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Pròleg

A principis del segle xvii, el rector de Vilagrassa Joan Trigall 
decidia posar fil a l’agulla i escriure un breu Tratado del con-
dado de Cerdaña. A l’endreça al lector fa explícit que, per dis-
treure’s de l’aclaparador calor de l’estiu de 1603, va considerar 
pertinent confegir un resum de la Historia pontifical y católica 
de Gonzalo de Illescas, un text amb prou prèdica entre el pú-
blic cultivat del període, i que, un cop acabat, es va atrevir a 
elaborar una «descripción de mi patria» a imitació de la que el 
jurista Antoni Oliba havia escrit sobre la vall de Querol. Tri-
gall devia haver comprat uns quants quaderns en blanc, com 
era habitual fer aleshores, i els va anar omplint amb paciència 
i cura; un cop acabada la feina, i veient que encara li quedaven 
uns folis en blanc per esgotar, va fer una còpia de la Hispania ad 
Galliam comparatio de Sebastian Münster, que s’havia publicat 
l’any 1542 a Basilea en un volum que contenia la Geografia uni-
versal de Ptolemeu, i en va fer una traducció. Els dos primers 
textos són en castellà i el darrer, en català. Els quaderns, que 
no sabem si va arribar a enquadernar personalment o no, però 
que han arribat fins els nostres dies (tot i que mutilats), consti-
tueixen la producció de caràcter historicogeogràfic i en llengua 
vernacla que coneixem del rector de la parròquia urgellenca, 
d’origen cerdà. Anys a venir publicaria, tot sembla indicar que 
a Barcelona, un breu opuscle de 16 pàgines de gramàtica llatina, 
per a ús escolar i amb equivalències catalanes.  

L’obra coneguda de Joan Trigall permet traçar un primer 
perfil del personatge: bon coneixedor de la historiografia co-
etània, com proven l’ús d’Illescas i de l’edició cinccentista de 
Ptolemeu, hàbil en les tres llengües de cultura (castellà, català i 
llatí), preocupat per l’ensenyament de la llengua sàvia i interes-
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sat en difondre el coneixement sobre la seva pàtria de naixença. 
Sabem, a més, que com a home una mica versat en història, que 
és com ell mateix es defineix, no li tremola el pols a l’hora de 
cartejar-se amb qui considera un historiador de fama, Jeroni 
Pujades, autor d’una Corònica universal del Principat de Cata-
lunya (Barcelona, 1609). 

En una estada a la Biblioteca Nacional de França, ara fa uns 
anys, remenava els Flosculi de Pujades quan vaig topar amb tres 
cartes de Joan Trigall a l’historiador barceloní. Vaig començar 
llegint-les en diagonal, perquè he de confessar que no coneixia 
l’autor de les missives i no sabia què hi podia trobar, però de se-
guida vaig tornar enrere i en vaig fer una lectura pausada; un cop 
acabada, les vaig transcriure amb la certesa que m’havien de fer, 
un dia o un altre, algun servei. Em va sorprendre la desimboltura 
de l’emissor en adreçar-se al seu interlocutor, amb qui no es co-
neixien personalment, però sobretot la seva capacitat per retratar 
un paisatge i fer-lo viu: la Cerdanya. Vaig tornar a casa, vaig es-
pigolar les limitades referències que aleshores vaig trobar sobre 
Trigall i les vaig aprofitar per un treball que tenia en marxa, però 
em va quedar la recança de deixar aquelles cartes dormint el son 
dels justos. Les missives fan evident que som davant un home de 
personalitat inquieta i que sap escriure, amb una base cultural 
sòlida (tot i que previsible d’acord amb els cànons de l’època), 
que està al dia de les novetats editorials i que és conscient que el 
coneixement passa no només pels llibres sinó també per tot allò 
que es pot comprovar de primera mà (ho diu ell mateix, al·legant 
Plaute, a Pujades: «No vull cansar-me ni enfadar a vostra mercè, 
sinó referir-li lo que jo ocularment e vist, y vostra mercè és obli-
gat a donar-me crèdit»). Pujades també ho sabia, i és per aquesta 
raó que va decidir conservar, en els seus manuscrits de treball  
i relligades, les tres cartes del prevere Trigall que avui coneixem i 
que Erola Simon i Lluís Obiols han editat com a colofó d’aquest 
volum que ara tenen a les mans. 

