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8.3. DOCUMENTACIÓ D’ARXIU 

 

8.3.1. ÍNDEX DELS DOCUMENTS CONSULTATS 
 

En aquest annex hi ha una relació dels documents històrics consultats i utilitzats com a 

recolzament en la recerca. Degut a  que es repeteixen les referències contínuament 

perquè  als documents referenciats surten diferents tipus d’espais i d’elements mobles, 

s’ha optat per fer la cita al text amb l’any del document i, si hi ha més d’un document 

del mateix any, els distingim posant a, b, etc, d'aquesta manera resulta més fàcil la 

identificació d'un document d'aquesta relació. A l'annex següent s’ha fet un resum o 

transcripció únicament dels documents d’inventaris representatius de diferents etapes 

històriques. 

 

Acrònims dels arxius: 

 

ACA Arxiu Corona d’Aragó 

ACS Arxiu comarcal de Solsona 

ABC Arxiu Comarcal de Berga 

ADS Arxiu Diocesà de Solsona 

ADV Arxiu Diocesà de Vic 

AMA Arxiu Municipal d’Avià 

APB Arxiu Parroquial de Berga 

APS Arxiu Parroquial de Saldes 

ApSS Arxiu Privat casa Santamaria de Serrateix 

ApBO Arxiu privat casa Ballaró d’Olvan 

ApMA Arxiu privat casa Mas d’Avià 

ApGT Arxiu privat cal Gener de Tòlics (Montmajor). 

ApVA Arxiu privat casa Vilamarí d’Avià 

ApMS Arxiu privat casa Malla de Sagàs 

ApPB Arxiu privat casa Puigcercòs de Borredà 
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 1331, Inventari dels béns de R. Mercer de La Pobla, amb motiu de testament (Serra Vilaró, 
1947, llibre II, p. 258) ACA 
 

 1346, Inventari dels béns de Ramon de Ginebret, família de bona posició de Bagà (Serra 
Vilaró, 1947, llibre II, p. 258) ACA 

 
 1351a, Inventari d’una casa de Gréixer (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 259) ACA 

 
 1351b, inventari de la casa d’una família que tenia una vinya, a Bagà (Serra Vilaró, 1947, 

llibre II, p. 260) ACA 

 
 1351c, Inventari del mas Clarà de Brocà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 292) ACA 

 
 1352, Inventari d’un alberg de menestrals de Bagà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260) ACA 

 
 1356, a l’alberg de Jaume Vilella de Bagà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260) ACA 

 
 1362, Inventari de l’alberg de Blanca Mulner de Bagà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260-

261) ACA 

 
 1365a, A l’alberg de la plaça de Bagà de la família Dardalló, no noble però acomodada 

(Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 261-262) ACA 

 
 1365b, 13 de març. Dot esponsalici a Blanca, filla de Pere de Fontanella de Sisquer. ApMA 

 
 1366, Casa de Bernat Colich de Bagà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262) ACA 

 
 1371, Can Pasqüet de Bagà (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262) ACA 

 
 1383a, 17 abril, els amos de Puigcugul d’Olvan s’afillen i fan hereva una noia del Ballaró, 

Margarida. (ApBO). 

 
 1383b, capítols matrimonials entre Pere Ferrer i Francisca Grataconills, de Berga (APB, 

llibre notarial 31, foli 10v) 

 
 1383c, capítols matrimonials entre Joan Vernet i Clara Bellhoms, de Berga (APB, llibre 

notarial 31, foli 37r) 

 
 1383d Inventari dels béns de la difunta Blanca de Berga (APB, llibre notarial 31, f. 77r). 

 
 1383e Inventari dels béns de Bartomeu Boxader, paraire (APB, llibre notarial 31, f. 75r). 

 
 1383f, Inventari dels béns de Jaume Duran (APB, llibre notarial 31, f. 112v). 

 
 1383g, Inventari dels béns de Pere de Coromines (APB, llibre notarial 341, f. 142v) 
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 1383h, Inventari dels béns de Jaume Trullars (APB, llibre notarial 31, f. 219v).  

 
 1383i, Inventari dels béns de Francesc Torrent (APB, llibre notarial 31, f. 247r).  

 
 1383j, Inventari dels béns de Pere Salner (APB, llibre notarial 31, f. 314r) 

 
 1383k, Inventari dels béns de propietari anònim (APB, llibre notarial 31, f. 336r) 

 
 1383m, Inventari dels béns de Elisenda vídua d’Arnau de Padrinyà (APB, llibre notarial 31, 

f. 251r). 

 
 1394, 17 de maig, capítols matrimonials entre Bernat de la Pera d’Olvan i Sibila Gavarrós 

de Sagàs. ApBO 

 
 1396, capítols matrimonials (Lectum nuptiale, et unam cobertan de capçal) (Serra Vilaró, 

1947, llibre II, L-XX 79-1936. Lillet, p. 237) ACA 

 
 1397, Inventari del castell de Sull de Saldes. (Tous, 1985. AAVV, 1998: 129). 

 
 1397, capítols matrimonials de Bagà,  (un “cofret” per guardar roba o joies) (Serra Vilaró, 

1947, llibre II, LX, 38-1397, p. 238) ACA 

 
 1398, capítols matrimonials (Unun lectum nuptiale) (Serra Vilaró, 1947, llibre II, LXX 37-

1398, p. 238)  ACA 

 
 1399, Dot esponsalici de Francesca filla de Jaume de Gurans. Dot d’un llit. ApMA 

 
 1408, capítols matrimonials (Serra Vilaró, 1947, llibre II, L-XXI, 59-1408, p. 238) ACA 

 
 1413, capítols matrimonials de Vilaseca de Rus (Serra Vilaró, 1947, llibre II, L-XXI, 98-

1413, p 237) ACA 

 
 1421a, Inventari dels béns de Romia, filla de Bernat Soler de Gaià vídua de Guillem 

Noguera (APB, llibre notarial 27, f.7r). 

 
 1421b, Inventari dels béns d’Arnau Sala, (APB, llibre notarial 27, f.46v). 

 
 1422a, Inventari dels béns de Francisca vídua de Bernat Bestorra, (APB, llibre notarial 27, 

f. 86v). 

 
 1422b, Inventari d’un parayre de Bagà (Serra Vilaró, 1947 llibre II, Pag 377) ACA 

 
 1422c, capítols matrimonials entre Pere Cortines i Bartomeua Claris, de Berga (APB, llibre 

notarial 27, foli 65r) 
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 1422d, capítols matrimonials entre Lluis d’Olibes i caterina Pujol, de Berga (APB, llibre 
notarial 27, foli 622rv)  

 
 1423, Inventari dels béns d’un ferrer de la Pobla de Lillet (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 

410-411) ACA 
 

 1429, capítols matrimonials entre Arnau Garrigosa i Margarida Maçot, de Berga (APB, llibre 
notarial 34, foli 195r) 
 

 1430, testament de Violant, dona de Pere Graner, mercader de Berga. (APB, llibre notarial 
259, foli 6r) 
 

 1430, testament de Violant, dona de Pere Graner, mercader de Berga (APB, llibre notarial 
251, f.6r) 

 
 1433, Inventari dels béns de Margarida vídua d’Antoni de Torrentfernós. (APB, llibre 

notarial 251, f. 14r) 

 
 1435, Inventari dels béns de Joan Noguer (APB, llibre notarial 251, f. 25v) 

 
 1437a, Capítols matrimonials de Bernat de Graner i Elionor de Cascalls. (APB, llibre 

notarial 35, f.7v) 

 
 1437b, Capítols matrimonials (lit amb roba) (Serra Vilaró, 1947, llibre II, L-XXVII, p 239) 

ACA 

 
 1438, Inventari dels béns de Joan Orriols, (APB, llibre notarial 251, f. 35r) 

 
 1439, Inventari dels béns de Miquel Oller, (APB, llibre notarial 251, f. 27v) 

 
 1441a, Inventari dels béns de Pere de Miquels, (APB, llibre notarial 251, f. 44r) 

 
 1441b, Inventari dels béns de Jofre de Cardona, (APB, llibre notarial 251, f.47r) 

 
 1441c, Inventari del mas de Rus, un del importants (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 268) 

ACA 

 
 1443a, Bagà. (un matalàs, 1 travesser, 2 llençols, una flassada de borra i altra de llana) 

(Serra Vilaró, 1947, llibre II, LXVIII, 44-1443, p. 237) ACA 

 
 1443b, La Pobla de Lillet (Serra Vilaró, 1947, llibre II, P. 239, L-XXX, 24, 1443) ACA 

 
 1443c, Berga, testament de Pere Camprubí (APB, llibre notarial 251, f.61v) 

 
 1444a, capítols, Bagà, entre Galzeran Torner i Antònia.(un parell de lits amb roba, atuells 

de cuina, una taula ab sos capitells, una tina) (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 241) ACA 

 
 1444b, Inventari dels béns de Sibil·la (APB, llibre notarial 251, f.72v) 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          200 
 

 1448, Inventari dels béns de  Ramon Puig de Berga (APB, llibre notarial 309, f.72v) 

 
 1452, Inventari dels béns de Maties Serra (APB, llibre notarial 251, f.105v) 

 
 1453, Inventari dels béns de Ramon Fuster (APB, llibre notarial 251, f.85r) 

 
 1461a, Inventari del mas de Roure, de Santa Cecília de Riutort (Serra Vilaró, 1947, llibre II, 

Pag 294-295). 
 

 1461b, Inventari d’un parayre de la Pobla (Serra Vilaró, 1947, llibre II, Pag 377-379) ACA 

 
 1471, Inventari de la vídua de Vilaseca de Rus (Serra Vilaró, 1947, llibre II, Pag 294-295). 

 
 1472, Inventari de la sagristia de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga (APB, 

Baltasar Salvat, llibre notarial de 1471-73) 

 
 1476a, Inventari de la vídua del mercader de La Pobla, G. Vilar (Serra Vilaró, 1947, llibre II, 

p. 264-265) ACA 
 

 1476b, Inventari d’una casa de La Pobla (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262-264) ACA 

 
 1479, Inventari dels béns del Capità Petri Companyo de La Pobla de Lillet (Serra Vilaró, 

1947, llibre II, p. 266-267) ACA 
 

 1491, inventari del Mas Grifé de Molers, Saldes (Tous, R. (1985) 

 
 1493, inventari del Mas Grifé de Molers, Saldes (Tous, R. (1985) 

 
 1493, Mas Pere Ferrer de Saldes.  es fa un inventari amb motiu de que l’hereta Joana 

Limós quan es casà amb Pere Jou de la Pedra. ( Tous, R. (1985) 

 
 1498, Mas Calderer, de Saldes, inventari fet a la mort de Joan Caldarer. (Tous, R. (1985) 

 
 1502 , inventari fet pel testament de Pere Jou quan morí, del Mas Pere Ferrer de Saldes. 

(Tous, R. (1985) 

 
 1503, inventari  del Mas Grifé de Molers, Saldes, quan va morir Pere Cabra. (Tous, R. 

(1985) 

 
 1506, Inventari dels pubills Orriols, casa de la parròquia de Castellar i un molí fariner 

(Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 267-268) ACA 

 
 1509, inventari de la casa de Isern de Saldes, per la compra d’Esteve Aimeric a carta de 

gràcia.  (Tous, R. (1985)  

 
 1520, testament d’Antoni Puigcercós, casa Puigcercós de Borredà. ApPB 
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 1562, 10 de setembre. Inventari dels bens d’ Isabel, vídua d’Antic de Palmerola, senyor del 
castell de Palmerola, Borredà. (AEV, Borredà, V/1), (AAVV, 1990). 

 
 1633, Inventari dels béns de Pere Vilardell, teixidor de lli de Borredà.  (AAVV, 1990).  

 
 1580, Inventari de Magdalena Casals, viuda de Joan Casals, usufructuària de la casa els 

Casals,del terme de Sagàs, a 20-8-1580. ApMS 

 
 1626, Capítols matrimonials d’una donzella pagesa de La Nou  (una caixa ab sa tancadura 

i clau, i un travesser) (Serra Vilaró, 1947, llibre II, L-XLV 79-1626, p 240) ACA 

 
 1633, Inventari dels béns de Pere Vilardell, teixidor de lli de Borredà.  (AAVV, 1990). Casa 

situada prop de l’església, amb dues peces de terra i un pati. 

 
 1640, Capítols matrimonials (una caixa ab sa tancadura i clau) (Serra Vilaró, 1947, llibre II, 

L-XLV, 49-1640, p. 240) ACA 

 
 1641, Capítols matrimonials (una caixa nova ab sa tancadura i clau) (Serra Vilaró, 1947, 

llibre II, L-XLV 43-1641, p. 241) ACA 

 
 1644, Inventari dels bens de Antoni Gelabert, negociant de Borredà. (AAVV, 1990). 

 
 1645, Capítols matrimonials de la filla d’un parayre (una caixa ab sa tancadura i clau) 

(Serra Vilaró, 1947, llibre II, L-XLV 27-1645, p. 241) ACA 

 
 1655, capítols matrimonials entre Joan Canudas Ballaró Noguera i Maria Portavella de Les 

Lloses. (ApBO). 

 
 1671, Inventari dels béns de Francesc Garrós, que tenia una casa petita a Borredà.  

(AAVV, 1990). 

 
 1686, capítols matrimonials Eudald Canudas Ballaró Portavella i Maria Perramon Serrat de 

Sant Feliu de Bruguera. ApBO 

 
 1688. Inventari dels béns de Joan Font, pagès del mas Font, situat al poble de Borredà. 

(AAVV, 1990) 
 

 1695, Inventari que fa Maria Àngela Salvans, vda. d’Antoni Salvans, de la casa Salvans de 
Sagàs. APB 
 

 1719, Inventari dels béns de Jaume Heras, pastor, que vivia a la Solana de l’Hostal de 
Borredà. (AAVV, 1990). 

