastard del comte Ramon Guifré no hagués tingut en cap cas aquesta gran 

quantitat de possessions. A més a més, Blasi i Solsona ja ens diu en Els oblidats 

comtes de Cerdanya que «Guillem Ramon féu testament el 7 d’octubre de l’any 

1094 [...] el document és una mena de currículum del comte, perquè ens dóna 

notícia de tots els castells sobre els quals tenia jurisdicció.»40 En el resum de 

Blasi i Solsona sobre el testament no trobem que parli sobre els castells de la vall 

de Lavansa, ni que estiguessin en la seva possessió, i tampoc que els cedís a 

Ermengol Josbert. 

 

Així doncs, podem dir que Ermengol Josbert fou fill de Josbert i Guisla i germà 

del senyor de Lavansa, Guillem Josbert. Aquest senyor de Lavansa va repartir 

entre els seus germans, Ermengol, Umbert i Pere, les seves possessions, ja que 

ja devia veure que moriria sense descendència. 

 

A partir d’aquí trobem dos documents més. El primer no ens diu res d’Ermengol 

Josbert, ja que només apareix com a signatari. En l’altre, datat el 17 d’abril de 

1118, apareix un tal Ugbert, que podríem suposar d’entrada que és el mateix 

Ermengol Josbert perquè el document és una nova convinença i jurament sobre 

la tinença de l’honor de Lavansa i del castell de Gósol i també  perquè diu que, 

com en el jurament de 1108, la seva mare fou Guisla. La convinença també és 

amb els Pinós, ara bé, ja no és amb Galceran Mir (I de Pinós) i el seu fill 

Galceran, sinó que en aquest cas és amb Galceran (II de Pinós), que ja havia 

participat en la primera conveniència i el seu fill Galceran, futur Galceran III. Que 

es repeteixi la convinença ens fa suposar que Galceran I devia haver mort41.  

 

Aquesta és una possibilitat. Ara bé, els documents comentats fins ara transcriuen 

el nom d’Ermengol Josbert de maneres diferents, però guardant sempre una 

relació de similitud. En el document de 1118 aquest nom d’Ugbert no sembla 

tenir gaire relació amb el d’Ermengol Josbert, si no és per les quatre últimes 

grafies. A més, per què en aquest document només el citen amb un nom si l’hem 

                                            
40 BLASI I SOLSONA, JOAN, Els oblidats comtes de Cerdanya (798-111), Farell: Sant Vicenç de 

Castellet, 1999, pàg. 225. 
41 Segons la GEC i el Diccionari d’història de Catalunya, Galceran I de Pinós va morir el 1117. 
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trobat sempre com Ermengol Josbert o de maneres similars? Doncs perquè en 

realitat no es tractaria d’Ermengol Josbert sinó d’Umbert, el seu germà. En el ja 

esmentat testament de Guillem Josbert, del que parlarem en el següent apartat, 

cita com a germà seu Umbert. D’Ugbert a Umbert només hi ha una grafia de 

diferència i, a més, sempre que trobem citat Umbert és amb únic nom a 

diferencia d’Ermengol, que sempre se’l cita com Ermengol Josbert. Un altre fet a 

favor d’aquesta segona hipòtesi és que l’any 1108, Ermengol diu que si mor 

sense descendència aquestes propietats esmentades passaran a Umbert germà 

seu, i si aquest morís també sense descendència les propietats  passarien a Pere 

Josbert. L’any 1118 aquest Ugbert diu que si ell mor sense descendència 

aquestes propietats esmentades passaran a Pere germà seu. Això només pot 

voler dir que ja són Ugbert (Umbert) i Pere Josbert els dos únics membres que 

queden de la família Josbert.  

 

És cert que Galceran I havia mort i, per tant, es va haver de renovar el pacte 

entre els Pinós i els Josbert, però no tan sols per això, sinó, potser, perquè també 

Ermengol havia mort.   

 

És important comentar també que Umbert en aquest document diu:  

 

«Et ego Ugbertus comendo tibi Gauceran et coniux tua Stephania et 

filio tuo Gauceran, Guilelmus Petrus et Guilelmus Raimon et Arnal 

Sala, nam si ego Ugbertus obierit sine infante de legitimo coniugio et 

Petrus Iozbert frater meus si obit sine infante de legitimo coniugio 

ipsos castlanos supraescriptos attendant ad te Gauceran et ad 

coniux tua et a filio tuo ab ipsos castellos et ab ipsa onore per fidem 

sine engan, et donent eis vobis potestatem de ipsos castros 

suprascriptos de Iosa et de Orsera et de Santi Romani» 

 

Que traduït al català vol dir:  

 

«I jo, Umbert, t’encomano a tu Galceran i la teva muller Estefanía i 

el teu fill Galceran, Guillem Pere i Guillem Ramon i Arnau Sala, que 

si jo, Umbert, morís sense infant de legítima unió i Pere Josbert, 
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germà meu, si mor sense infant de legítima unió aquests castlans 

esmentats més amunt posin a diposició teva, Galceran, i a la teva 

muller i al teu fill aquests castells i aquest honor per fe sense 

engany, i donin ells a vosaltres aquests castros esmentats més 

amunt de Josa i de Orsera i de Sant Romà.» 