Trigall és un tractadista que s’ocupa de la història i de la ge-
ografia del seu context més immediat, la Cerdanya. Coneix els 
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cànons de la disciplina històrica, molt lluny encara del criticisme 
que s’acabaria imposant més endavant però atent a les pautes del 
seu temps; sap quines són les fonts i autoritats autoritzades, és a 
dir, les de més prèdica i considerades vàlides aleshores, des dels 
clàssics grecollatins fins els seus coetanis, i les cita; devia tenir 
una biblioteca prou ben fornida o, almenys, accés a un bon fons 
de llibres; paral·lelament, combina fonts literàries i experiència 
personal (haver vist en primera persona és sinònim de veracitat); 
també fa constar explícitament que té a l’abast i consulta mapes, 
de manera que pot contrastar el coneixement geogràfic propi 
amb la cartografia; i un llarg etcètera. Ara bé, la seva producció 
és, per norma general, més entusiasta, fresca, propera, i fins i tot 
simpàtica, si se’m permet l’expressió, que la d’un historiador o 
geògraf clàssic, potser perquè es guanyava la vida fent de mestre 
de gramàtica i encarrilant ànimes, i tenia més clar que molts al-
tres que havia de distreure a la vegada que ensenyava. Ho veiem 
sobretot en la primera i tercera part del seu Tratado, en la ma-
nera com s’immisceix en primera persona en els seus escrits, de 
manera més recurrent del que acostuma a ser habitual en cròni-
ques i històries, fet que ens permet fins i tot imaginar quins eren 
els seus gustos i preferències. El lector s’adonarà, llegint el seu 
tractat i també la seva correspondència, que li agradava fer ex-
cursions, que se sentia lliure i a gust trepitjant la terra que l’havia 
vist nèixer i crèixer, i que se n’enorgullia profundament. També, 
que devia tenir el paladar fi: les referències a les truites de riu, als 
pernils o a les peres de la Cerdanya només poden venir, diria jo, 
d’algú que les ha tastades i ha sabut gaudir de les seves excel·lèn-
cies, per bé que el menjar és tothora un element descriptiu d’un 
territori. Encara, que tocava de peus a terra i sabia quin era el 
preu de les coses («assí que con el dinero se halla todo»), potser 
perquè els emoluments que rebia no li permetien gaires exces-
sos; a Pujades li diu, val la pena recordar-ho, que no ha comprat 
la primera part de la seva Corònica perquè espera que surti la 
segona, però un personatge com ell comptaríem que ho fes a 
ulls clucs (i més tenint en compte que, atès el que explica, devia 
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estar una estona llarga a la parada de la fira de Puigcerdà on la va 
veure prenent notes del volum i, ens imaginem, amb el venedor 
desesperat a veure si l’adquiria o no). I, finalment, i per no allar-
gar-me gaire més, que era humà com tots nosaltres, perquè de 
les seves paraules es fa evident que l’enemic és l’hugonot francès 
i que li té un cert respecte (per no dir por); o que era un home 
fidel i enamorat de la seva tasca com a docent i convençut de la 
metodologia que aplicava, perquè la transmet i la reivindica, i 
perquè s’endú els seus alumnes més avantatjats a fer sortides de 
recerca amb ell. 