 
 1738,  testament Eudald Canudas Ballaró Portavella. ApBO 

 
 1739, capítols matrimonials Ramon Canudas Ballaró Perramon i Maria Anna Sansalvador 

d’Olost. ApBO 

 
 1760, testament Ramon Canudas Ballaró Perramon. ApBO 
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 1771, capítols matrimonials Anton Canudas Ballaró Sansalvador. APB 

 
 1774, Inventari que fan Josep i Narcisa Vila Pou, dels béns que foren dels seus respectius 

sogres, Josep i Narcisa Vila Pou Comalrena, de la casa Pou, de la parròquia de Sagàs. 
APB 

 
 1785, casa una germana de casa Ballaró d’Olvan, Margarida, se li donen dues caixes de 

noguer. ApBO 

 
 1790 cap matrimonials entre Josep Gener i Simon de Sant Sadurní de Fígols (Gargallà) i 

Margarida Pejoan Navel i Ballús de Sant Vicenç de Navel.  ApGT.  

 
 1795 Inventari  pels capítols matrimonials entre Ramon Santamaria i Maria Castellar de la 

casa Santamaria de Serrateix. ApSS 

 
 1796. Capítols matrimonials entre Martí Canudas de Vilamarí i Margarida Ballús d’Obiols. 

ApVA 

 
 1798, Capítols matrimonials entre Maria Canudas i Vilamarí amb Esteva Granes i Cabana 

de Bagà. ApVA 

 
 1807-a, es casa una filla de Anton Canudas Ballaró Sansalvador. ApBO 

 
 1807-b,  capítols matrimonials entre Ramon Canudas Ballaró i Tramulosa i Maria Soler i 

Tarrés de la Quar. ApBO 

 
 1809, Inventari  per  la defunció de Ramon Santamaria de la casa Santamaria de 

Serrateix. ApSS 

 
 1819, Inventari que fa Antoni Torras Gonfaus dels béns que foren del seu pare, Agustí 

Torras Gonfaus, Berga. APB 

 
 1825, Inventari de les Cots de Sant Joan, Serrateix. ApSS 

 
 1827, capítols matrimonials entre Ramon Canudas i Maria Anfruns, tots dos vidus i que es 

casen en segon matrimoni. ApBO 

 
 1831, capítols matrimonials entre Ramon Boladeras Salvans del mas Boladeras d’Olvan i 

Teresa Canudas Soler. ApBO 

 
 1832, capítols matrimonials entre Anton Canudas Ballaró Soler i Josefa Pladelasala 

Carbonell. ApBO 

 
 1834a, capítols matrimonials entre Josep bioxader de castell de l’Areny i Margarida 

Perarnau de La Nou (ACB, notarials 1808, Notari Josep Galobard) 
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 1834b, capítols matrimonials entre Josep Selva de Sant Feliu de Lluelles i Maria Comellas 
de Casserres (ACB, notarials 1808, Notari Josep Galobard) 

 
 1851a, capítols dentre Pere Bovir de l’Espunyola i Francisca Sobrevias de l’Espunyola. 

(ACB, notarials 1808, Notari Josep Galobard) 

 
 1851b, capítols entre Josep Tarabal d’Espinelves i Paula Boxadera de Casserres. (ACB, 

notarials 1808, Notari Josep Galobard) 

 
 1851c,  inventari de Francisca Farriols de Berga (ACB, notarials 1808, Notari Josep 

Galobard) 

 
 1853,  es casa la filla i li donen una calaixera, casa Ballaró d’Olvan. ApBO 

 
 1903, capítols entre Àngel Canudas Aguilar (fill d’Antoni Canudas Pladelasala) i Anna Illa 

Grau a la que donen de dot una calaixera. Casa Ballaró d’Olvan. ApBO 
 

 

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA CONSULTADA 

 

 Busquets i Castella, Josep (2001). Els Ballaró. Mecanoscrit. Inèdit. 

 

 Registro de las casas de campo de cada Distrito y de los aforados de guerra. Any 1856. 

Manuscrit enquadernat. Arxiu Comarcal de Berga. 

 

 Cadastre d'Avia de 1767.  “Catastro de casas y tierras del lugar de Avià, corregimiento de 

Manresa y subdelegación de Berga. Año 1767”. Arxiu Municipal d'Avià. 

 

 Amillarament d'Avià de 1862. “Província de Barcelona. Distrito municipal de Avià. Cuaderno 

de liquidaciones o amillaramiento que forma la junta pericial de dicho distrito, de los 

productos, gastos y utilidades de cada uno de los propietarios, colonos y 

ganaderosexistentes en el término jurisdiccional del mismo, con expresión de la cantidad y 

calidad de cada objecto de imposición”. Arxiu Municipal d'Avià.  
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8.3.2. RESUMS DE LA SELECCIÓ DE DOCUMENTS 
 

 

1- 1331, Inventari dels béns de R. Mercer de La Pobla de Lillet, amb motiu de testament.  (Serra Vilaró, 
1947, llibre II, p. 258) 

 “unam loçam et unum tripedem; item una mensam et unum scamnum et unum 
scabellum”. 

 

 

2-1346, Inventari dels béns de Ramon de Ginebret , família de bona posició de Bagà.  (Serra Vilaró, 1947, 
llibre II, p. 258) 

 a més d’altres atuells varis: “una caldera, unes leves, 2 foroyles, un ast de fer 
poch, uns capfoguers, dos fers, una ferrada, un scudeler, una pastera, un 
archibanch ab sa taula, una archa farinera, un saler preycador, una taula, dos 
banchs, un scrin, una archa de noguer, un scrin de pii, un capçal, un matalaç,  una 
caxeta de noguer poqueta”. “pintes, dabanadora, torn de canelar, 3 sitis”, “ una 
folladora, 2 somades de vi, un taulell de taules  

 

 

3-1351a, Inventari d’una casa de Gréixer, (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 259) 

 hi havia els següents mobles: “un matalaç, dos capçals,17 medexes d’estam filat 
ab sa llana més no és filada, 4 ferres de foch, una caldera, un escon, 3 taules, 3 
bancs, una archa, dues pasteres la una cubertrada, un taulell, 3 caxes longues, 3 
scryns, 3 caxetes poques, uns clamascles, unes mols de fust, un ast de fer pochs, 
3 ferrades, unes cardes, unes pintes de pentinar lana, 1 torn de filar lana, 2 botes, 
1 tina”.  

 

 

4-1351b, Inventari de la casa d’una família que tenia una vinya a Baga. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 
260) 

 180 caps de bestiar i 60 sous, a Bagà, a més d’altre utillatge, tenien els mobles: “ 
una archa, un escon, 2 fers, una loça, una taula, 3 caixes, 2 scrins, 2 capçals, 
huns armaris, 3 bancs, una caxa pintada, una coberta de plomaça, 2 plomacetes e 
altra plomaça d’alquati ab sos travessers, una tina, una foladora, 4 vasa vinaria”.  

 

 

5- 1351c, Inventari del contingut en el mas Clarà de Brocà.  (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 292-293).  ACA 

 "una tina, 5 vexells, una foladora gran i altra pocha, 2 arches, uns esmols, una 
loça, una cobertora, 1 ferrada, 1 sedaç, una pastera, dues taules, uns fers de foc 
sotils, 1 escrynaç, 2 caps de lits, una porta, 2 bancs menys petges, 2 pots, un 
scon, 3 arches menys cobertores" 

 El mas estava quasi enderrocat degut a l'abandó per la pesta negra de 1348. 
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6-1352, Inventari d’un alberg de menestrals de Bagà. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260) 

 “1 tina, 3 vexells, 2 foladores, 2 loces, una ferrada, 2 forroyls, uns clamascles, un 
taulell, 2 arches, un escon, un banc, dos capçals i dos matalaç, unes leues de fer, 
un ast de fer, una esperla de pastera, una concha de fust”.  

 

 

7-1356, A l’alberg de Jaume Vilella de Bagà. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260) 

 hi havia entre d’altres: “2 asters de ferro, uns clamascles, unes leves, 2 capçals, 2 
arques mens de cobertor, una pastera, una arqua  ab cobertor, un scon, un scrin, 
un vaixell buit, un vexell on hi ha vi, un vexell desfonat, 1 tina”.  

A totes les cases hi ha roba de llit, roba de vestir i atuells de cuina varis; a 
vegades armes, eines. 

 

 

8- 1362, Inventari de l’alberg de Blanca Mulner de Bagà, dona d’acomodada posició econòmica, fet per la 
seva mort. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 260-261) ACA 

a la cambra en que va morir “3 matalaces, un siti (seient), un scrin, 2 capçals e 1 travesser, 3 posts e dos 
capitells de llit, un taulell de parayre aon fall una post, una colga, un saclit, un 
banch, un torn de canellar”, i altres coses. 

Al menjador (in comestorio) “una pastera, un scrin, un banch, un scrin en que hi havia una pocha de farina”. 

A la cuina (in coquina) “5 loces, unes molls, un forroll, 2 asters de ferre, un escudeller, 2 palestes, un 
escon, unes leves, dues taules, un armariet, un archibanch, una post on stan les 
olles, un scudeller, uns ferres de foch,  i altres atuells de cuina”. 
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9- 1365a, alberg de la plaça de Bagà, de la família Dardalló, no noble però acomodada. (Serra Vilaró, 
1947, llibre II, p. 261-262) ACA 

A l’entrada (in portico hipsius 
hospicii) 

un bacinet, uns urdidors de lurs caserons e ab canelles, una taula petjada, 1 torn 
de canellar, una post ab capitells de bexar, una panera cobertrada, algunes armes 
i escuts, cabaços. 

A la cambra una colga, matalàs, capçal, travesser apedaçat, un scrin, llençols, flassades, 
plomaça, una caixeta petita, crisol de ferro. 

A la cambra sota el porxo (in 
camera hipsius hospicii) 

un lit de posts ab un saclit e ab un matalaç e ab un capçal e lancols e sobrelilit de 
pells, un archibanch, una banasta de lavar lana, lana lavada 

en lo tronit una archa en que ha un sedaç, un scryn, una folladora en que a ordi, un breçol   

Al celler (in cellario)  1 tina, un vexell, un banch 

A l'estable  (en la stabla) archaça desfonada e una folladora desfonada 

A la cuina (en la casa de la coyna) olles de coure,  tapadores, paella, llàntia de coure, canelobre, escudeller de vi, 
escudelles,  caldera, perola, ferros del foc, taula petjada, caixeta petita, bacina 
d'aram, ferrada, estovalles, càntir, tisores, bacina de fusta, martell, tenalles, pintes, 
unes leves, 2 lloçes, un ast de ferre, unes mols, una resora de pastera, una 
pastera, una taula petjada, un scon ab sa post, uns clamascles. 

 

 

10-1366, Casa de Bernat Colich de Bagà. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262) 

 “un scrin tancat, una caxa, una caxa tancada ab clau” 

 

 

11-1371, Can Pasqüet de Bagà. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262) 

 “ 2 capitells, 1 torn de filar, un lit de barres e ay 2 posts, una post de petges, dos 
posts trenquaes, unes cardes, 90 fusos.”  

 

 

12- 1383e. Inventari dels béns de Bartomeu Boxader, paraire de Berga. (APB, llibre notarial 31, f. 75r). 
Una casa al carrer Pinsania de Berga. La casa té sortida per la part de darrera, entrada, celler, porxo, 
cuina i una habitació. 

A l’entrada intrata unam achant sotil, un achant de pinu.  

Celler Un follador, una tina, reciepient per vi, un taulell per cardar llana, un taulell 
d’abaixar draps 

coyna (no especifica el que hi ha) 

camera unum archibanch, unum lectum postium, unam caxetam, unum cofretum depictum, 
taulell de pastar, taulell de plegar, tabulas oratorii depictas, unum capcia, achant 
farinerim, pasteram fusti, armariis, caixetam, achant sine cubertorio, banch 
longum, tabulam, scon  magnum, scudeler cum perabsidis fusti, clamascles ferri, 
asterium, achant”. 
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Porxo (postidiu) Ordidors, taula, un banc, eines de vinya, dues aixades 

 

 

13- 1383f. Inventari dels béns de Jaume Duran. Berga. (Arxiu PB, llibre notarial 31 de Berenguer de 
Viladomat, foli 112v). Casa molt gran situada entre dues cases; tenia dos graners plens de blat i forment, i 
recipients per vi i oli. Tenia celler, obrador, cuina, menjador, dues cambres, pòrtic i habitació sota el pòrtic. 

