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El castell i terme de les Puelles (3)

❚  Ramon Bernaus i Santacreu
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J aume Castelló, en trobar el terme
erm i despoblat, va començar a
atorgar establiments d’emfiteusi8

de forma particular a partir de 1525.
Concretament aquest any va cedir en
emfiteusi un solar per edificar una casa
tocant al castell i uns quants jornals de
terra per cultivar i així començar a co-
brar rendes. A partir de 1550, el seu fill,
Joan Castelló, va continuar concedint en
emfiteusi altres patis i terres, però també
sense especificar-les. A finals del segle XVI
el seu nét Climent Castelló, i la seva vídua,
la senyora Cornèlia, continuaven
concedint contractes d’emfiteusi a
pagesos. D’aquesta manera van continuar
actuant els hereus del castell i terme de
les Puelles i Espolla fins al segle XIX. Però
tots aquests contractes d’emfiteusi, que
es van fer a partir de Jaume Castelló,
eren contractes particulars entre el
senyor i el pagès, sense que hi constés
cap relació de vassallatge ni jurisdicció i,
per tant, no tenien cap connotació feu-
dal; eren assemblats a un arrendament.
Almenys és això el que argumenta Antoni
Florensa.

– En els apartats onze i dotze s’explica
qui van ser els senyors de les Puelles en-
tre les segles XVII i XVIII. Després de
donya Cornèlia, va posseir el castell i
senyoriu de les Puelles la senyora Àngela
Castelló (*11). Aquesta era la seva filla
i pubilla, ja que l’hereu, Francesc Joan
Castelló, va morir prematurament.
Àngela Castelló es va casar amb Francesc

8  Contracte o establiment d’emfiteusi. Era el contracte pel qual un propietari o senyor d’un terme (en el nostre cas Jaume Castelló, senyor de Puelles i
Espolla), cedeix en règim d’usdefruit, és a dir, dóna el domini útil d’unes finques a un pagès o emfiteuta, de forma perpètua  o a molt llarg termini, a canvi d’uns
censos o altres serveis i prestacions, segons s’especifica en l’establiment o contracte. Aquests arrendaments (censos, serveis o prestacions) són els que vol
recuperar Antoni Florensa en tot el litigi judicial que estudiem. L’emfiteuta, mentre vagi pagant els arrendaments i respectant altres drets que consten al contracte,
té el domini  útil de la finca i la pot passar en herència als seus hereus, o vendre-la a un tercer.

d’Oluja, essent la seva filla Letícia d’Oluja
(*12) la seva pubilla, i per tant, senyora
de les Puelles. Letícia d’Oluja es va casar
amb Francesc de Torres i van tenir com
a única filla, i per tant l’hereva i senyora
de les Puelles, Llúcia de Torres (*13).
Llúcia de Torres es va casar amb Josep
de Monserrat i Brosa, les quals esde-
vingueren pares del proper hereu i senyor
de les Puelles, Francesc de Montserrat
(*14). Francesc de Montserrat es va ca-
sar amb M. Josepa Xatmar, els quals van
tenir dos fills: Francesc Ignasi de Mont-
serrat i Xatmar i M. Mercè de Montserrat
i Xatmar. La mare, M. Josepa Xatmar
(*15), va quedar vídua i com que els dos
fills eren menors d’edat, es va convertir
en legítima usufructuària i tutora dels

mateixos i per aquesta raó va prendre
possessió de la senyoria del lloc i terme
de les Puelles i Espolla el dia 16 de febrer
de 1787 i de la seva jurisdicció, delmes,
censos i altres drets dominicals, així com
del castell i de tota la hisenda. En el
mateix acte consta que va ser reconeguda
com a senyora de les Puelles pel batlle i
els particulars del poble, les quals van
prestar-li jurament i homenatge de
fidelitat i li van prometre que la tindrien
com a senyora natural i li pagarien les
prestacions corresponents.

Aquest reconeixement tan explícit de
drets feudals a l’any 1787, quan l’Europa
il·lustrada i liberal estava a punt de
revoltar-se contra aquests privilegis de
l’Antic Règim, pensem que contradiuen
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(Continuarà)

la tesi i els fonaments jurídics d’Antoni
Florensa i el seu apoderat Jaume Gomà,
que volen demostrar que el tracte entre
el senyor de les Puelles i els pagesos del
poble havia estat un pacte entre
particulars des del segle XVI quan va
començar de nou la repoblació i els nous
assentaments.

Mort sense hereus Francesc Ignasi de
Montserrat i Xatmar (*16), la senyoria
de les Puelles va passar a la seva neboda
Agnès de Monte Puleiano Sanz i
Vallés (*17), filla de M. Mercè de
Montserrat i Xatmar i del marquès de
Mascarell.