A l’hora d’escollir un gènere per a la seva obra, Trigall en tria un 
en auge al Renaixement, el tractat. Autoridades el defineix com «el 
escrito o discurso que comprehende o explica las especies tocantes a 
alguna materia particular», que en el seu cas és, com indica el títol 
de l’obra, el comtat de Cerdanya. El gènere forneix l’autor d’unes 
pautes formals discursives, a la vegada que ens les dóna a nosaltres 
per llegir l’obra. A diferència d’alguns tractadistes, el nostre autor 
fa ús de la primera persona del singular i no de la tercera quan 
s’adreça i/o interpel·la el lector; tot amb tot, sigui en primera o en 
tercera persona, i més o menys explícitament o velada, en el trac-
tat el jo, l’autor, hi és tothora present. Quan es tracta de fer ciència, 
la literatura renaixentista pot optar per diversos gèneres (història, 
geografia, tractat, diàleg, etc.) i llengües, i una opció o una altra 
es troba condicionada per la intencionalitat de l’autor i el públic 
receptor. Els escriptors justifiquen habitualment la tria de la llen-
gua, com veurem que fa Trigall bo i argumentant per quina raó 
prefereix el vernacle i no el llatí, que per lògica ateny un nombre 
menor de lectors. Tot i que el tractat pot ser bastit, com els altres 
gèneres cientificotècnics, en funció del nivell d’especialització que 
es pretén aconseguir, transmet sempre coneixement i ho fa d’una 
manera ordenada, coherent i sistemàtica (d’aquí, per exemple, la 
divisió en tres parts i els epígrafs marginals interns que permeten 
identificar les temàtiques que es tracten en cada moment), i jus-
tificant les pròpies afirmacions (ja sigui com a testimoni, ja sigui 
gràcies a les fonts i autoritats). 
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Trigall és, per damunt de tot, didàctic. Les cartes a Jeroni Pu-
jades estan farcides de referències erudites quan convé, perquè 
és conscient de qui és l’interlocutor, i també, tot i que més me-
suradament, ho està el seu Tratado, perquè el gènere també ho 
demana per argumentar. Ara bé, tan cert és que basteix els textos 
des del coneixement com que ho fa des de l’emoció i la voluntat 
d’apropar-se al seu lector. La Descripción de la tierra y condado 
de Cerdaña i la Descripción de Pucerdán, primera i última part 
del Tratado, són sobretot fruit de la vivència personal i salpe-
brats d’alguna citació sàvia, però sempre continguda i mesurada; 
no passa tant amb la segona part, en què s’ocupa de la història de 
la Cerdanya des del Diluvi fins el seu temps i que és més feixu-
ga de citacions erudites (i segurament la menys reeixida, potser 
perquè no acaba de trobar el punt entre alleugir els continguts 
i no perdre el fil cronològic). Confessa que no s’ha valgut de la 
documentació dels arxius, però perquè no li interessa per al seu 
propòsit. En les cartes a Pujades, per contra, deixa constància 
d’haver anat a veure el notari Benet Bruguera, secretari de l’arxiu 
de Puigcerdà, per fer-li una consulta sobre Carlemany, circums-
tància que referma la idea que no empra documentació diplo-
màtica no per ignorància sinó per voluntat pròpia. 

El prevere veu, recorda, sent a dir o llegeix, i conta, raona, 
argumenta i descriu, i ho fa de manera que tothom el pugui en-
tendre. Ens explica gràficament, per exemple, que la Cerdanya 
té la forma d’una galera, amb la proa cap a ponent i la popa cap 
a llevant, tot i que una mica girada cap a migdia i amb forma de 
mitja lluna; els rems sembla, diu, que figuren les seves valls. Ara 
bé, els millors fragments de Trigall, els literàriament més reeixits 
i esplèndids, els més poètics, a parer de qui signa aquestes línies, 
són els descriptius i especialment aquells de les sàvies cartes a 
Pujades en què no es troba constrenyit pel motlle formal del trac-
tat. La vista d’ocell, del Carlit estant, el du a retratar el paisatge: 