Celler (cellario) Tines de roure, folladors de roure, vasa vinaria, portadores, embuts, poals,.... Com 
lapidis 

Obrador (hoperatorio) Objectes diversos  relacionats amb la fabricació de draps: taulell de plegar, taula 
per estendre draps, tres taulells de cardar, seients pels pentinadors, perxes de 
cardar, cabassos amb borra, coves, balances. Brecolam, scannum, picam 
magnam olieriam 

A la cuina (coquina) 1 acant petit, 1 acant gran, 1 pala de fusta, 1 bacina de fusta, 1 ferros de foc 
(ferros ignis), 2 ferros de foc petits, uns capfoguers de ferro, 1 torn de roure, 1 
colgafoc, 1 morter de fusta gran, 1 clamàstecs de ferro, quoddam scon cum suis 
armariis (1 escó amb armaris), 1 paella, 1 pala de fusta, lexiuer cum quandam olla, 
sellam, siti de seura a pentinar, tenidor d'aster, cetryll, cubertoriam ferri,  etc 

En una habitació (quandam 
camera) 

Letum postium cum suo saglico, unum capciale plumbee, forryol ferri,  

In camera supra opperatorium Saglitum plenum palearum, capitellus letti cum postibus, sellam sotil,  

Domo que est supra poxime dicta 
camera 

Una caixetam fusti 

In domi superiori  

In aula  Sterium ferri, scudeler, giradoriam ferri, mirayll, orinale cum calquerio, scannum, 
morterium lapidi, bacinus de lauto, tres ferrades, ventayll, levas, sperlam, 
pasteriam cum copertorio et cuim suis capitellis, armariis, librellas terres, 
premsam,  escudelles, morter fusta, sbromadora, tissores, escoba, llanterna, 
taulell de plegar, canelobre ferro, olles,  

 1 balances de ferro amb els pesos d’aram, 1 escudeller, 4 culleres petites, dos 
mànec de morter, 1 tornell de fusta (estri de cuina de significat incert), 21 parells 
d’escudelles, 19 greals (plats amb potes), 1 morter de fusta, 1 esbromadora de 
ferro, 1 romana mitjana, 1 taula gran de pi, petjada, 1 torn de filar, 1 taulell de 
plegar, 1 morter de coure, 1 llanterna de torn, uns canalobres petits, 1 canalobre 
de ferro inútil, 2 miralls petits, 1 acant petit, 1 morter de pedra, 1 caldera trencada, 
1 conca d’aram (recipient per rentar els plats), 2 bacines de llautó, 1 bacina 
d’aram, 3 ferrades, 2 olles de coure petites, uns canalobres penjats a la sala, 3 
canelobres de ferro per posar sobre la taula, 1 pastera amb els seus cavallets, 1 
acant, uns armaris, un mànec de morter gran, 1 acant petit, 1 premsa, 1 taulell de 
pastar, 1 taulell de rebaixar, amb els seus cavallets, 2 taulells de plegar, 1 
aiguadera de pedra. 

En una cambra (in camera que est 
depicta) 

1 llit i els seu parament, 1 taulell de rebaixar,, 1 taula de fusta petjada, 1 càntir 
vinader, 1 premsa petita, 2 taulells de cardar. (la cambra estava pintada), algerras 
olieras, archibanc cum pluribus instrumentis 

A la cambra on dormia en Jaume 1 llit i els seu parament , 1 acant, 1 tassa d’argent daurada, 2 àmfores de vidre, 1 
morter de fusta, 1 recipient de terra anomenat berenguera (era per fer deposicions 
d’excrements), 1 colga de fusta, 1 arquibanc, 1 banqueta, 1 caixeta sense tapa, 1 
caixeta de noguer, 2 cofres pintats, 1 taulell de cardar sense cavallets, 1 caixeta, 1 
caixeta pintada, 1 candeler, 1 capceta de terra verda, 1 capceta de terra blanca. 
Un espatllar i tres esquenes de carn salada 
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En el pòrtic (in portichu) 6 torns de canalar. 7 devanadores, 2 coves per rentar llana, capitellos letti fractos, 

En una cambra sota el pòrtic 1 taula plegable (tabulam plegadizam cum suis capitellis), 1 torn, 1 sac d’ordi i 1 
d’aglans 

 

14- 1383g, Inventari dels béns de Pere de Coromines de Berga. (APB, llibre notarial 341, f. 142v). Casa al 
carrer del Forn de Berga. Era una casa gran i que tenia un hort a la part de darrera.  

Al celler (cellario) una tabulam sotil. Un follador, tines, recipients per al vi, embuts, portadores. 

In domo subtus salam dicti hospicii Acant magnam, acant modicam, crivell, vas vinariua, portadoras, armariis fusti, 
cabaciam (i ordi) 

A l’estable (stabulo) Un mul i una mula, 2 basts, 1 jou, arades, taulell de cardar, una màrfega de palla, 
mantes de borra, sacs. basts, pertxas de cardar draps, aratrum, 

A l’entrada (intrata) pasteriam fractam (pastera trencada), una caixeta d’aram, una escala gran i una 
petita, cabirons de pi, lloses i una biga de fusta grossa, altre material de 
construcció (lloses, un graó d'escala de pedra, cabirons,....). 

In parieti curritorio Es guardaven armes diverses (escut, llances, dards), a les parets hi havia 
cistelles, dos torns de filar, un cofret pintat, pintes de pentinar cànem i lli, una 
mesura de fusta. 

quandam camera qui est in capite 
sale dicte hospicii 

Achant magnam, tabulam magnam, scannum, capitellos, caixam de noguer 
modicam, unum axugamans, tabulam blegadizam cum suis capitellis sotils, 
tabulam fusti petyadam, cofretum pictum, duos capitells de lit bons, una braçolam. 
matalafium, saglitum, portadoram 

In aula unam tabulam bonam.  

In alia domo dicti hospici quoddam oratorium depictum in pergameo, unam banquetam sotil, candalabrum,  
banquetam, gallines i un gall, dos martells i un aixol 

In coquina levas ferri, ferrades, caciam de ferrada, fers de foch, clamastecs, armarys magnos, 
3 scons cum duobus postibus sive tabulis de scon, quandam ayguaderiam lapidis.  

In dispensa pasteriam bonam, postem pinus pulcrum, acant sotil.  Es guardava oli, llard, farina. 
Bótes, coves. 

Camera in quan  iacebat dictus 
defunctus 

2 arquibanchs longs sotils, quandam cadiram fusti, quodam orinal cum suo 
qualqerio, 2 cofres albos magnos, duos cofretos modicos encuyrats, cuylleras 
argenti 

 

 

15- 1383h, Inventari dels béns de Jaume Trullars de Berga. (APB, ll. not. 31, foli 219 v.). Tenia vàries 
cases a Berga, una d’elles al carrer Menorets. La casa tenia obrador a la planta baixa i habitatge al pis.  

Cellario (a la planta baixa) Tina de roure, premsa de fusta, 2 portadores, taulell d’abaixar draps 

A l’entrada (intrata) 1 taula amb cavallets (tabulam petjadam); una canilla de ferro, un cabàs (donava 
entrada a l’obrador i a l’habitatge) 

Obrador (hi havia 3 espais, domo 
del pintenar, botiga, domo 
contigua) 

1 taulell de cardar, petit. 1 caniç de canes, trencat. 

En una habitació sobre l’entrada 1 banc de torn de filar; 1 caixa. A més un magatzem amb llana i draps. 
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(domo supra intrata) 

In aula (al pis) 

 

1 arquibanc de pi, 1 altre de noguer; 1 taula petita amb cavallets; 1 altra amb 
cavallets; 1 taula amb cavallets, petita i senzilla; 1 escan o banc; 1 taula petjada; 1 
acant; 1 pagès de fusta; 1 acant de fusta. També una sella de muntar, una fulla 
d’espasa, i atuells i roba de casa, així com un llibre i diversos documents. 

Al corredor superior (curretorio 
superiori dicti hospicii) 

1 capitell de letiga; uns ordidors; 1 escudeller; 1 cabiró de pi; 1 banc foradat, 
achant sine cubertorio, ordidors,  

A la cuina (coquina) 1 taula, 1 banqueta, 2 banquets, 2 calderes; uns ferros de foc; 1 peluim sive baci; 
uns capfoguers de ferro; 2 lloces de ferro; 1 graella de ferro; 2 cisoria gran; 1 
sartaginem aramis; 1 rassora de pastera; una pastera petjada; 2 banquets; una 
caldera trencada; un morter de fusta; 2 boixos; una ferrada; una banqueta senzilla; 
unes balances amb els pesos (copis) de ferro; 4 tasses blanques d’argent; 3 
culleres d’argent, achant, scannum 

A la cambra (in camera) 2 llits de posts amb màrfegues, matalassos, llençols i mantes, 2 caixes. 

Altra cambra Banc del torn de filar, 2 sàrries, un cabàs amb documents, una vànova prima, un 
coixí, un cabàs, una cistella, una soga de tirador, pells de xai. 

Al costat d’aquesta casa tenia una altra que tenia dos obradors, una sala-menjador i un dormitori. No tenia 
cuina, segurament per que s’utilitzava com a obrador. 

Als obradors Llana, forment, una caixa, un follador, un cercle de tina, una biga llarga 

In aula (al pis) Una taula, un banc, una caixa, armes  

A la cambra Una colga, una caixa de fusta 

 

 

16- 1383i, Inventari dels béns de Francesc Torrent (sastre), de Berga. (APB, ll. not. 31, foli 247 r.). casa al 
carrer Call Nou de Berga, tenia hort per darrera. Tenia celler, cuina i 4 habitacions.  

In operatorio Armariis, quandam tabulam petjadam 

Cellario 3 recipients per guardar vi, una tina, un follador, una portadora, una taula 

In coquina 1 escó, 1 taula petjada, 2 bancs, 2 acants, 1 escudeller, 10 parabsides de fusta, 2 
cisoris de fusta mitjans, 1 escudella de terra, 1 legena de fusta, 1 esteri de ferro 
senzill, 1 esmoll de ferro, 1 forroyl de ferro, 1 bacina de llautó, 1 tassa d’aram, 1 
sartaginem de ferro, 1 post petita de roure de ferrar, 1 acant trencat sense 
cubertor, 1 pastera, 1 sedàs, 1 ferrada, 2 pitalfos de terra, 1 morter de pedra, 1 
destral o escura, 1 anap de fusta, 1 olla, 1 càntir de terra, 3 olles de terra, 1 setrill 
gran, 1 setrill senzill, 1 clamàstecs, una lloça de ferro, 1 lexiver de terra, 1 caixa 
senzilla sense cubertor 

Camera contigua dicte coquine 1 capçal, 1 acant trencat sense cobertor, 1 trocibolum de ferro, 1 rassora de ferro 
de pastera, 1 escudella de terra, 1 servidoriam de fusta, 1 tornell de fusta, 2 torns 
de filar, 1 parell de cardes petites, 1 bacial i 1 àmfora de vidre. 

A l’habitació a la planta baixa (in 
domo inferiori) 

1 acant, 2 pavesios, 3 broquers, 1 braçaleriam de ferro, 1 matraceriam de fusta, 1 
carcaix amb 13 fletxes petites 

camera dicti hospicii 1 llit posts amb matalàs, capçal,  i manta, 1 arquibanquet, un banc, farina, un 
porcell, 4 gallines i un gall 

A l’habitació del costat (camera 
cintigua ipsi camera) 

1 arquibanc, 1 colga de posts amb matalàs, capçal, llençols i manta de llana, 
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17- 1383k, Inventari dels béns de propietari anònim. (Arxiu PB llibre 31, f. 336r) 

In operatorio ipsius ospicii caxetam modicam, unum torn de filar, unum torn de canellar 

In introhitu unam losam de ayguadera, postem de tornera, dues postes de pesar, taulell sine 
petges, viginti tegulas 

In cellario Unum tinam, unum brescat, vasa vinaria, duos cabirons salze, unum cabironum 
salze, cabacium,  

In aula tabulam petjadam magnam, cecham de noguer, archam sine cubertor sotil, 
arquibanch sotil, unum brecol, unam breçolam, cadiram fusti modicam, scannum 
sotil, tabulam petjadam, scanium, scon cum sua tabula, archa farineram, 
pasteriam petjadam, archam sotil, cecham, lettum postium, saclitum, capitell de lit, 
taulell de prempsar, tabulam modicam, lumaner ferri magnum, canalobret fusti, 
carabaciam olieriam, dues asterios ferri, (objectes de cuina diversos), un ferrum de 
rasora, unam ferradam, unam aiguaderiam, capitelum de colona, cabazet de forn, 
tinterium de terra, unam postem de cervera, archam sotil, ordidors, (llibres i papir), 
2 portadores, fers de foc 

 

 

18- 1383m, Inventari dels béns de Elisenda vídua d’Arnau de Padrinyà, de Berga. (Arxiu PB llibre 31, f. 
251r) 

 Taula, bancham, caixa de pino, sannum sine petges, pasteriam, traveserium de 
fustani cum plumba, matalaffium taulell de pastar, fers de foch, torn despiar, torns 
de filar, ferradam bonam cum sua tacua daram, bancham, resores de raure pa, 
sperles de pastera, scudeler, cardas, locias ferri, carabaciam olieriam, lettum 
postium cum suis capitells, saglitum, banch, tauletam sotill, caixetam 

 

 

19- 1397, Inventari del castell de Sull de Saldes. (Tous, 1985. AAVV, 1998: 129). 

 5 arques velles, 2 pales de ferro, 1 astra de ferro, 1 perpal de ferro, 1 tassa 
d'aram, 1 festor de ferro, 1 camisol de ferro, 1 colga, 1 arquibanc, 1 taula 
plegadissa ab sos pergits, una taula que no és plegadissa, 3 paveses o escuts, 1 
arnès de dur a cavall, 3 peruntes, 1 cabaç, 1 cota de malla, 2 capells de ferro, 1 
grillons, 2 mosos de ferro. 

 

 

20- 1421a,  Inventari dels béns de Romia, filla de Bernat Soler de Gaià, vídua de Guillem Noguera (Arxiu 
PB, llibre notarial 27, foli 7v). Casa al carrer Pinsania de Berga. Casa petita, amb cuina, menjador, cambra 
i una estança al costat de la cuina. Sembla d’una sola planta.  