 

A més, en aquest document també és citat Guillem: «sicut quem abuit Guilelm 

fratre meo per ipso comite Urgellensi» ara bé, no com a comte, sinó només com 

a germà. El que és veritat també és que parla d’un comte, el d’Urgell. 

 

A partir d’aquí el rastre dels Josbert es perd. L’any 1132, Galceran II i el seu fill 

Galceran (futur Galceran III de Pinós) fan una convinença sobre la vall de 

Lavansa, com si fos propietat seva, i sense que aparegui en el text ni Ermengol 

Josbert, ni Umbert, ni Pere Josbert. Això ens fa suposar que Umbert, si ens 

quedem amb la teoria que Ermengol ja havia mor l’any 1118, ho havia fet sense 

descendència, i que el seu germà Pere Josbert probablement havia mort abans 

de rebre les possessions que li pertocaven, segons el testament de Guillem 

Josbert, si els seus germans, Ermengol i Umbert, morien sense descendència. 

Els Pinós, per tant, van quedar-se l’honor de Lavansa, format pel castell de Josa, 

Orsera i Sant Romà. 

 

És curiós que els quatre germans Josbert, Guillem, Ermengol, Umbert i Pere,  

morissin sense descendència de legítima unió. En tots cas, es van haver d’anar 

cedint els castells de Lavansa de germà a germà fins que a la mort d’Umbert van 

passar a mans dels Pinós. 

 

Així doncs, Ermengol Josbert hauria mort entre els anys 1118 i 1132 (en cas 

que el nom d’Ugbert del document es referís a ell), o bé, abans de 1118 (si el 

nom d’Ugbert es refereix al seu germà Umbert). 

 

Si realment es confirmessin les nostres hipòtesis, podríem afirmar amb tota 

seguretat, que la convinença i el jurament posterior del 23 de gener de 1108 fou 

una donació de Josbert cap als Pinós. A més a més, també confirmaríem que 

Ermengol Josbert no va tenir el castell de Sant Romà de Montellà, que és el que 
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estudiem, sinó que es tractava del castell de Sant Romà (posteriorment dit de 

Sisquer) a la vall de Lavansa. 

 

Fins ara hem donat noves teories sobre Ermengol Josbert. Hem intentat saber qui 

va ser i hem també intentat desmentir que fos fill il·legítim del comte de Cerdanya. 

Hem pogut corroborar també totes les hipòtesis que havíem donat fins ara en el 

treball. Ens falta ara relacionar aquest personatge dins la família senyorial dels 

Josbert de Lavansa.  
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5.2 Els Josbert de Lavansa, comdors d’Urgell 

 

El 13 d’abril de 1106 Guillem Josbert de Lavansa i la seva muller Godlén feren  

testament42. Sembla ser que Guillem volia partir en peregrinació. En aquest 

document, Guillem fa la partició de les seves propietats entre els seus germans, 

les esglésies construïdes en els seus dominis, Santa Maria de Solsona i Santa 

Maria de la Seu d’Urgell. Esmentem la divisió de les propietats: 

 

El castell de Llena el deixen a Santa Maria de Solsona, els castells de Cambrils, 

Gósol, Gavarret i l’honor de Lavansa43, és a dir, els castells de Josa, Orsera 

(Ossera) i Sant Romà, els llega a Ermengol Josbert. Els castells de Canalda, 

Canelles i Fígols a Umbert, i el de Biosca a Pere Josbert. El seus béns mobles 

van ser repartits en parts iguals entre totes les esglésies construïdes en els seus 

dominis; Santa a Maria de la Seu d’Urgell, i a més li llegaren dues eugues i els 

alous de la vall de Lavansa; i a Santa Maria de Solsona. 

 

En aquest testament trobem un cita que diu: 

 

«Et post obitum de nobis ambobus relinquimus ad Ermengaudum 

Gauzperti ipsum honorem de Lavancia simul cum ipso honore quem 

ego teneo per Gauceran seniorem meum, scilicet Gosal et Gavarred, 

cum ipso castro de Cabrils, sicuti nos tenemus et habemus per 

Berengarium Ricardi.» 