«En les més altes cerres y puntes, no y a planta ni herba, ni cosa 
viva, que crec que la puresa de ayre és tanta que no és apte per a la 
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generació. Y així, tota aquella superfície de montanya, que és molt 
ample y espayosa, està despullada de plantes, que no·s veu sinó la 
terra y roques seques, y una varietat de país que causa una gentil 
y estranya prospectiva, perquè ja se empina en moltes y differents 
puntas y serras, ja se desplega y humilia en baixes valls, y enclo-
tades, ja se torna a alsar en moltes y vàrias collades. Allí baix apar 
un estany, allí una riera, allí una font, a l’altra part un espantós 
despenyadero, allí una congesta de blanca y freda neu, y tanta va-
rietat de roques, pujades y devallades, puntas, pyràmides, riscos, 
despenyaderos, ab una sorda harmonia que lo fresc ayre, y vent 
y aygua, causa per aquelles concavitats alts y baixos, que alevan 
lo enteniment a la consideració de la omnipotència, sabiduría y 
grandesa de Déu, y apar que la mare naturalesa se és deportada en 
formar aquell país inaccessible y incalcable en les de més parts per 
a hòmens y animals, y sols terrer per a vents, neus, gels, tempestats 
y frets.» 

Tornem al Tratado. Trigall l’escriu en castellà i ho justifica. 
De fet, la justificació sobre la tria lingüística és doble, per tal com 
ha d’explicar per quina raó no fa servir el llatí i perquè, d’entre 
les llengües vulgars, prefereix el castellà. La tria del vulgar és 
condicionada no per la seva desconeixença de la llengua sàvia 
sinó perquè té en compte tots aquells «a quienes pienso comu-
nicárselo», que hem de deduir que no coneixen el llatí, o no prou 
per seguir un discurs complex; sembla corroborar-ho el fet que 
en el tractat tradueix sistemàticament les citacions llatines (cosa 
que no fa, lògicament, quan el seu interlocutor és un erudit com 
Pujades). També resulta particularment interessant que es val-
gui en algun moment, per exemple, de Les metamorfosis d’Ovidi, 
un autor i llibre del currículum escolar, que n’ofereixi una tra-
ducció literal en prosa i aprofiti per explicar al lector què és una 
prosopopeia, a la vegada que completa la citació ovidiana també 
en llatí i la torna a traduir. No podem fer altra cosa que imagi-
nar-nos que això és el que devia fer habitualment amb els seus 
alumnes de llatinitat. 
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Pel que fa a la preferència del castellà pel català no és que 
menystingui la llengua pròpia, que «la tenga en poco», sinó al 
contrari: «la tengo en mucho», rebla, però havent escrit el resum 
d’Illescas en castellà, com l’original, li sembla pertinent no can-
viar de llengua: «me pareció cosa no muy propia ni a propósito 
escribir tan pequeño cuaderno en dos lenguas, que si no fuera por 
esto le hubiera escrito en latín». Tot amb tot després, en la tra-
ducció de la Hispania ad Galliam comparatio, es val del català i 
el quadern és el mateix, malgrat que addueix una raó igualment 
tòpica per justificar-ho: el català és una llengua curta i, per tant, 
més avinent per acarar-la, com fa, amb el llatí. Una de les ca-
racterístiques intrínseques del català és la curtedat de l’idioma, 
argument que es repeteix majoritàriament en les apologies de 
la llengua, ja sigui per vindicar-la, ja sigui per allunyar-se’n. Ho 
conta amb detall Onofre Manescal, un autor que Trigall coneix 
de primera mà i que cita en els seus escrits: «Si vol dir que no 
tenim tants vocables com los castellans és no saber-la, puis és 
fertilíssima. Si entenem que és curta perquè no és comuna i no 
l’entenen tots, té raó, però això és molta alabança de nostra llen-
gua ... Si vol dir que és curta perquè los vocables no són tan llargs 
com lo d’altres llengües, acerta-ho, però esta és entre altres una 
grandesa de nostra llengua, que essent curts los vocables la sig-
nificació sia llarga»; d’altra banda, la semblança formal del cata-
là amb el llatí és també un raonament recurrent, per tal com la 
perfecció passa per les similituds amb la llengua mare. El prevere 
Trigall no és aliè a aquests arguments en circulació a la seva èpo-
ca i els repeteix, en la justificació a la seva traducció que tot just 
acabo de citar i, per exemple, en la carta del 2 de febrer de 1611 
a Pujades: «so català y curt», afirma.