Menyador Un arquibancab se tanchadura amb roba, 1 caixa on guardàven roba de casa, 
vestits i laguna joia. Un torn, unes cardes, un sac amb ordi, coves, un cresol. 

Un tahut en que ha forment 

En la cuyna Atuells diversos. Leves, una post. 
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En la casa pres la cuyna Bugader, 2 barrals de vidre, una carabassa d’oli, 2 culleres de llautó, 6 talladors de 
fusta. 

Cambra Una colga amb flassada, vànova, coixí llarg i mantes. Unes balances. caixa 

 

 

21- 1421b,  Inventari dels béns d’ Arnau Sala (Arxiu PB, llibre notarial 27, foli 46v). Casa al carrer Pinsania 
de Berga. Dues cases contigües situades a prop de la plaça del Forn. La primera, on vivia, tenia estable, 
celler, cuina, una habitació i porxo.  

Celler Objectes relacionats amb la producció i emmagatzematge de vi: una tina, bótes, 
vaixells, embuts. Ordi. vi 

stable 2 muls, sàrries, àrguens, jou, un follador, algunes eines de pagès (destral, pala, 
càvecs, falç) 

Cuyna Elements per preparar i servir aliments. Llar amb un banc al costat, una taula, altre 
banc, un escudeller amb tres escudelles, un torn de filar, unes cardes, algunes 
eines de pagès (3 podadores, un porgador), un banquet en la lar 

Cambra Una colga amb dues mantes i dos llençols, una taula, un banc, algunes armes i 
algunes eines, caixota, caixe, taut farinera 

Portxo Llana filada, una corriola, 3 garbes de vímets, 4 biguetes de fusta, 1 capitell 

 

 

22- 1422 a,  Francisca vídua de Bernat Bestorra (Arxiu PB, llibre notarial 27, foli 86v). Casa al carrer del 
Pujol de Berga. Una casa molt petita amb entrada, celler, cuina, una habitació.  

Celler Eines, teules, recipient de vi (una tina, 2 bótes), 3 pipes de terra 

Intrata 2 arques, 1 follador, vexellet, una bóta petita, portadores, 1 torn de filar, 1 banc, 1 
escala, cardes, sacs amb forment, gerra d’oli, aspi 

Cambra Llit de posts, una colga més llençols, mantes i coixins. 1 pastera, greals i 
escudells, roba de casa, armes. caixa, cofret, pastera,  

Cuyna Taula, banc, atuells per cuinar, archibanc, dues caxas, clamascles, ferros, 
ferrades, aster,  

 

 

23- 1422 b, Inventari d’un parayre de Bagà (Serra Vilaró, 1947 llibre II, Pag 377).  

“in camara in qua aicebat unum lectum, unum archibanc cum sua clave, altro archibanc cum sua clave.  

En la cuina fers grans de lar, una farrada ab sa taça d’aram,....duas graelas grans de terra 
pintades, unas levas, irem una taula petjada ab tres bancs, un scon de lar, una 
pastera ab sos peytyes sense cobertor, una sperla de pastera, una caxa usada 
sens tancadura, 2 taulells patits de forn”. 
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24- 1423,  Inventari dels béns d'un ferrer de La Pobla de Lillet. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p.  410-411) 
ACA. 

 uns clamastecs, un archibanc ab sa clau, 1 caxa ab sa clau ab escriptures, altra 
caxeta patita, altra caxeta patita de pocha valor, altra archeta de pocha valor, una 
picha d'oli, una taula ab sos capitells, 3 bancs de fust, una farrada ab sa taceta 
d’aram, una pastera cobertora, duas archetas una cobertrada e altra sens 
cobertrar, 1 armariet de fusta,  

In domo del obrador Enclusam ferri i altres eines de ferrer 

En la casa del çaler 1 tina de fusta, 3 vaxells 

En la casa de la cuyna un lit ab sa colga nova, ab ses baldes i gornida, i roba de llit 

 

 

25- 1433,  Inventari dels béns de Margarida vídua d’Antoni de Torrentfernós de Berga. (APB, llibre notarial 
251, f. 14r). Casa situada al carrer del Forn de Berga. Tenia entrada, menjador, cuina i dues habitacions. 

In introhitu 1 follador, 1 bóta, unes cardes, caxa ab son cubertor meyns de clau, tahut menys 
cubertor, caxa sotil menys cubertor, taula sotil, cubertor de caxa, taulell de pastar.  

In comestorio  2 taulas, 1 bancha, 1 caxa sotil, 1 caxeta sotil. Un gresol per fer llum. Atuells 
diversos (escudelles, tasses de vidre, tovalles,....). 2 torns de filar 

In camera sequenti  1 arquibanch.  

In coquina 1 ascon e una bancha foradada, banchal bo a manera d’arquibanch ab son pam, 
orinal ab son astoig, mig sagí de porc i una gentil capçana de tenir ollas en l’armari 
de la paret, banch ab tres petges. Una caixa on ponien les gallines. 

In camera una colga ab paylla, coixins i mantes, dos travessers, banch, duas tahuts la una ab 
cubertor e l’altre ab sa asqualeta e ab mig cabaçet de farina, banch e taula, 
pastera sens cubertor, arquibanch ab una candalereta, caxota sotil ab scripturas 
de pocha valor, arquibanch, coffret patit ab sa clau. 

 

 

26- 1435,  Inventari dels béns de Joan Noguer. (APB, llibre notarial 251, f. 25v). Casa situada al carrer de 
les Canals de Berga. Tenia entrada, celler i cuina, tot i que tindria més estances en les que no hi hauria 
objectes, ja que s’havia traslladat a altra casa 

Entrada Un arquibanc, un fragment de llança 

Celler Un follador, una tina, una bóta gran, 5 bótes, diverses eines, armes, elemets de 
construcció (teules, 2 portes, 19 cabirons, 1 biga), palla 

Cuina Una taula, 2 caixes, 1 ampoller, un escudeller, un cove, una panera, una gerra, 
una carabassa per tenir oli. 
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27- 1437a,  Inventari dels béns de Bernat de Graner i Elionor de Cascalls. (APB, llibre notarial 35, f. 7v). 
Capítols matrimonials. Casa amb hort al carrer de Corral Sobirà de Berga. És un inventari incomplert ja 
que només surten entrada, 2 obradors, celler, estable, sala; falten la cuina i les cambres. 

Entrada Uns armaris grans, una pastera, una caixa per guardar blat, un banc 

Obradors El primer obrador era el de pentinar: un perols de tenyir, una saca per llana, llana, 
balances. 

El segon era pel blat: sacs de blat, 5 pintes de llana, un aspi, mesures. 

Celler Un follador, una tina, bótes, portadores 

Estable Suport per les selles, àrguens 

Sala Taula, 2 bancs, 1 cadira, 1 arquibanc on es guardava roba. 

 

 

28- 1438,  Inventari dels béns de Joan Orriols. (APB, llibre notarial 251, f. 35r). Escriva reial i pèrit en lleis. 
Casa al carrer Major de Berga, gran i amb diferents estances. 

Entrada (intrada) Una biga, una caixa, una mesura de fusta 

Celler Un follador, una tina,  bótes, portadores 

Menjador (in aula sive comestorio) 2 taules, 2 bancs, 1 cadira, 1 tauleta petita, uns ampollers, armari amb moles 
documents i llibres, roba de vestir 

Cuina(cuyna) Atuells per cuinar i servir aliments, una taula, dos bancs escons. 

Cambra on dormia Joan 
Orriols(cambre) 

Una colga de palla, un matalàs, un coixí llarg, mantes, llençols, vànova, 2 coixins 
de seda, un bací de llautó, canelobre de ferro 

Cambra de l’esclava (cambre on 
jau l'Esclava) 

Colga de palla, un matalàs, una manta, un cobertor de llit, dos coixins. 

 

 

29- 1439, Inventari dels béns de Miquel Oller de Berga. Alberg al carrer Menorets. (APB, llibre notarial 
251, f. 27r). Casa al carrer Menorets de Berga; era molt gran i tenia diferents pisos. Entrada, obrador, 
celler, escala, eixida, menjador, cuina i dues cambres. Era tintorer.  

Entrada Diferents armes, banch petit, sacala levadissa de quatre grahons, banch de fuster, 
caxa de noguer.  

Celler Portadores, folladors, vaixells, barrals, embuts, algunes eines. 

Obrador Un tahut, tahut gran ab son cobertor, una post sotil. Llana, cassola de tenyir, una 
sella, caixa amb forment. 

Escala pastera cubertrada ab sos petges, taulell de pastar, caxa farinera de dos calaxos 
amb un sester de farina, un cabàs gran.  

Al corredor Era just després de l’escala. Penjats a la paret: eines, armes, dues saques i una 
manta. 
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Eixida (aixida) Era al final del corredor. Hi havia 3 gallines i 1 poll. 

Cambra, al costat de l’escala 
(cambra apres del puyant) 

Una colga, mantes i coixins llargs, caxa gran de noguer on havia un banchal ab 
llistes grogues e vermeylles, braçola, bancha pocha, astoig d'orinal,  

Cambra mayor, apres un banch 
sotil 

Lit, caxa de polanch sotil, arquibanch de pi, coffret patit ferrat, banchal al costat del 
lit mayor, capsa, coffret patit encunyat ferrat.  Carn salada, llibres, estoig amb 
ulleres, tres ampolletes petites d’aiguardent, un canelobre de paret. 

Menyador Taula e un banch, caxa sotil, banchal, arquibanch o caxa sotil, coffret patit forrat, 
banchal sotil. Torn de filar, cistelles, un llibre de pergamí. 

Cuyna  levas, loça de fer, tauleta patita ab sos capitells, caxeta. Banch patit, caxa sotil, 2 
canelobres petits, grealetas de terra patitas, ast de fer e ferros de cuinar, 2 librelas 
de etrra 

 

 

30- 1441a, inventari dels béns de Pere de Miquels. (APB, llibre notarial 251, f. 37r).Casa al carrer Pinsania 
de Berga, tenia hort, amb celler, escala, cuina, sala o menjador, dues habitacions, porxo, pati. Era 
mercader. 

Entrada (intrada) Dos bancs, quatre caixes, una escala, una tina, un follador. 

Celler (relacionats amb producció de vi I oli) Tines, bótes, portadores, una premsa, 
piques de pedra per oli. 

Escala (en lo puyant) Pujava al primer pis. A les parets hi havia armes, eines, recipients, una pastera, 
una caixa per farina, un sedàs, un torn de filar. 

Hort i pati (lo pati d'ort)  Al pati:   Una taula, un cove. 

Cuyna Taula, banc, diversos objectes i atuells de cuina (per cuinar, servir i menjar), levas 
de fer,  

Sala o menyador Una taula. Dos bancs, cofres, caixes amb roba, torn de filar, balances, algunes 
armes, dos canelobres de ferro, ampolers de fust, clamasques, asts patits de fer, 
fers de cuynar, cinc greals de terra, un brochal de vidra, lavamans d'estany 

Cambre Dues colgues amb palla, amb matalàs, coixí travesser, mantes, cortines de llit, 2 
arquibanc, caixa de noguer bona e gentil meyns de clau ab sos capitells, banchal, 
llibre de comptes,  

 Cambre Una colga de palla amb els seus complements, una cortina de llit, una cixa de 
noguer, un embut, una ballesta, una gerra d’oli. 

Porxo Ordidors, dos bancals, dues vànoves de llit 

 

 

31- 1441b, inventari dels béns de Jofre Cardona. (APB, llibre notarial 251, f. 47r). Casa al carrer del Corral 
de Berga, tenia estable, celler, cuina, sala o menjador, llenyer i tres habitacions. Era mercader. 

Estable (stable) Arreus de les cavalleries, una caixa per civada, un cabàs, eines, cabirons. 

Celler Un barral de vidre 

Menyador Un banc, un cabàs petit amb sal, una estora a la paret. 

Cuyna Diversos atuells, una taula bona blagadissa, un banc, pastera, caixeta 
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Cambre apres la cuyna Llit de posts amb màrfega de palla, eines, caixes, atuells, pastera cubertrada amb 
petges, torn de filar, alguna peça de vestir, dos asquabeigs de fust antichs pintats, 
duas greals de terra de la dita obra de València,  loça de fer, (cabaços, olles, ...) 

Llenyera Fusta per cremar 

 Cambre apres del menyador Llit de posts amb màrfega de palla i vànova. Bancal de li. Una estora als peus del 
llit 

Cambre apres  Colga de palla amb matalàs de ratlles blanques i blaves, peces de vestir, ascabeig 
de fust pintat. 

Casa de la lenya  

 

 

32- 1441c, inventari del mas de Rus, un dels importants. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 268) ACA 

 Era un mas important. 

Enumera primer el bestiar present a la casa i les eines i utillatge de treball (arades, 
relles, jous, aixades, destrals, martells, podadores, falçs, tisores, molls), altre 
utillatge relacionat amb l'activitat agrícola (tina, follador, vaixells, vaixellets, molls, 
portadores, aixol, serra), 

Rebost carn salada, sagí 

Celler una tina, 1 foladora, 2 vexells, 2 vexellets, unes molls de fust, 2 portadores, 3 
tribes, un aixol, una serra, 1 racella de fer, 2 bachons de carnsalada, 2 sagins 

cambra al costat del celler (en la 
cambra aprés lo celler) 

una colga, un vexell amb vi, un arquibanc amb clau i pany, un torn de filar, un 
sadaç, 2 martells de paredat, 1 tesores, 1 mollas de lar, una flaçada de llana 1 de  
i de borra, 2 llençols, un capçal, 3 sacs de tenir blat, 3 pales de fusta, mitja 
quartera de mesurar blat. 