 

Un traducció aproximada seria: 

 

«I després de nosaltres morir deixem a Ermengol Josbert aquest 

honor de Lavansa [castells de Josa, Orsera i Sant Romà], al mateix 

temps que aquell que jo tinc per Galceran [I de Pinós] senyor meu, 

és a dir, Gósol i Gavarret, amb aquest castro de Cambrils, de la 
                                            
42 Urgellia, documents del s. XII. Volum IX pàg. 62-63 document 1234 
43 Segons Pierre Bonnassie [a Catalunya mil anys enrera (Segles X – XI) volum II, pàg. 198], a 

partir del s. XI, el concepte de honores (honor) va sempre lligat a la possessió d’un o més castells 

o, més exactament a la dominació d’una o més castellanies: no hi ha honor sense fortalesa. 
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mateixa manera que aquell que nosaltres tenim i posseïm per 

Berenguer Ricard.» 

 

Què vol dir això? Aquest última cita ens dóna informació de les possessions que, 

com bé explica Cebrià Baraut en el resum del document, es lleguen a Ermengol 

Josbert. Sabem que els castells de Gósol i Gavarret els tenia Guillem Josbert pel 

seu senyor Galceran (I de Pinós). Sabem també que el castro de Cambrils el 

tenia per Berenguer Ricard. I l’honor de Lavansa? 

 

Català Roca, a Els Castells Catalans, en parlar de la vall de Lavansa cita 

«Gauzbertum Guillelmi de Lavanza» és a dir «Josbert Guillem de Lavansa» com 

a comdor del comte d’Urgell vers el 1067. A més, els La Vansa ja apareixen a la 

cort del comte Ermengol I d’Urgell l’any 997. Bonassie, en parlar de la figura del 

comdor, també cita els primers comdors coneguts, entre ells els Lavansa, l’any 

1067. D’altra banda, el mateix Bonassie ens mostra en el quadre Els membres de 

la cort comtal d’Urgell de 1024 a 110244 quins n’eren els comdors. Entre ells 

trobem els Lavansa, representats l’any 1100 per Guillem Gauzbert, personatge 

que nosaltres coneixem com Guillem Josbert, segurament fill de Gausbert 

(Josbert) Guillem, citat l’any 1067. 

 

Abans de seguir, és important comentar que a l’edat mitjana era costum posar-se 

el que nosaltres actualment anomenem com a cognom el nom del pare. Per 

exemple: Galceran Mir és fill de Miró (que és el mateix que Mir). Guillem Ramon 

de Cerdanya és fill de Ramon Guifré, etc. Guillem Josbert és fill de Josbert 

Guillem. Tots els fills de Josbert Guillem es diran, de “cognom”, Josbert. Així 

doncs, a part de Guillem Josbert, trobem també Ermengol Josbert i Pere Josbert, 

germans seus. En el testament de Guillem Josbert que hem comentat més amunt 

apareix també com a germà seu Umbert. En els documents consultats d’Urgellia, 

però, no l’hem trobat citat en cap cas com a Umbert Josbert. 

 

Ermengol Josbert en el jurament de fidelitat amb els Pinós de 1108 diu: «ego 

Ermengod Iocbert filius qui fuit de Guilla femina» que vol dir «Jo, Ermengol 

                                            
44 BONNASSIE, Pierre Catalunya mil anys enrera, volum 2 pàg 230 -231 
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Josbert, fill de mare anomenada Guisla», sabem doncs que la seva mare era 

Guisla. En el document de l’any 1118, el qui suposem Umbert, diu també que és 

fill de mare anomenada Guisla. 

 

Intentem, doncs, amb aquesta informació, fer una petita relació genealògica dels 

membres de la família Josbert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com hem dit, doncs, el comdor era la persona que posseïa un honor, o un 

conjunt de fortaleses cedides directament pel seu comte. Si fem extensible 

aquesta definició hem de suposar que les propietats esmentades en múltiples 

ocasions són del comte d’Urgell i regides pel seu comdor, en aquest cas els 

membres de la família Josbert de Lavansa. Ermengol Josbert, quan va morir els 

seu germà, va esdevenir també comdor del comte d’Urgell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Guillem (?) - ? 
 
 
 

Josbert Guillem   –  Guisla 
 
 

Guillem Josbert – Godlén     Ermengol Josbert     Umbert          Pere Josbert 
 
(... – 1106/1108)        (... – 1108/1118)     (... – 1118/1132)    (... – 1118/1132) 
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6. Conclusions  

 

Arribats a aquest punt és l’hora de treure conclusions de la recerca duta a terme. 