Per documentació posterior sabem que
F. Ignasi de Montserrat era senyor de les
Puelles en plena Guerra del Francès,
concretament l’any 1811, quan les Corts
de Cadis van aprovar per decret del 6
d’agost que els senyorius territorials i les
seves jurisdiccions havien de revertir a
l’estat. La llàstima va ser que aquest
decret mai es va aplicar, ja que la guerra

va durar dos anys més i en tornar Ferran
VII, el 1814, va tancar les Corts, va de-
rogar totes les lleis aprovades i va retor-
nar de nou a l’absolutisme de l’Antic
Règim.

Continuant amb el relat, Agnès de
Monte Puleiano va fer testament a
València el 22 de juliol de 1873 i va
nomenar hereu de tots les seus béns, i
per tant també de les Puelles, al seu
marit, l’Excel·lentíssim Senyor Joan
Nepomuceno Roca de Togores i
Carrasco, conde de Pino hermoso
(*18). Aquest senyor amb un nom tan
llarg i important, exercia alts càrrecs
polítics a Madrid i allí va atorgar
testament el 17 d’abril de 1882, en què
passà la propietat del castell de les Puelles
amb la hisenda i tots els drets senyorials
annexos, al seu germà, l’Excel·lentíssim
Senyor Marià Roca de Togores i
Carrasco, marquès de Molins (*19).

El marquès de Molins era ambaixador
d’Espanya davant de la Santa Seu. Des
de Roma va posar a la venda algunes
possessions que tenia a la província de
Lleida, entre les quals hi havia el castell,
lloc i terme de les Puelles amb tots els
drets senyorials; per això va atorgar
poders al veí de Barcelona Vicent de
Medina i Hernández, perquè fes els
tràmits necessaris per la transacció. El
Sr. Medina va vendre el castell, lloc i
terme de les Puelles al veí de Tàrrega
Antoni Florensa i Artigues (*20),
redactant-se l’escriptura davant del notari
de la mateixa ciutat, Ramon Borràs i
Sagarra, el dia 18 d’octubre de 1885.
Antoni Florensa és el que està immers
en aquest procés judicial, el 1904, quan
els veïns de les Puelles es neguen a pa-
gar-li els impostos que consideren feudals
i volen que el seu territori sigui integrat
a l’estat.

– En els apartats següents Jaume
Gomà, argumenta en què es basa la

propietat privada del seu representat,
Antoni Florensa.

 Segons explica, el feu de la meitat del
lloc i castell de les Puelles sempre ha estat
en poder de la família Castelló i els seus
successors, des que Jaume Castelló va
ser investit senyor l’any 1518 i mai ningú
no ha perdut ni ha venut el franc alou
(propietat privada) d’aquests territoris.
Segons el procurador a Puelles hi dos
tipus de domini:

a) D’una meitat del feu, el domini
directe pertany al rei (ara a l’estat) i el
Sr. Antoni Florensa el té en usdefruit o
domini útil ja que el rei, en tres segles,
mai no ha exercit el dret de fadiga quan
s’han produït els traspassos de propietari.

b)De la segona meitat, el domini
suprem pertany al rei (ara l’estat), però
el Sr. Florensa n’és el propietari particu-
lar, és a dir, que el té en franc alou.

Argumenta també que quan que hi ha
hagut vendes i canvis de propietari a les
Puelles sempre han rebut el vist-i-plau
del rei i que sempre s’ha traspassat el no
sols el castell i territori d’aquest lloc com
a cosa universal, sinó que també la
propietat particular del territori separa-
da de la jurisdicció.

Com ja hem comentat, l’origen
d’aquesta especial propietat cal cercar-la
l’any 1525, quan el senyor Jaume
Castelló i més tard el seu fill i el seu nét
van fer contractes d’emfiteusi a molts
particulars, perquè anessin a viure al lloc
de les Puelles i cultivessin les finques del
seu terme que havia quedat deshabitat i
erm. Mai en aquests contractes s’invoca
cap mena de jurisdicció sobre els nous
pobladors. A més s’indica que els po-
bladors i habitants del lloc han confirmat
el senyoriu sobre el terme per als
successors dels Castelló en els capbreus9

realitzats els anys 1747 i 1797; la qual
cosa sembla contradir el raonament an-
terior com ara exposem.

9  El capbreu  és un dels drets que queda als senyors després de la Sentència Arbitral de Gadalupe (1486), per fer-se reconèixer la propietat directa de la terra
o altres béns donats en emfeitueusi. De fet és una escriptura pública on consta el reconeixement que fa l’emfiteuta dels drets que el seu senyor directe té sobre la
seva casa i les seves terres, de les quals ell en té el domini útil. En un capbreu hi consten els béns afectats, la seva superfície, les seves afrontacions, els drets
dominicals del senyor: prestacions en moneda, en espècies, els lluïsmes, reconeixement de deutes (censals), etc. Els capbreus es solien fer periòdicament,
especialment quan la propietat directa de la senyoria canviava d’amo, per tal de conservar memòria i prova dels drets dominicals.
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Contes de l'Espai i del temps

❚  J. P.