 

 Casa de la cuina (A la cuyna) clamascles de fer, fers de foc, caldera usada, paeles de fer, olles de coure, 3 
cobertores de ferro, bací de llautó, 2 leves de fer, una pastera, dues loces de fer, 
escudeles de ceràmica, graelles de fust, dues ferrades 

 

 

33- 1444b, inventari dels béns de Sibil·la, vídua de Guillem Noguera. (APB, llibre notarial 251, f. 47r). 
Casa al carrer Menorets de Berga, tenia celler, cuina, dues cambres i pastador.   

Celler Atuells per elaborar i emmagatzemar vi: follador, tines, bótes, un càntir, una 
carabassa. Un torn de filar, un banc. 

Cuyna Taula, banc, arquibanc, atuells per cuinar i servir, levas, olles, ascudelles de terra, 
ascon ab una post, caxa farinera, tacer de fust 

Casa del pastador Al costat de la cuina. Una pastera, una granera, diverses caixes, dos cabassos. 

Cambra principal que mira al 
carrer del Forn 

Colga amb palla, drap de cànem sobre dita palla, tres mantes, un llençol, un coixí 
travesser, algunes joies, cistelles, clamaschas, ascaret de fer, cuylleres e 
taylladors de fust, molls de fer, etc 

Cambre on jaie Sibilia Archibanc ab sa clau, altres archibanc, matalàs i altres coses pel llit, roba 
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34- 1448, inventari dels béns de Ramon Puig. (APB, llibre notarial 251, f. 72v Berga), tenia celler, cuina, 
sala, una cambra.  

Celler Recipients de vi i vinagre, armes, eines, cardes de llana 

En la sala una pastera amb un arca per guardar farina, un banc d’escardassar, unes 
escardasses, armes, alguns llibres, cofre ferrat, llibrets, cresol de fer 

Cuyna Diversos estris de cuinar, servir i menjar. Estam i llana, filat i sense filar, 
clamaschas, ferrada, fers de cuynar, taula, banchs, ascon,  

Cambra hon jahia lo dit Ramon 
Puig 

Colga de palla amb manta i vànova, un sac amb forment, caixa amb ordi, balances 
per pesar llana, algunes armes, algunes peces de vestir. 

 

 

35- 1452, inventari dels béns de Maties Serra. (APB, llibre notarial 251, f. 105v). Casa al carrer de les 
Canals de Berga, sota el portal de la muralla. La casa tenia dos obradors, celler, cuina, dos menjadors, 
tres cambres.  Paraire.  

Obrador (hi havia 2 Balances de pesar llana, un taulell de cardar, aspi de llana, tisores d’abaixar 
draps, caixes de blat i civada, aixades i portadores, archibanc,  

Celler Taulell de paraire, paner petit mab llana, una caixa, bótes de vi, gerres. 

Menyador Dues taules (una de noguer ab sos capitells), un banc, tovalles, tovallons, plats i 
vasos, 2 torns de filar, 1 torn de canellar, 2 devanadores, 1 ordidor, sacs amb 
llana, armes, tahut plena d'ordi, greala de terra e un anap de fust, calfador de 
coura 

En la cambre pastera petyada, cofret, colga amb matalaff, roba, algerra amb farina de froment 

Cuyna Taula ab sos capitells, una vànova i un matalàs, objectes de cuina, 4 canelobres, 
caixa amb ordi, olles i calderes, grahelles de fer, canalobres, loça de fer, aster de 
fer, levas de fer, una cassa de foch, un forroyll, un manador d'asts de fer ab III 
peus. 

Lo menyador pres la cuyna Taula d'una post ab sos capitells, cadira blagadissa, IIII greals de terra, cassoles, 
plats, morter de pedra, una cassa de foch gran, caixa de noguer 

Cambre sobirana colga de palla, matalaff, llençols, mantes, coixins, a més de roba i una caixeta amb 
joies, cadira, bancha foradada, objectes d'argent (copes, taces), ascudelles de 
terra,, etc 

Altre cambre Colga plena de paylla, 2 flassades llana, lançol, travasser 

 

 

36- 1461a, Inventari del mas de Roure, de Santa Cecília de Riutort (Serra Vilaró, 1947, llibre II, Pag 294-
295).  

A l'entrada de dit mas Un arqua, una uxa, 2 farradas, una grehala de terra, 1 torn, 1 sadaç sotil, una 
aixada, una sàrria de junch, un jou, una olla de coura amb cobertora de fer i sas 
levas, 3 plats de terra, una caxa bona ab son tancadura, una casça de ferrada 

Lo çaler (celler) Una tina, 1 foladora, 2 vaxells bons, 1 vaxell que no te vi, 1 ambut, 1 canadell de 
mesurar vi, 2 vaxells més 
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En lo dit mas Martell, tenalls, axoll, loça de ferre, 2 morters (un de fust i un de pedra), una olla 
de coure, conqueta, destral, podadora 

 El terrat del mas estava enderrocat. 

La casa del forn Estava bé 

 

 

37- 1461b, Inventari d’un parayre de la Pobla (Serra Vilaró, 1947, llibre II, Pag 377-379). L'ofici de parayre 
era un dels més importants, i mostra una casa de nivell social alt. 

In coquina dos ascons suficients, 1 pastera sotill, 1 caxota sotill, tres asters de ferro, unas 
manxas de bufar el foc, un capfoguer, tres ferros de foc, un clamascle bo, un 
ferroyll e unas mols, 3 loças de ferro e una sbromadora, levas. Altres objectes. 

En lo menjador una taula e dos banchs, 1 cofre amb roba, 1 caxota de tenir pa e carn. Llibres de 
contes, altres llibres, 1 libre de tauletes de fust ab son griafi. 1 bachó de 
carnsalada, aspi per lana, altres objectes. 

En la cambra aprés lo menjador una gran colga bona ancaxada ab los sitis bons, dins la qual colga hi havia 
passols per un matalaç, una caxa de noguer amb libres de comptes, 2 banquots, 1 
cofret patit ferrat still, 2 posts dolentas,  

En la cambra scura 1 colga, un matalaç, un travesser de llana, mitja flassada de llana, 1 flassada, 1 
lançol, altra colgua, 1 taula sense peus, 1 cofret palós ferrat, 1 caxeta, 1 caxolina 
petita ab tres calaxons, una post gran, 1 cofra gran no, . llibres de gramática i 
filosofia, una cofra gran amb roba i un llibre. Altres objectes, i roba. 

En la casa mijana o pastador 1 pica d'oli gran, 1 cadira d’infant, 2 taules de pastar, cavets, aixades, scaleta de 
pastera, 2 taulells de pastar, calastró ab ses balances, 3 ambuts, 1 sedaç, 1 
foladora, 1 garbell, 1 quartera de mesurar blat, 1 jou, 1 rella. 

En la cambra jussana (qui mira 
sobrell carrer) 

1 lit bo ab matalas, 1 travesser de lana, 1 lançols, 2 flassades de borra, 1 
arquibanc gran bo (amb roba dins), altre arquibanc en lo qual tenien farina e pa, 4 
bancals un de borra e dos d’Araguó, 1 astoig de paret, 1 taula ab sos capitels”. 

També: un cofret patit ferrat, un archibanc gran bo ab son pany e clau, 1 mirayll, 
cistelles amb borra”. 

En l'obrador 1 romana, una caxeta on tenen la borra, un caxolí hon stan les aguylles de puntar 
e lo fil, un taulell de jugar a taules, un taulell de jugar a mayleta, mitja quartera de 
mesurar blat, 2 taulells de cardar. 

En lo celer 1 tina, 4 vaxells amb vi, pala de fust, paner nou, posts de pi grosses, mols 
d'estrenyer vaxells 

A una caseta patita Un cofret patit farrat, un archibancgran ab son pany e clau, 1 mirayll, (altre roba i 
joies) 
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38- 1471, Inventari de la vídua de Vilaseca de Rus (Serra Vilaró, 1947, llibre II, Pag 294-295).  

 Una farrada gran, una flassada de lana, altres dues flassades, un travasser, 1 
caldera, coltell, spasa, masapà o capsa gran, una uxa, un arer, tesores, cdenat ab 
sa clau, ferros de foch bons, roda de torn, clamascles,morter de fust, morter de 
pedra, levas bones,, altres atuells de cuina, eines, forment..... 

 

 

39-1476a, Inventari de la vídua del mercader de La Pobla, G. Vilar (casa al costat dels molins). (Serra 
Vilaró, 1947, llibre II, p. 264-265).  

Habitacions: lo menjador, la cambra nova aprés lo menjador, el pastador, la cuyna. La cambra major, la 
cambra sobre lo porxo, l’obrador, lo saler, lo porxe. 

En lo menjador una taula gran, un banc bo e una cadira blegadissa, una brasola d’infant, dos 
banchals un desus la taula i l’altre sotill, mig taulell 

En la cambra nova aprés lo 
menjador 

una caxa sens cobertor, un banchal curt ab listes blanques e verdes, una post de 
pi, scardassas d’escardassar lana, unas cardas d’una mà de cardar lana, (altres 
estris de treball i En la cambra nova aprés lo menjador). 

En la caseta aprés lo menjador 
apel·lada lo pastador 

un archa sens cobertor per tenir farina, un taulell de cardar. 

En la cuyna un ascon taula tot ensemps, uns clamascles, uns capfoguers migansers, dos 
ferros de foch uns grans i altres pochs, tres levas, unas mols, una farrada, tres 
asts de ferro, un manador d’ast de ferro, dues loces de fust, tres posts de pi 
clavades a la xamaneia, una tauleta per tenir scudelas, tres forroylls. 

En la cambra major un matalaç i un travesser, un archibach bo sens tancadura, un altre archibanch bo 
ab sa tancadura, una uxa gran ab molts llibres de compte i altres encartaments, 
una post ab molt ferrament quey ha de sobre, altra post ab molts librots de 
compte, un mig cofre en bosellat nou dins lo qual ha dos tovaiyons, un cofret patit 
ab algunes avaries de la infanta ab sa tancadura, un corter i mig de carnsalada, un 
sadaç. 

En la cambra sobre lo porxo una caxa de mar ab molt encartament de la casa stà tancada 

En lo porxe un banch de fustayar, dos banquals”.  

En lo saler (celler) una tina gran amb cercla de ferro al cap, 2 botetas de vi bo 

En l’obrador una prensa bona ab 26 taulells e postillas per ampostillar 10 draps, un taulell de 
cardar. 
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40- 1476b, Inventari d’una casa de La Pobla. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 262-264) ACA 

Habitacions: coquina, cambra sobre l’obrador, cambra del pastador, cambra foscha, lo menjador, lo saler, 
l’obrador. 

Cuina “un capfoguer gran de ferro, uns clamascles, dos ascons, dos banchs, unas mols 
e un forroyll, uns ferros de foch, un ast de ferro, tres levas, una grahelas, una 
farrada, una loça de ferro, una pastera, una caxa bona migenada, duas tauletas 
petitas sotils de tanir scudellam, una taula gran ab sos capitells e dos bancs, un 
altre banch curt e un banquet sotill, uns armariets de fust levadissos, uns ferros de 
foch”.  “En la cuyna bona, sinó que té la ximaneia escapçada. Item, un tarrat 
contínuu a la cuyna la maytat cubert de teula”.  (i altres atuells de cuina) 

Cambra sobre l’obrador junt a la 
cuina 

“un lit ab matalaç, una caixa de noguer, altra caixa sotill, un archibanch sotill, un 
ampoller de fust, un caxolí patit de fust, una ampolla e un broqual de vidre, unas 
balanças, un sedaç, una cadira foradada, tres cofrets patits, dues capses petites 
de tenir salsa, un cofret ab sa clau, un massapà a capsa gran”.  

Cambra del pastador “un lit amb colga, matalaç i travesser i flassades, una pastera ab sos petges bons 
e son cobertor, 1 aspi d’espiar lana, un embut d’embotar”.  

Cambra foscha “un travesser, una caxa sotill ab son cobertor, un cofre sens cobertor. La cambra 
està ab dues piges e foradada ves casa d’en Jordà”.  

Lo saler (celler) la tina qui cola 12 somades, una post gran de roure. 

Obrador  2 vaxells, 1 de 4 somades i un de 1 somada, 3 portadores sotils, 3 caxes 
miganceres, una gerra d’oli, 2 gerres de tenir vi, dos capitells de taula, un torn”.  

Lo menjador està descubert pero hay algunas teulas e una escala gran, los tampanells trenquats e fesos estan 
per caure”. 

 

 

41-1479, Inventari dels béns del Capità Petri Companyo de La Pobla de Lillet. (Serra Vilaró, 1947, llibre II, 
p. 266-267). Habitacions: coquina, la cambra gran. 

A la cuina unes levas (altre atuell de cuina),  

 

A la cambra gran tres travassers o capçals, mig cofre groch bocelat, dos asts de ferro, tres ferros de 
foch, uns ferros levas, dos cofres bocellats (un gran e l’altre miganser o mig cofre). 
(altre atuell de cuina i roba de llit) 

 

Al castell de La Pobla dos travessers de ploma, un cofre ferrat (més roba, eines, menjar, animals –
cabres i ovelles) 

A l’alberg que té a la plaça de 
Bagà 

un scon, una taula gran, una caxa, un archibanch”.  

També tenia lo mas de l’Olm am sas vinyas, terras e possessions.  
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42- 1491, Mas Grifé de Molers (Saldes), inventari en morir Margarida Larigós de Maçaners. El seu marit, 
Pere Cazo àlies Gavax, podia quedar-se al mas fins a recuperar les 5 lliures que Margarida li havia deixat 
en testament, fet que mostra la pobresa d’aquest mas.  (Tous, 1985. AAVV, 1998: 117).   