La primera qüestió que em plantejava era saber exactament de què parlàvem 

quan ens referíem a Sant Romà, ja que les obres de referència consultades 

confonien dues fortaleses i en donaven la mateixa informació. Com he intentat 

explicar en el cos del treball, la proximitat geogràfica dels castells de Josa, Orsera 

(Ossera) i Sant Romà de Sisquer, situats estratègicament per controlar l’alta vall 

de Lavansa; el fet de sortir formant sempre un conjunt en la documentació 

consultada, conjunt identificable amb l’”honor de Lavansa”, i, també, el fet que el 

territori pertanyia en aquell moment al comtat d’Urgell, el titular del qual apareix en 

alguns d’aquests documents, fa pensar que les escasses informacions que tenim 

avui dia sobre Sant Romà han de fer referència necessàriament a la fortalesa de 

Sisquer i no pas a la de Montellà, objecte inicial del meu estudi. 

 

El segon aspecte que volia aclarir era la sorprenent contradicció en què cauen els 

historiadors que han tractat el tema de la datació del primer document conegut 

que cita l’existència d’un castell de Sant Romà. Crec haver demostrat que 

aquesta contradicció no és tal, sinó que s’explica segons la diferent manera de fer 

el còmput de temps: el sistema actual, que donaria com a data el 23 de gener de 

1108, o el sistema ad Incarnatione Domini, emprat a l’edat mitjana, que dóna 

1107. Ara bé, he vist que el document en qüestió (la convinença entre Ermengol 

Josbert i els Pinós) no era pas el primer a referir-se a aquesta fortalesa. N’hi ha 

un d’anterior (el testament de Guillem Josbert), datat del 13 d’abril de 1106, que ja 

en parla, i que de moment ha estat desatès per les obres de referència. 

 

El tercer aspecte que m’havia plantejat es dividia en dos: en primer lloc, saber a 

qui va pertànyer el castell de Sant Romà; el segon, saber qui era realment 

Ermengol Josbert, aquest personatge tan citat en les obres de referència i alhora 

tan misteriós.  

 

En el mateix testament de Guillem Josbert, citat més amunt, entenc que Guillem i 

la seva muller Godlén, en repartir les seves possessions, diferencien entre l’honor 
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de Lavansa, que sembla que era el nucli del patrimoni familiar i que comprenia els 

castells de Josa, Orsera i Sant Romà, dels castells de Gósol i Gavarret, que li 

haurien arribat de mans de Galceran Mir (I de Pinós). Si això és cert la 

contradicció que es detecta en la bibliografia consultada, és a dir, qui va cedir a 

qui l’honor de Lavansa, quedaria aclarit: fou Ermengol Josbert, germà de Guillem, 

de qui havia rebut aquest honor, que l’infeudà als Pinós.  

 

Pel que fa a la identitat del misteriós Ermengol Josbert crec haver demostrat que 

en lloc de tractar-se d’un fill il·legítim del comte de Cerdanya i, per tant, germà del 

comte Guillem Ramon, era en realitat fill de Josbert Guillem de Lavansa i de 

Guisla i germà de Guillem, Umbert i Pere. La pertinença d’Ermengol a la família 

dels Josbert de Lavansa, comdors del comte d’Urgell, referma encara més la idea 

que el castell de Sant Romà que es cita ens els documents antics, fos el de 

Sisquer i no pas el de Montellà. Si aquesta hipòtesi fos certa desmentiria allò que 

des de Miret i Sans han mantingut els historiadors: el lligam familiar d’Ermengol 

Josbert amb els comtes de Cerdanya. 

 

Les conclusions anteriors em deixen en una situació ben galdosa: la majoria 

d’informacions exposades giren entorn del castell de Sant Romà de Sisquer i no 

del de Montellà, objecte inicial de la recerca. El que hi he pogut aportar és una 

descripció més detallada, gràcies a les obres d’arranjament dutes a terme pel 

Grup d’Amics de Montellà, que m’han premés descobrir alguns elements, fins ara 

no contemplats a les obres de referència perquè la vegetació embrossava l’accés 

i impedia un estudi complet del recinte. 

 

La situació estratègica de la torre fa pensar en un punt de control, duaner, entre el 

Berguedà i el Baridà en el camí que unia ambdues zones a través del pas dels 

Gosolans. Per desgràcia no he pogut trobar informacions concretes sobre 

aquesta fortalesa, com per exemple a qui va pertànyer. Tan per la seva situació 

com per la seva forma podem suposar que devia tractar-se d’una casa forta 

propietat d’un membre de la petita noblesa. 

 

Crec que amb aquest treball he tancat algunes preguntes que restaven obertes 

sobre Sant Romà, però que n’he deixat moltes d’altres d’obertes: a qui va 
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pertànyer, doncs, la torre de Sant Romà de Montellà? De quina època data? 

Quins altres elements formals que no he sabut veure podrien ajudar-nos a 

entendre millor el tipus de vida que s’hi feia i la funció que s’hi realitzava? Crec 

que només una recerca arqueològica feta a consciència podria començar a donar 

respostes a aquestes qüestions. En tot cas, deixo oberta aquesta possibilitat a 

futures recerques.  
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