Antoni Oliba és un model per al Tratado de Trigall, però el 
nostre autor no volia fer el mateix que l’insigne jurista per més 
que digui que s’hi inspira i que l’invoqui. El seu públic és tot un 
altre. Oliba insereix la seva descripció de la vall de Querol com 
a paratext d’un tractat jurídic de circulació erudita i restringida, 
el Commentarius ad usaticum ‘Alium namque’ de iure fisci (Bar-
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celona, 1600), en la dedicatòria «Ad patriam et lares paternos». 
Trigall, per contra, escriu un tractat en castellà pensat per a un 
públic ampli i amb voluntat didàctica i divulgativa, i per això es 
justifica sovint, quan tira al dret, dient que no vol allargar-se o 
ser prolix, i confessa que ha mirat d’entretenir el lector («te he 
dado ... este poquito de entretenimiento»). Vol ensenyar, distreu-
re i commoure un destinatari que no és precisament un savi, 
sinó un lector interessat però comú o en formació (com ho són 
els seus deixebles batxillers), i ho fa en un moment en què la di-
vulgació social de la història fa camí a través de diversos gèneres i 
formes. Escull, per al seu propòsit, un territori, com faran coetà-
niament Cristòfor Despuig amb els Col·loquis de la insigne ciutat 
de Tortosa o Francesc Comte amb les Il·lustracions dels comtats 
de Rosselló, Cerdanya i Conflent, per bé que Despuig i Comte es 
decanten per un gènere diferent, el diàleg. Segurament és també 
amb voluntat didàctica, i pensant en el mateix públic, que tra-
dueix la Hispania ad Galliam comparatio, un text que es devia 
emprar en l’ensenyament de la geografia (BC, ms. 361; MCEM, 
núm. 53), per bé que en l’endreça distingueixi clarament dos ti-
pus de lector: l’hàbil i el llec en llatí. 

La producció de Joan Trigall és una petita mina que Simon 
i Obiols han sabut descobrir i fer-nos avinent amb molta feina 
d’arxiu i un coneixement exhaustiu del context social en què es 
va produir. Ara comptem amb una remarcable quantitat de da-
des que ens permeten reconstruir la biografia del mestre i prevere 
cerdà, tot i que, com és lògic quan refem la vida d’algú que ens ha 
deixat fa més de quatre-cents anys, hi ha alguns buits que ens són 
encara obscurs; sabem, d’altra banda, en quin ambient s’ha de si-
tuar la seva producció i tenim, sobretot, les seves obres a l’abast, 
ben anotades per ajudar a la seva comprensió. És per tot plegat que 
aquest llibre obre noves vies per explorar, paral·leles i igualment 
interessants que les que ens descobreixen els seus dos editors. 

El periple vital de l’inquiet Trigall el situa en diversos indrets 
de la geografia catalana (Manresa, Solsona, Cardona, Tàrrega, 
Barcelona, Igualada, Tarragona, etc.) però també a Tolosa de 
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Llenguadoc i a Terra Santa, fet que ens permet imaginar que te-
nia una xarxa de sociabilitat àmplia que va més enllà de les cartes 
creuades amb Pujades o d’una molt probable familiaritat amb 
Lluís Sans. Tot i que no passi del terreny de l’especulació, ens 
podríem preguntar si no fa el mateix que fa amb Pujades amb 
altres autors coetanis que esmenta, com Francesc Diago i On-
ofre Manescal, de qui diu que són moderns i han «rebolvido los 
antiguos»: escriure’ls. De l’últim, que va ser un dels censors de 
la Corònica pujadiana, n’aprofita el Sermó en alguna avinentesa 
i li esmena la ploma quan convé, com fa amb Pujades. Onofre 
Manescal i Antoni Oliba van compartir, d’altra banda, llibreter 
de capçalera per als seus impresos: Miquel Manescal. És cert que 
no tenim cap prova fefaent d’aquestes connexions, però el Prin-
cipat era petit i la xarxa d’Aracne, controlada: els savis de l’època 
es coneixien tots, o majoritàriament tots, entre ells, i un dia o un 
altre acabarem trobant els fils que els relacionen. 