 2 bous, 1 ruqueta, 1 flassada, 1 ferrada, 3 jous, 2 arades, 2 relles, 1 ballesta, 1 
colga (jaç de fusta), 2 arquetes, 2 asteres, 1 cofre ferrat dolent, 1 gansaga, 2 
banquetes, 6 troques de llana filada, roba, 1 sarró ple de pèsols, 1 casola d'aram, 
6 escudelles, 2 plats, 2 talaldors, 1 cullera, 1 got. 

 

 

43- 1493, Mas Grifé de Molers (Saldes), Joan Larigós donava el mas a la seva filla Caterina casada amb 
Pere Cabra de Llinars. Hi ha pocs béns inventariats, era un mas pobre. 

 uns clemàstecs, una atrassadora, una casa (habitació) amb porta, clau i forrellat, 
una casa a llevant sense porta.  

 

 

44- 1493, Mas Pere Ferrer de Saldes, es fa un inventari amb motiu de que l’hereta Joana Limós quan es 
casà amb Pere Jou de la Pedra.  (Tous, 1985. AAVV, 1998: 118). 

 1 bou, 1 ase, 3 porcs, 1 rella amb l'arada guarnida, 1 clavilla, 1 aixada, 1 càvec, 1 
destral, 1 aixol, 2 sacs, 1 sedàs nou, 1 clemàstecs, 1 parola de 1 ferrada, 1 levas 
(gavardina), 1 llumenera de ferro guarnida, 3 arquibancs (un mitjà sense clau ni 
pany), 2 colgues, 2 flassades, 2 llençols de llana, 1 llençol de lli, 1 tineta petita, 2 
plats de terra, 1 greala, 12 escudelles, 4 talladors, 1 raora de ratllar formatge, 1 
banc escó, 1 banca.  

 

 

45- 1498, Mas Calderer de Saldes, inventari fet a la mort de Joan Caldarer. Era un mas de pagesos 
benestants. (Tous, 1985. AAVV, 1998: 118). 

 Hi havia 2 bous, 1 mula, 50 ovelles, 6 cabres, 4 cabrits, 4 porcs, 1 gallina, 2 
pollastres, 6 polles, 1 mastí. 

A la cuina 1 capfoguer, 1 clemàstecs, 1 caldera, 1 cladereta, 1 olla de coure, 1 olla, 4 
ferrades, 1 escudella d'estany, 1 baccí, 1 cassola d'aram, 1 paella de ferro, 1 
cassera d'aram, 1 sporsa, 1 ballesta, 7 plats pintats, 12 escudelles, 2 cobertores 
de ferro, 1 bressol, 1 arquibanc sense frontisses, 2 bancs escons, 2 olies de terra, 
1 llumenera de ferro, 2 podadores, 1 llosa de ferro, 1 tenalles, 1 martell de ferrer, 1 
setra de terra, 2 càntirs de terra, 1 falç de segar, 2 sacs bons, 2 aixades, 1 càvec, 
1 raora de ratllar pa, 3 bacins de fusta, 2 levas, 3 taullels, 1 morter de pedra i 1 de 
fusta, 1 torn de filar llana, 1 cardots, 1 serra de dues mans, 1 serra d'una ma. 

A la cambra sobirana  1 colga, 2 mitges flassades, 1 llençol, 1 coixí, roba, 1 arquibanc amb pany i clau, 1 
arquibanc amb cobertor sense frontisses, 1 caixeta, 1 pica d'oli de pedra, 1 
carbassa d'oli, 1 bót per vi, 5 pells llanudes, 5 tovalles, 2 sedassos, 1 pastera, 2 
tissores.  

Al celler 1 colga, 1 tina, 1 foladora, 2 vaixells, 2 arques grans. 
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46- 1502, inventari fet pel testament de Pere Jou quan morí, del Mas Pere Ferrer de Saldes. (Tous, 1985. 
AAVV, 1998: 118). 

Entrada 

Estable 

Cuina 

Cambra 

Cambra jussana 

Fa pensar en una casa amb planta baixa destinada al bestiar i primer pis amb 
cuina-menjador amb el foc i una habitació al costat, i un segon pis amb altra 
habitació i graner. Aquest tipus d’estructura era molt característica a la zona als 
segles XIV-XV i s’ha mantingut quasi invariable fins l’actualitat 

 

 

 

47- 1503, Mas Grifé de Molers (Saldes), quan va morir Pere Cabra, el mas tenia: (Tous, 1985. AAVV, 
1998: 118). 

 1 colga, 2 arquetes (una amb 6 sesters de forment i l’altre amb 4), 1 caixeta sense 
cobertor, 1 aixada, 1 aixol, 1 rella, 2 armelles, 1 canella trencada, 1 sovius, 1 
panera amb cobertor, 2 pales (1 de forn i altra per escampar els fems), 1 olla de 
coure per 6 persones, 1 clemàstecs de ferro, 1 ferrada, 1 caixa d’aram, 1 
cassoleta d’aram, 1 ferro de llança, 1 destral trencada. 

1 somera i 1 pollí. 

 

 

48-1506, Inventari dels pubills Orriols, casa de la parròquia de Castellar (de N’Hug) i un molí fariner: “Al 
molí del Llobregat". (Serra Vilaró, 1947, llibre II, p. 267-268). Diu que la casa te tres portals o portes. Tenia 
cuina, cambra aprés la cuina, casa de la volta, cambreta. 

En la cuyna (debia estar al pis, ja 
que diu en muntant la cuyna), 

unas levas, un pagès de ferro bo per tenir la tea, dos clamascles, uns smols, un 
ascon sutil, una taula e dos banchs sotils (altres eines de ferrer i atuells de cuina);  

En la cambra aprés la cuyna  un lit de colga sotil e una flassada (pèsols, faves, escudelles de terra roges, un 
ganivet, unes tasores, un mrtarte de fust, una losa, una destral, una citra, una 
aixola per fer sclops) 

A la casa de la volta xi mesures de forment ventat, una mitjera de blat, un vaxell sotil, un sadàs, 2 botas 
bones, 2 bots de portar vi, 3 sagins de porc, 4 bacons de carnsalada, un masura 
per blat, pesos de fer, dos jous gornits, una vinagrera, 1 porgador, una pastera 
sens cobertor, una caxota” , una nadiga de molí, dos sacs, un bast, una soga).  

En la cambreta una flassada bona e un lansol, pala de ventar, dues mitgeres de civada, una 
arada, 14 porcs. 

També hi ha a dita heredat 1 mula, 4 bous, 3 eugas, 16 cabres, 7 sagayes, 3 cabrits, 5 vaques, 5 vadells de 
llet,500 ovelles (bestiar de llana) 
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49- 1509, inventari de la casa de Isern de Saldes que compra Esteve Aimeric a carta de gràcia. (Tous, 
1985. AAVV, 1998: 119). 

A la cuina “2 bancs escons ab sa tauleta levadisa a la una part, e 1 vaxallet. Item una 
arqueta vella sens cobertor. Item un arquibanc vel ab lo cobertor sens frontisa, lo 
sol foradat e 1 banc per la taula. Item un asmari de quatre casetes per tenir 
escudelles e plats, sens porta. 

A la cambra  

 

duas colgas ab ses pots. Item un arca vella per tenir blat. Item un folador vell. Item 
1 vaxalet vell de una càrrega e 4 cops per tenir lagum, 2 grans e 2 petits, e 1 buc 
fonat a la un cap. Item un vergantins prop la losada per posar pa, 1 saler, 1 
folador. Item 1 arca vella ab son cobertor. Item 1 vaxelet vel per tenir blat. Item a la 
porta de la casa ha sos forolats, panys e claus, e a la porta del paller 1 forelat”.  

 

 

50- 1562, 10 de setembre. Inventari dels bens d’ Isabel, vídua d’Antic de Palmerola, senyor del castell de 
Palmerola, Borredà. (AEV, Borredà, V/1), (AAVV, 1990). 

Pallissa Era plena de palla 

Portal  Ab ses portes i tancadures 

Entrada 8 aixades dolentes, 6 destrals usades, 6 relles de ferro usades, 2 arades 

Estable 2 cavalls, 3 matxos, 2 bastos, 1 ruc, 1 cavall 

Celler 1 cup amb 20 cargues amb un banc, 1 banc de fusta amb quatre cargues dobles, 7 
portadores, 1 gerra, 1 cubell de fusta de 4 cargues, 1 bóta de 12 cargues, 1 de 5, 1 
de 7, 1 de 3, 1 de mitja càrrega, 1 embut de trescolar, 6 bots 

En lo passant pel cap de 
l’escala 

1 banc, 9 falç de segar, 1 caixa gran de noguer amb pany i clau 

Cuina Uns clamàstecs grans per les brases, 2 pales, 1 aumolls, 1 llardera de ferro, 1 olla de 
coure,2 olles de coure, 1 olla de ferro, 2 olles petites, 3 olles, 2 morter de coure, 4 
calderes d’aram, 3 perolets d’aram, 3 olles d’aram, 3 càntirs d’aram, 4 canalobres, 3 
lleves de ferro, 3 ferrades de fusta, 3 pitxers d’estany, 4 bacins de llautó, 3 paelles, 8 
llumineres de ferro i estany, 1 morter de pedra, uns ferros del foc, 1 copa d’aram,1 
escalfador, armari escudeller de fusta amb pany i clau, 2 bugaders de terra (l’un 
encastat), 1 caixota dolenta per la farina dels gossos, 1 escó, 1 escudeller de fusta, 1 
caixeta de fusta. 

Al pastador 1 pastera gran, 2 pastadores, 3 sedassos, 1 caixa gran per la farina amb els 
calaixons 

A la cambra del cap de 
l’escala 

1 llit d’àlber amb màrfega, 2 matalassos amb llençols, 1 flassada cardada, 2 coixins, 
2 coixineres llises, 1 pavelló llis amb la seva flocadura, 2 escambells de fusta 

A la cambra de la Torre de les 
Dones 

1 llit de boga amb cobripalles, 2 llençols, 1 flassada, 2 caixes 

A la sala   1 parador de fusta amb dues tancadures, 3 bacines de llautó, 1 teuleta de tenir 
tasses, 1 escó i 1 taula, 2 bancs de sala, 1 taula gran ab dos capitells y dos bando, 1 
taula de tisores gran, 3 cadires de cuiro, 2 capfoguers de ferro, 1 clamàstecs de 
ferro, 1 caixa amb pany i clau d’àlber dins la qual hi ha escriptures, 1 cofre amb pany 
i clau de noguer amb roba de vestir, 1 caixa o cofre de fusta de noguer amb pany i 
clau que guarda roba de casa i armes 

Al portal de la cambra de la 
volta 

Una portaleta de drap de dol 
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Cambra de la volta 1 llit amb la seva màrfega, 2 matalassos plens de llana, 2 llençols, 3 coixins i 
coixineres, 1 pavelló amb una flocadura, 1 flassada cardada, 1 vànova, 1 caixa de 
fusta d’àlber amb pany i clau i roba de llit, 1 caixa petita amb pany i clau amb cànem 
filat i cànem sense trencar, 1 cofre vermell de noguer amb llençols,  

un armari a la paret amb dues albúrnies de terra, 1 càntir amb mel de romaní, 1 
flasquilló amb un poc d’aiguarràs, 2 cistellets amb verga i canya, 5 capsetes peites, 3 
capsetes amb codonyat, 1 pot de terra amb nous confitades, 1 pot de vidre ple de 
codony, 1 pot de vidre amb oli de llard, 1 capsa pintada buida, 3 olletes pintades de 
terra, 2 ampolles de vidre, 1 olleta de vidre pel sucre, 1 sac d’arròs, 1 matalàs de 
llana usat, 

1 caixa d’àlber amb roba, 1 caixa gran de noguer amb pany i clau amb roba de seda 
de la senyora, 1 capsa amb 1 calze, 1 custòdia petita amb creu de plata, 1 custòdia 
gran de plata, 

Un retaule de fusta de la Passió 

Cambreta de la xemeneia 1 llit de colga ab cobripalles, 2 llençols, 1 flassada, 1 caixa de pi, 1 cofre d’àlber amb 
pany i clau amb 2 vànoves, 2 llits, 2 llençols i 2 vànoves, 1 caixa amb roba del pubill 
de les Eres de Guardiolans, 1 cofre amb pany i clau amb 6 flassades, 1 cofret vell 
pintat amb pany i clau 

Al porxo 2 ballestes, 2 arcs, 1 pala de fusta, 9 quartans de forment purgat per anar al molí, 9 
sesters de civada, 1 colobrineta 

Cambra de la carn salada 
(rebost) 

4 bacons de carn salada, 12 sagins de porc, 2 càntors de mantega, 1 sagí de porc, 3 
cargues de nous 

A la cambra de la llana 34 quintars de llana bruta, 1 quintar de llana d’anyell, 2 coves de canya, 2 cuiros de 
vaca, 1 pastera vella amb pany i clau, 31 pells d’ovelles de llana, 3 botifarres, 1 botall 
petit, 1 carregador de fems, 1 maleta de cuiro, 13 sacs, 2 salers d’estany, 20 quintars 
de llana que havien venut o comprat, 1 burell de 14 canes, 1 escapoló de burrell 

A la cambreta de la rectoria i 
al sostre del castell 

374 sesters de forment 

 A més tenia a la Clusa: 124 vaques i toros, 38 bous, 38 vedells; al mas de les Planes 
de Frontanyà: 520 anyells, 341 moltons, 66 cabres; al mas del Prat de Frontanyà: 
850 ovelles. 