Ricard Bertran
Contes de l'Espai i del temps
Edita: Ajuntament d'Agramunt, 2004
56 pàgines. Preu: 10 euros

DE LLIBRESCULTURA

E n Ricard Bertran i Puigpinós
(Agramunt, 1959) és una perso-
na prou coneguda per a tots els

vilatans, donada la seva trajectòria
com a professor i director de l’Escola
de Música, regidor de l’Ajuntament
durant una legislatura, col·laborador
de Sió, impulsor i director de diferents
entitats musicals, com ara les tres
cobles de la vila, el grup d’havaneres,
etc. Actualment i des de fa uns anys,
tot i viure a la vila, treballa de mestre
a Oliana, al marge de continuar
impartint algunes classes a l’EMMA.
Potser una faceta seva desconeguda
per a molts és l’afició a escriure relats.
No obstant això, podem dir que fa dos
anys, a l’abril de 2002, ja va publicar
el seu primer llibre, Un menjar celes-
tial (la llegenda dels torrons
d’Agramunt), amb il·lustracions de
Serafina Balasch, que ens demostrava
les seves bones dots de narrador. Aquell
primer exemplar, editat per ell mateix i
ja exhaurit, era un conte per a infants (i
grans, val a dir-ho) que, a l’estil popular
explicava un origen fantasiós i diví dels
torrons agramuntins.

El seu segon llibre, Contes de l’Espai i
del temps, és en molts aspectes semblant
a l’anterior: molt ben presentat, a tot
color, relligat, amb tapa dura i d’una mida

Al  mes d’abril es va presentar Contes de l’Espai i del temps de Ricard Bertran. En el moment de
fer-se la presentació ja en vam donar notícia, encara que creiem que abans que s’escoli l’any cal
que en parlem amb un xic més de profunditat. D’aquí, doncs, aquestes ratlles.

quasi idèntica. En aquest cas, però, en
Ricard hi mostra una feina literària molt
més substancial, en presentar-hi sis
relats: La granota encantada, Les roselles,
El mussol i la lluna, L’ase, L’alzinera i La
gallina orgullosa. Es tracta de contes
inspirats en pintures o objectes que hom
pot contemplar a l’Espai Guinovart;
d’aquí el títol. L’origen que dóna peu a
“la granota”, “les roselles”, “el mussol i
la lluna” i “l’ase” es poden buscar en el
mural de Les quatre estacions; mentre
que “L’alzinera” té el referent en l’arbre

de dins de La cabana, i “la gallina” surt
de la curra que hi ha a L’era. Els contes
neixen de l’Espai i es converteixen en un
homenatge al pintor per excel·lència de
la nostra vila, alhora que retraten uns
“temps” pretèrits que volgudament fan
referència a l’època d’infantesa de
Guinovart; un temps que el marcà i li
deixà l’empremta del timó i l’argelaga,
del rostoll i les alzines, de les roselles i

l’ase, del mussol i la granota. Contes, en
definitiva, d’un “espai” i d’un “temps”, o
sigui d’un pintor i d’una terra.

Els relats, breus i d’extensió desigual,
tenen un to volgudament popular i alhora
tendre. Amb moralitat, a voltes, perquè,
com les rondalles de sempre, ensenyin la
cara bona i amable o dolenta i trista de
les coses. En el llibre hi ha quatre relats
que tenen animals com a personatges
centrals. Hi trobem la granota preten-
siosa que confia, com la d’un conte
conegut, que un petó la converteixi en

un príncep blau. O el mussol, que bus-
ca una sortida desesperada a una terra
cada dia més contaminada i bruta. O
l’ase, enamorat de si mateix, gràcies
a l’espill de la bassa gelada. O la galli-
na orgullosa i creguda que més que
admiració acaba fent llàstima. Els únics
contes que tenen humans com a
protagonistes són a L’alzinera i a Les
roselles. El primer ens transporta als
moments colpidors en què els
bombardejos trencaren el batec de la
nostra població durant la Guerra Ci-
vil. A Les roselles hi trobem un infant
malaltís de retorn al mas; un relat
d’una dolcesa exquisida que fa recor-
dar la delicadesa del protagonista de
Els ulls d’en Guillem Viladot.

I per si fos poc, Contes de l’Espai i
del temps ha estat il·lustrat merave-
llosament per una colla d’artistes joves
de la nostra vila: Mireia Corrales,
Montserrat Guerrero, Cristina Cuñat,
Rosa Marsà, Serafina Balasch i Olga
Cortadelles. Sense oblidar-nos del dibuix
de la tapa fet pel propi Guinovart.

En fi, una delícia de llibre per comprar
(aquells que encara no el tenen), regalar,
llegir i admirar aquest Nadal. ■

Portada del llibre.