Trigall diu a Pujades, el novembre de 1610, que s’enfila als 
Pirineus per comprovar si les muntanyes cerdanes són les més 
altes i fredes de Catalunya «per a cert propòsit y obreta que fas 
y confio tràurer a llum, si Déu me dona tres anys de vida»; ver-
semblantment l’obreta ha de ser el Tratado, datat el setembre 
de 1603 però amb alguna addició posterior a 1609. Pretenia 
promocionar el que ja tenia escrit per aconseguir els honors 
de la impremta, com havia fet amb el seu opuscle de gramàtica 
llatina el 1607, o pretenia ampliar-lo? No ho sabem, però el 
cert és que Trigall diu que hi treballa i que en té encara per tres 
anys, i la correspondència amb Pujades denota que aquest úl-
tim li esperonà les ganes de remenar bibliografia i arxius. Tor-
na als clàssics, Ptolemeu i Mela comentat per Olivar, i empra 
fonts que no li havíem sentit esmentar, com Ambrosio Calepi-
no, Juan Botero o La Jerusalén conquistada de Lope de Vega. 
Potser sí que treballava en una nova «obreta». Sigui com sigui, 
vella o nova, el Tratado de Trigall no tenim constància que tin-
gués cap difusió entre els coetanis (sí, en canvi, el seu opuscle 
gramatical), i tan sols en coneixem una còpia autògrafa, que 
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sembla en net, i la que el 1768 va encarregar Joan Mitjavila a 
Bernat Pla. 

Ara fa tot just un any, Anem Editors estrenava la col·lecció 
Textos i Documents amb l’edició d’un tractat per al govern mu-
nicipal de la Seu d’Urgell de 1570. Ara, amb La Cerdanya de 
1603. El Tractat del comtat de Cerdanya de Joan Trigall, l’edito-
rial torna a fer una aposta clara i valenta per valorar la recerca 
i posar-la a l’abast de la societat, i ho fa amb un text de l’edat 
moderna, que sorprendrà el lector per la seva vivesa, proximitat 
i, fins i tot, contemporaneïtat. Sovint ens han dit, o és viva la idea 
prefixada, que els textos que s’allunyen del nostre dia a dia no 
estan del tot fets per al lector actual, però res més lluny de la rea-
litat. L’obra de Joan Trigall ens trasllada a estones al passat però 
no ens fa sentir fora del nostre present: llegint-la podem passejar 
per un paisatge de la Cerdanya i de la vila de Puigcerdà que avui 
encara transitem o transitem en part, conèixer i reconèixer es-
pais naturals, edificis, carrers i places, assaborir peix, carn i fruita 
propis del territori, etc., i descobrir, també, la història més antiga 
del comtat. 

En aquest volum, Erola Simon i Lluís Obiols han aconseguit 
materialitzar una fita que des de 1915 s’havia resistit als estudi-
osos: editar i posar a l’abast del públic, general i especialitzat, el 
Tratado del condado de Cerdaña de Trigall, i Oliver Vergés ha 
tornat a desafiar les lleis d’un mercat sovint poc atent i amable 
amb el nostre patrimoni literari antic. Només amb iniciatives 
com la que ara tenim a les mans serem capaços de construir una 
història literària completa d’uns segles que, malauradament, co-
neixem menys del que es mereixen. 