Cases, masos, molins, terres, herbes,....a diferents  llocs del Berguedà i Cerdanya. 

 

 

51- 1580, Inventari de Magdalena Casals, viuda de Joan Casals, usufructuària de la casa els Casals, del 
terme de Sagàs, a 20-8-1580.  (Arxiu casa Malla, Sagàs) (APB) 

Al pastador 1 pastera de pi, dolenta, 1 arca de pi dolenta, de 20 quarteres, 1 bóta dolenta de 6 
o 7 càrregues. 

A la cuina 

 

2 olles de coure, 2 escons –un amb taula-, 2 calderes, una de gran i una altra de 
petita, 2 càntirs de terra, 1 clamàstecs de ferro bons, 1 bogader de terra dolent, 1 
romana, 12 escudelles rodones i 12 plats de terra, 1 paella bona, 12 fusos de filar 
de mà, 

Habitació de cap de la sala 2 colgues amb sos guarniments, 3 caixes petites, una de pi i una de noguer, altre 
roure. 

Una cambra de dalt 1 colga 

Al menjador 1 taula de pi de 20 pams o més amb sos bancs, 3 ampolles de vidre i dos brocals, 
2 tasses. 
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52- 1633, Inventari dels béns de Pere Vilardell, teixidor de lli de Borredà.  (AAVV, 1990). Casa situada 
prop de l’església, amb dues peces de terra i un pati. 

A la planta baixa botiga-taller amb 2 telers de lli, 1 torn, 1 ordidor, 1 pinta d’estovalles, 3 
llançadores, peces de tovallos, teles d’estovalles. 1 aixada, 1 magall, 2 destrals, 1 
martell, 1 tenalles, 1 pastera. 

A l’estable 1 porc i 1 somera 

Cuina al primer pis  

Sala al primer pis  

2 cambres al primer pis 

 

2 llits de pilars parats, 2 culleres de plata, una capsa rodona amb paper i actes i 
albarans i rebuts 

Golfes sota teulada caixes amb roba, gra emmagatzemat, sacs, una brassola dolenta 

 

 

53- 1644, Inventari dels bens de Antoni Gelabert, negociant de Borredà,. La casa tenia planta baixa amb 
botiga, al primer pis 2 cambres, la cuina i la sala, i golfes.  (AAVV, 1990). 

 

54- 1671, Inventari dels béns de Francesc Garrós, que tenia una casa petita a Borredà.  (AAVV, 1990). 
Casa petita amb una entrada i una cort, dues habitacions al primer pis amb sala, la cuina i les golfes. 

 Tenia poques eines del camp: 2 aixades, 1 magall, 1 fanga, 4 falç, 1 pastera, 2 
sedassos, 1 somera, 1 porc d’ engreix, 1 porc salat. 

A la cuina uns clemàstecs, 1 pala del foc, 1 graelles, 2 perols, 1 olla de coure, 1 olla d’aram, 
1 escudeller amb el seu servei, un petit armari amb el setrill i un porró. També 
unes romanes, 8 ganxos de carnisser, 1 punyal, 1 torn de filar llana, 1 mesura d’un 
quartà de blat. 

A la única cambra parada 5 caixes de roba amb 25 llençols entre bons i dolents, altra roba de casa i de 
vestir, 4 culleres de plata. 1 torn de filar llana, 1 pentinador de llana, fil de bri, fil 
d’estopa, cànem pentinat, estopes. 

 

 

55- 1688, Inventari dels béns de Joan Font, pagès del mas Font, situat al poble de Borredà. (AAVV, 1990) 
Era un pagès benestant que tenia diversos masos, terres i molt bestiar. 

 Tenia parats 6 llits guarnits amb els seus llençols, flassades i vànoves, 15 caixes 
plenes de vestits, llençols, estovalles, tovallons ….de cànem i llana.  

A la cuina 4 olles de coure, 1 caldera, 3 perols, 2 capfoguers, 1 pala, 2 morters, 2 càntirs 
d’aram, 2 canelobres de llautó, 2 olles d’aram, 2 paelles, 2 graelles usades, 10 
plats blancs i altra parament de cuina. Un teler i un fus. 
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56- 1695, Inventari que fa Maria Àngela Salvans, vda. d’Antoni Salvans, de la casa Salvans de Sagàs, a 
5-11-1695.  (APB) 

A l’entrada A l’esquerra, una cambra amb 1 llit usat amb màrfega 

Al pastador 2 pasteres, 1 arca amb 3 quarteres i mitja de xeixa. 

Al celler 2 bótes, una de 7 càrregues, l’altra de 12, i 2 bótes petites dolentes i una tina, 1 
bogader de pedra. 

A la cuina 2 escons, 1 clamàstecs, 2 olles de coure grans amb unes lleves, i 1 pala de ferro, 
1 paella, 1 escalfador usat, 2 perols i 1 caldera, 1 ast, 5 culleres de plata, 1 tassa 
de plata,  

Cambra que dóna a l’exida 1 llit de bancs. 

A l’eixida 1 escudeller, 1 taula, 2 caixes, 1 llit de bancs. 

A la sala 1 escudeller amb plats, escudelles i olles, 1 llossa de llautó, 1 taula i 2 caixes. 

Cambres de la sala 1 llit de pi amb sa màrfega, i 4 caixes.  

En una altra, 1 llit de pilars, 2 caixes, 1 cofre 

Sobre el sostre de la sala 1 arca. 

A la casa 1 sinto de plata amb clauer i aguller i la cadeneta, 2 anells d’or, un amb 30 pedres, 
altre amb una violada, 2 arrecades d’or amb perles i una pessa de pits d’or 

 

 

57- 1719, Inventari dels béns de Jaume Heras, pastor, que vivia a la Solana de l’Hostal de Borredà. 
(AAVV, 1990). Inventari molt reduït. 

 tenia 5 cabres, 2 peroles, 1 paella, 1 olla d’aram, 1 palangana sense mànec, 1 
aixadell, 1 magall, 1 capa de pastor, 2 caixes amb 2 llençols dolents, altres peces 
de roba dolentes. 

 

 

58-1774,  Inventari que fan Josep i Narcisa Vila Pou, dels béns que foren dels seus respectius sogres, 
Josep i Narcisa Vila Pou Comalrena, de la casa Pou, de la parròquia de Sagàs, a 27-6-1774. (APB). 

A l’habitació de l’entrada 1 llit de bancs de peu de gall 

Al celler 2 bótes d’1 càrrega, 3 botes de mitja càrrega, 1 bóta de 2 setzens; 10 dotzenes de 
plats de pisa, 1 dotzena i miyja de xicres, 4 fruiteres, 10 plates, entre gans i 
petites, tot de pisa, 1 sort d’olles, càntirs, gibrelles, cassoles, escudelles blaves, 2 
gibrells, tot de terra. 

Al rebost 1 taulell de fusta per salar els porcs, 1 pica de pedra per oli, 1 tetera de ferro, 2 
pasteres de tombar amb sos taulells i pastadora, tot de pi, pales per enfornar. 

A la sala 1 taula gran de fusta de lladoner, amb dos calaixos de pi, 2 bancs estrets, de pi, 1 
rellotge de ferro amb sa caixa de pi. 1 caixa vella de noguer, un tallant, 2 ganivets 
de mànec d’estany, 3 ganivets petits per rentar budells, amb màncec de ferro, 2 de 
llargs amb màncesc de banya per tallar pa, i 2 de cuina, 1 ganiveta amb mànec de 
fusta. 

1 armari a la paret per posar el pa, 1 olla mitjana. 
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A l’aigüera de dita sala una sort de 26 porrons de vidre, entre grans i petitrs, 2 
brocals de vidre, 1 tassa de broc, 5 ampolles petites, 3 carabasses i 3 garrafes de 
vidre, 25 gots de cristall, 15 tasses de vidre, 1 capella a la parets amb ses portes, 
amb una imatge de Ntra. Sra. del Roser, 3 canalobres petits de llautó 

Habitació pujant l’escala 2 llits, un de camilla, de cervera i l’altre de perer, tornjats; la camilla té la capçalera 
de noguer tornejada; 6 caixes, tres de noguer, 1 d’àlber i 2 de pi; 1 armari a la 
paret amb algun calaix; 1 gerra, 4 salers de vidre, 3 pebreres, dues de pisa i l’altra 
de vidre. En dit armari, 13 culleres de plata, 4 forquilles i quatre gots, 1 campaneta 
amb sa cadena; saler, pebrera i sucrera de plata vella; 38 culleres de llautó, 26 
forquilles, 3 estalvis de llautó, 1 llossa de llautó, 2 culleres i 2 forquilles, de metall 
blanc. 1 caixa de noguer amb braços, amb seient i respatller de cuiro; 1 Santcrist 
de plom daurat; 1 tauleta petita d’alzina amb ses petges 

A l’habitació prop l’aigüera de la 
sala 

2 llits, un de pilars llargs llisos, l’altre de pilars curts, de perer, tornejats; 2 
romanes; 2 caixes de noguer. 

A l’habitació del mig 2 llits de noguer de pilars curs tornejats, 6 cadires amb seient de boga; 1 orinal de 
vidre; 3 mulasses per escalfar els llits. 

A l’habitació del davant 1 llit de pilars curts, de cervera tornejats, 1 caixa de noguer, 1 escriptori i 2 
calaixeres de noguer. 

A la cuina 2 banc escó amb taula, 1 clamàstecs de ferro, 2 olles de ferro, 2 calderes 
mitjanes, 3 perols petits, 2 xocolateres, 1 cassó d’aram, 1 escalfador d’aram, unes 
graelles, 1 torredor de pa, 2 molls, 1 cassa d’aram, 1 olla de coure gran, 4 gresols 
amb llumeners de llautó i dos de ferro, 1 llumenera gran de llautó amb sis brocs, 1 
pala de foc, 3 llosses, 17 culleres de fusta, grans i petites, 13 càntirs de terra, 5 
fogons de terra, 10 cubertores de ferro, 5 fusos, 1 aspi de mà de davanar, 1 armari 
petit per posar els llumeners, 1 armari a la paret, 2 setrills, 1 escudella de fusta 
amb sal, 1 cullera de ferro, 1 escumadora d’aram, 3 escambells. 

A l’eixida 2 bugaders grans de terra, 2 torns de filar llana, 1 banc i cavallets de fustejar, 1 
taula de noguer de vuit pams, 2 bancs respatllers de fusta de pi. 

A l’habitació de l’eixida 2 llits tornejats, 1 caixa d’om 

Al segons pis, cap de l’escala 1 arca gran de pi, 1 bressol de pi, 2 capfoguers de ferro, 2 morters de pedra amb 
mà de fusta. 

Al sostre de sobre la sala 1 caixa petita per la sal, 1 caixa gran de pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          227 
 

59- 1795, Inventari pels capítols matrimonials entre Ramon Santamaria i Maria Castellar del mas 
Santamaria de Serrateix. (Terradas, 1984, pag 187-190). (Hi havia en total 10 habitacions i 17 llits, tots 
parats) 

Planta baixa 

 

 

 

A l’entrada cofre per posar-hi el greix dels animals, que era el menjar que es 
donava cada dia i que cadascú recollia en sortir de casa.  

La premsa de la verema. 

  Al costat de l’entrada hi havia una estança que servia de ferreria. 

   Al celler Quatre vaixells bons, 10 bótes. 

                                  Als cossos secundaris i al voltant de l’era hi havia els corrals. 

Pis Sala amb taula, bancs i cadires, una caixa amb fruits secs.  

En un extrem de la sala hi 
havia la cuina, 

amb escó a l’entorn de la llar i estris de cuinar (2 olles de coure, 3 
calderes grans, 3 perols, 3 paelles, 2 graelles,....20 porrons, 3 càntirs 
d’aram, 8 càntirs de terra, 5 xocolateres. Una taula, als calaixos 20 
culleres i 30 forquilles de llautó. 

Al costat de la cuina, el 
menjador 

2 taules de noguera, 2 bancs espatllers, 2 tauletes, 2 quadres penjats a 
la paret, 5 llumeneres de coure, 6 marcel·lines d’estany. Dins un armari, 
130 plats de pisa fina i 26 plates, 120 plats de pisa ordinària. 4 fruiters 
de pisa fina sobre les taules. (es guardava una vaixella però no era la 
important que es guarda en altre lloc) 

Al pastador i forn de pa hi havia un torn per passar farina, una pastera unida al torn, 4 pales de 
forn, i estris de forneria. 

A l’altre extrem de la 
planta, al costat de 
l’eixida, hi havia la cambra 
més important, la dels 
amos. 

A l’entrada una piqueta de vidre amb aigua beneita i amb un santcrist. A 
l’habitació 2 cadires de cuir i 3 de palla, 1 escriptori, 1 armari, 1 
calaixera, dins aquesta les actes i les notes de la casa. Dins l’armari es 
guardaven 28 coberts de plata, 2 cullerots de plata, 16 ganivets de 
mànec de plata, 30 vasos de cristall, 12 tassetes de cristall, 1 
escopidora de plata, 1 xiulet amb cascavells de plata, uns rosaris i un 
agnus de plata. 1 llit. 

L’ habitació del costat 
s’anomenava “del mig”, 

2 caixes de noguera, 2 miralls, 4quadrets, 8 cadires, una capseta on es 
guardava dues botonades de plata i botons de camisa de plata. 

En la següent cambra 1 llit, 1 caixa amb roba de fil, cotó, cànem i llana; 4 filaneres d’estam, 13 
rams de fil per cosir, 3 quadrets usats amb vidres. Aquesta la ocuparia 
alguna germana o tia de l’hereu.  

Després altra habitació amb 3 llits parats, probablement de les minyones. 

Al mig de l’eixida 1 taula gran i 2 escambells. 28 dotzenes de rams d’estopa, bri i borràs; 1 
cofre amb pedaços de bri; 1 caixa gran amb 5 tovalles de cànem 
trenades; 1 caixa amb 14 parells d’espardenyes noves; 1 armari amb 
llençols, tovalles, vànoves,....; 3 torns de filar, 1 de peu i 2 de mà. 

Pis de dalt habitació 1 escriptori amb llibres i papers (d’algun capellà). 

Altra cambra amb 1 taula de pi, 1 armari, capses i 3 canelobres. 

Una tercera habitació amb 2 llits. 

Al passadís, 1 caixa amb la roba de l’anterior hereu. 1 caixa amb capes utilitzades 
pels avantpassats. 

A l’extrem nord una 
habitació 

amb 4 llits, era la cambra dels mossos. 
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 sales més als extrems, a una hi havia cànem , estopa, et..... pel filar, i 3 coves. A l’altre, dos llits 
i algunes cadires. 

A l'eixida de dalt 50 esquelles amb els seus collars, 5 motllos per fer obra cuita, 1 parany 
de llop nou 

Altra habitació Dos llits parats i algunes cadires 

L’escala que puja al pis té 
dos replans 

al primer hi havia un armari amb llençols, tovalles, .... Al segon replà un 
armari amb llençols, tovalloles, ..... 

A dalt de tot Una golfa Cànem per pentinar, gra, roba de casa vella, porgadors, garbells, 
brasers 

Al rebost  7 porcs salats, llard, sagins,  llangonisses i botifarres 

 

 

60- 1809, Inventari fet per la defunció de Ramon Santamaría, del mas Santamaria de Serrateix. (Terradas, 
1984, pag. 190) 

L’habitació de la pubilla era al mig 
de la sala 

1 caixa de noguera mostrejada amb roba, 1 armari de pi amb vaixella, 1 taula, 6 
cadires (una de braços), 1 llit ricament parat. 

A la sala propera a l’eixida 2 calaixeres que es donaren a la difunta mare de la pubilla en capítols 
matrimonials. Llit de pilars. “A l’estudiet 1 escriptori dins el qual es troben els 
papers de la casa i altres particulars del difunt”. 

de la sala de dalt, dita hospital 4 llits parats, 5 caixes amb roba. Fet que deixa veure que en època de guerres 
moltes masies grans cedien un espai per  guarir malalts. 

A les golfes ordi, xeixa, forment, pedrerol, espelta 

Al rebost 1 porc salat i un pedaç d'un altre,panera de pa per als funerals dels amos, 2 
càntirs d'oli, gerres per a confitures, una ampolla d'aiguardent, 4 caixes de sal, 2 
botelles de vi 

Al pastador dos sacs de farina 

Al menjador hi ha  dos quadres, de Sant Llibori i Santa Magdalena 

 

 

 

61- 1819, Inventari que fa Antoni Torras Gonfaus dels béns que foren del seu pare, Agustí Torras 
Gonfaus, a 8-8-1819. (APB) 

Al pastador 1 torn per passar farina, 2 pales de fusta d’enfornar, 1 caldera gran d’aram, 1 perol 
petit. 

A l’eixida 1 banc de fuster nou, 2 cadires de fusta de braços, 1 caixa i una mola d’esmolar., 
1 taula de fusta gran amb bancs, 1 llit de peu de gall. 

A la sala 2 caixes; a l’aigüera una sort de terrissa de poc valor, 5 càntirs d’aram, 1 rellotge 
amb pilons de ferro, campana i caixa de fusta, 1 escalfador d’aram, 1 taula gran i 2 
bancs llargs de fusta, 2 armaris, amb una sort de vidre de vàries espècies, i 1 sort 
de terrissa de vàries espècies. 
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A la cuina 3 calderes d’aram, un perol, tres olles d’aram amb ses cobertores, 1 marmita 
d’aram, 2 clamàstecs de ferro, 2 graelles de ferro, 2 perols, 2 paelles, 1 setrill de 
vidre, 1 xocolatera d’aram amb son molinet de fusta, 1 cassola gran d’aram, 2 
cassons d’aram, 6 cobertores de ferro, 1 banc escó amb taula 

A l’aigüera  3 piques de pisa, 1 formatgera, 10 olles de terra, 9 plats de terra, 4 plats de pisa, 
un escó, uns molls 

A la cambra minyones 1 llit de pilars, 4 caixes, 2 garrafes de vidre, 1 parament amb tres dotzenes de 
culleres i 3 dotzenes de forquilles de llautó i 5 culleres grans de llautó. 

A la cambra de l’amo 1 llit de pilars vell amb sa capçalera, 1 llit de piles, curt, 3 caixes grans, 1 cadira de 
boga, 1 catre, 2 olles, 1 dotzena de culleres i forquilles, 1 xeringa de llauna de fer 
botifarres, 1 mirall de paret, 1 imatge del Santcrist. 

A la cambra del mig 2 llits, un de piles, llarg, i l’altre de piles, curt. 

A la cambra de l’oncle Simon 3 llits de piles 

Al menjador 1 taula mitjana amb 2 bancs de fusta, 5 estalvis de llautó, 14 culleres i 17 forquilles 
de llautó, 1 plat gran d’aram, 1 garrafó, 1 gibrella gran, 1 ganiveta, 2 cadires 
petites de boga, 1 caixa gran, 1 paella gran, 1 sort de terrissa de diferents 
espècies, 1 gàbia de torre de filferro 

Al rebost 1 caixa amb 4 olles de terra, 5 bótes de vi, una de 4 càrregues, dues de dues 
càrregues, i una altra d’una càrrega, 1 pica de pedra per l’oli, 1 armari amb una 
sort de terrissa de vàries espècies, 1 bot, 1 perol petit per portar pega i la marca 
del bestiar, 4 dotzenes de plats de pisa, 3 marcelines, 8 xicres, 5 greixoneres de 
terra, 3 olles, 1 dotzena de plats de pisa roja. 

En altres estances 3 olles de terra grans, 1 torn de peu guarnit, 1 llit de peu de gall, 1 banc de peraire, 
1 torn vell, 1 braser d’aram. 

 

 

 

62- 1825, Inventari de les Cots de Sant Joan de Montdarn (Serrateix) fet en mort dels amos, en època de 
males collites i guerra. (Terradas, 1984, p. 191-192.) 

Al pastador El passador de farina estava inservible 

Al celler També era dolenta la fusta de la gàbia de la premsa i la del brescat de la tina 

Cambra dita hospital amb 4 llits 

A les golfes gra 

Al l’era hi ha un porxo amb un carro 

A la capella una caixa amb dues albes, un missal, 1 calze de plata 
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8.4. ESTADÍSTIQUES 
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8.4. ESTADÍSTIQUES 

 

Es presenten algunes de les dades de superfície dels diferents espais a les cases 

repartits per pisos. S’ha diferenciat entre les cases del baix Berguedà i les de l’Alt 

Berguedà de les que s’ha fet l’estudi en detall de l’interior, així com entre les cases de 

dos i de tres cossos de cada grup. 
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8.4.1. BAIX BERGUEDÀ, CASES DE TRES COSSOS 
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8.4.2. BAIX BERGUEDÀ, CASES DE DOS COSSOS 
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8.4.3. ALT BERGUEDÀ, CASES DE TRES COSSOS 
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8.4.4. ALT BERGUEDÀ, CASES DE DOS COSSOS 
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8.5. PLANIMETRIES 
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8.5. PLANIMETRIES 

 

8.5.1. ESQUEMES BÀSICS 
 

ÍNDEX DE PLÀNOLS.  

Municipi 
 

Avià 
Casancamp 

  
Guarans 

  
La Bauma 

  
Montorsí 

  
Noet 

  
Pere Vell 

  
Roureda Vella 

  
Porxos 

  
Pou 

  
Santamaria  

  
Subirana 

  
Terradelles    

Bagà Creu de l’Om 

Matallops 

 El Quer 

Viudo  

Graners 

Borredà Camprubí 

Puigcercòs 

Sobirà 

Torrents 

Casserres Ballús 

Cal Blasi 

Cal Cunill o Francisco 

Casamitjana del Guixaró 

Cal Fàbrega 

Masoveria Soler Sant Pau 

Cal Millàs 

Trullàs 

Solerot 

Viladases 

Vilanova 

Castellar del Riu Sorribes 
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Terçà 

Can Cabra 

L’Espunyola 
 
 

Ardit 

Ballesta 

Esquerrà 

Juncà 

Codina 

El Mas 

La Pobla 

Reixacs 

Cal Tet 

Vileta Vella 

Travé 

Torrades 

Xoriguera 

Gisclareny Monell 

Puig de la Baga 

Torre Faia 

Gósol Tampanada    

La Nou  
  

Casadesús  

Comarodana 

 La Canal 

Terradelles 

La Pobla Lillet 
  
  
  
  
  
  

El Bruc 

Cellers   

El Castell de la Vila 

Montclús de Dalt 

 El Monestir 

Teuleria Montverdor 

 Sarga 

Vallfogona 

Vilardell 

Santa Maria de Merlès Camadoca 

El Solerot 

El Mas 

Cal Font 

Costa de Caballería 

La Guaitata de Pregones 

Serra Degollats 

Vilalta 
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Montclar 
 
 
 
 
 
 

Barraca 

Casa Gran 

Casanova Pujol de Sant Quintí 

Les Sitges 

Casaguà 

El Circuns 

La Tàpia 

Sant Ponç 

Montmajor Fígols 

Vima 

Cal Bisbe 

Soldevila 

Olvan Boladeres 

Farreres 

Fuives 

La Riba 

Valldaura Nou 

Ballaró 

Minoves 

La Tor 

Palau de Biure 

Trasserra 

Sagàs Balma de Cerdenyà 

Bufart 

Casaponsa 

Els Clots 

Bauma del Pou 

Bauma d’en Sala 

La Roqueta 

Teixidor 

Cal Costet 

Masoveria de Palau 

La Sala de Biure 

Salvans Vell 

Saldes Farines 

Tresegona 

Capdevila  

Sant Jaume de Frontanyà 
 
 
 
 

Molí Quirze 

Picanyes 

Oms 
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Les Pletetes 

 Casablanca 

El Prat 

Terradelles 

Sta Eugènia de Solís 

Planes 

Vallcebre Ca l’Agustí 

Cal Corrent 

Cal LLeuger 

Cal Simon 

La Muga 

Cal Tiet 

Cal Toni 

Vilada Eres Guardiolans 

Eres Vilada 

La Sala 

La Peçola 

Viladomat 

El Soler 

Pradell 

Sant Pere 
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8.5.2. PLANTES COMPLERTES AMB ESPAIS INTERIORS 
 

ÍNDEX DE PLÀNOLS.  

Municipi 
 

Avià  Barraca Vilamarí 

   Ballús 

   Bep Vell 

 
 Cal Mas Vell 

 
 Casancots 

 
 Casavella Graugés 

 
 Caseta de Salvans 

 
 Cubinsà 

 
 La Rovira 

 
 Pagerols 

 
Puig Obiols 

 

Torrentbó 

 

 Vilajoana 

 

 Vilamarí 

  
Vilanova 

Capolat 
  
  
  

 Balart 

 Barons 

 Beltran / Bertran 

 Cal Julit 

Casòliva 

Casanblanc 

Cortics 

El Puig 

Els Forats 

 Gragès 

 Guixera Clot 

 La Closa 

La Coma 

La Vila 

 Llengot 

 Mesquita 

 Runers 

Sant 

Solanelles 
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Sorribes 

Torneula 

  

Trasserra 

Viladomat 

Vilella 

Casserres Bernades 

L’Espunyola 
  

 Boixadera Cint 

 Cal Macià 

 Mercadal 

 La To 

Quatre Vents 

Turrielles 

Sant Jaume de Frontanyà Tubau  

Gósol 
   
   
  

Andreuet de Sorribes 

Casa gran Moripol, can Puig   

Molí Güell     

Casa petita Moripol, cal Manaia 

La Nou La To  

Montclar 
  
  
  

El Riu 

Cal Gabatx 

La Tor 

Sastret 

 Vilariquer 

Montmajor 
  

 Agut 

 Ballarà 

 Boixadera Bancs 

Quer Lluelles 

Torrabadella 

La Pobla Lillet Espelt   

Sagàs Mateus 

Saldes 
  
  
  

Les Llenes 

Mestre 

Plata 

Ponis 

Quel 

Sull 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          310 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          311 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          312 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          313 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          314 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          315 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          316 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          317 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          318 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          319 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          320 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          321 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          322 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          323 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          324 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          325 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          326 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          327 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          328 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          329 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          330 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          331 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          332 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          333 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          334 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          335 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          336 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          337 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          338 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          339 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          340 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          341 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          342 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          343 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          344 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          345 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          346 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          347 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          348 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          349 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          350 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          351 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          352 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          353 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          354 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          355 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          356 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          357 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          358 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          359 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          360 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          361 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          362 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          363 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          364 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          365 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          366 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          367 
 

 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          368 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          369 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          370 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          371 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          372 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          373 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          374 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          375 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          376 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          377 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          378 
 

 



ESPAI DOMÈSTIC I CULTURA MATERIAL. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LES CASES RURALS DEL BERGUEDÀ          379 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present document es va acabar d’escriure, revisar i relligar el mes de gener 
de 2016.  
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