Eulàlia Miralles 
Universitat de València
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Introducció

L’any 1603 mossèn Joan Trigall, fill de Puigcerdà, es trobava des-
tinat com a rector a la parròquia de Vilagrassa, a l’Urgell. Feia 
pocs mesos que l’havien ordenat sacerdot, després d’anys de fer 
de mestre de gramàtica en diferents poblacions. Aquell estiu, 
l’havia passat escrivint per entretenir-se i distreure’s de la calor, i 
el 7 de setembre posava punt final a un llarg text que havia d’in-
teressar moltes persones els segles següents. Joan Trigall havia 
escrit el Tratado del condado de Cerdaña: una descripció de Pui-
gcerdà i de la Cerdanya i, alhora, la primera història coneguda 
del comtat.

Aquest text, escrit fa més de quatre-cents anys, és d’un gran 
valor per diversos motius que anirem descobrint al llarg del lli-
bre. Per avançar-ne només un, direm que gràcies a la vivesa ex-
cepcional de les descripcions Joan Trigall aconsegueix transpor-
tar-nos fins al principi del segle xvii i ens permet passejar pels 
carrers i les places de la Vila tot contemplant-ne les muralles, els 
portals i els temples avui desapareguts. Ens hi podem acostar, 
doncs, des de la curiositat més simple per conèixer com era la 
Cerdanya del passat: com, en quines condicions i de què vivia la 
seva gent.

El Tratado del condado de Cerdaña ha arribat fins als nostres 
dies a través de dos manuscrits que han passat per tota mena de 
vicissituds: l’un es conserva a la Biblioteca de Catalunya i és el 
manuscrit autògraf escrit pel mateix Trigall; i l’altre està diposi-
tat a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i és una còpia de mitjan 
segle xviii. En aquest llibre us oferim una edició íntegra del text 
a partir del manuscrit autògraf de 1603 que es conserva a la Bi-
blioteca de Catalunya. Hem volgut ser fidels a l’estructura i a 
la llengua originals utilitzada per Trigall per tal que els lectors 
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d’avui i del futur puguin aprofitar-ne tot el potencial documen-
tal. Pel mateix motiu acompanyem l’edició d’un text introduc-
tori que vol facilitar la interpretació del contingut i contextua-
litzar-lo en la seva època i entorn cultural. També hem cregut 
imprescindible fer una recerca aprofundida sobre Joan Trigall, 
de qui fins ara sabíem ben poca cosa. El resultat ha estat molt 
gratificant perquè ens ha permès descobrir un personatge ben 
singular, amb una trajectòria professional molt interessant. Ens 
queden encara alguns interrogants sobre aspectes clau de la seva 
vida, però ja podem dir que hem descobert tot un humanista. 

L’atzar ha fet que també es conservin tres cartes escrites pel 
mateix Joan Trigall adreçades al jurista i historiador Jeroni Pu-
jades els anys 1610 i 1611, en les quals descriu i precisa aspectes 
històrics i geogràfics sobre el Pirineu i la Cerdanya. Com el text, 
aquestes cartes han estat citades en diferents ocasions, però mai 
no s’havien editat senceres. Hem considerat que la publicació ín-
tegra de les cartes era un esplèndid complement per comprendre 
tant el personatge com les seves inquietuds intel·lectuals.

El Tratado del condado de Cerdaña és un text clau per conèi-
xer la Cerdanya d’època moderna i ens permet aproximar-nos 
a la manera com els homes d’aleshores entenien el món. De fet, 
s’ha utilitzat profusament com a font documental en tota mena 
de recerques. No som pas els primers, doncs, a considerar que 
l’edició integral del text era de gran interès. Des que l’any 1915 
Antoni Deulofeu i mossèn Jaume Martí van emprendre la pu-
blicació del text de Joan Trigall, tots aquells que han fet recer-
ca històrica a partir dels documents de l’Arxiu Municipal de 
Puigcerdà, després Arxiu Comarcal de la Cerdanya, s’hi han 
fixat: mossèn Salvador Galceran, Sebastià Bosom i darrerament 
Oriol Mercadal. Tots ells l’han utilitzat en els seus treballs i ens 
consta que tots han treballat en més o menys mesura en la pu-
blicació íntegra del «Trigall» que, per motius diversos, no s’ha 
acabat mai materialitzant fins avui. En aquest sentit voldríem 
que aquesta edició fos un reconeixement als historiadors que 
ens han precedit i que, d’alguna manera, ens han marcat el camí.
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Tanmateix, els més de cent anys que han passat des que 
s’anunciava la publicació del Tratado del condado de Cerdaña 
fins avui, que el teniu a les mans, no han passat en va. El pas dels 
anys, sobretot amb les noves tecnologies aplicades als arxius i 
les biblioteques, ha permès l’accés a informació que abans calia 
buscar en fitxes manuscrites de manera presencial i el coneixe-
ment i consulta a distància de documentació i bibliografia que, 
sense aquests mitjans, probablement mai no hauríem conegut. 
Per tant, la informació sobre l’autor i el seu context és molt més 
gran avui, sense perjudici que en el futur apareguin encara noves 
dades. Per altra banda, els criteris d’edició utilitzats tampoc no 
haurien estat els que finalment hem fet servir. Els historiadors, 
com els arxivers, treballem seguint les pautes de l’època que ens 
toca viure. En aquest sentit, l’aproximació a un text del principi 
del segle xvii és avui necessàriament més rica gràcies al gran vo-
lum d’estudis publicats en les darreres dècades sobre literatura 
del renaixement català. Aquests estudis ens han proporcionat un 
context cultural en el qual situar el nostre autor i interpretar el 
seu treball.

Amb la publicació del Tratado del condado de Cerdaña i les 
cartes de Joan Trigall a Jeroni Pujades posem a disposició del 
públic uns textos que es poden gaudir a molts nivells. El públic 
general hi descobrirà una altra Cerdanya, en part desapareguda, 
en part existent, que li permetrà interpretar la fisonomia actual 
de la comarca amb una altra mirada. Les notes aclaridores i les 
explicacions de context l’ajudaran a entendre aquells elements 
que puguin generar dubtes i li oferiran la possibilitat d’aprofun-
dir aspectes puntuals quan siguin del seu interès. Alhora, el pú-
blic especialitzat hi trobarà una font documental potencialment 
útil per a moltes recerques. Aquesta edició no exhaureix la pos-
sibilitat d’aprofundir en la interpretació del treball de Joan Tri-
gall, sinó tot al contrari, presenta la font per tal que tothom que 
hi estigui interessat en pugui disposar amb facilitat i comoditat. 

Aquest treball ha comptat amb l’ajuda i col·laboració de 
moltes persones que, cadascú des del seu àmbit, l’han enriquit i 
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ens han permès millorar-ne el resultat final. Especialment hem 
d’agrair a l’editor, l’Oliver Vergés, la iniciativa i l’entusiasme per 
publicar aquest text, així com a l’Eulàlia Miralles per acceptar 
d’escriure el pròleg del llibre, i a la Laura Viayna per revisar les 
citacions en llatí. També, per una multitud de consultes ben di-
verses, hem d’expressar el nostre agraïment a Àngel Acedo, Sara 
Aliaga, Jacinto Bonales, Dolors Bramon, Luis Cañigral, Alexan-
dra Capdevila, Àngels Casadessús, Jordi Cortadella, Gerard Cu-
nill, Jaume Cunill, Guillem Dalmau, Anna Esteve, Miquel Àngel 
Farré, Andreu Galera, Sofia Garçon, Narcyz Stanislaw Klimas, 
Benigne Marquès, Pilar Martell, Alfred Mauri, Climent Miró, 
Ramon Moliner, Virginia Moreno, Maria Nativitat Benaiges, 
Oriol Olesti, Gemma Pallàs, Xavier Pedrals, Clara Pedrosa, Joan 
Peytaví, Daniel Piñol, Patrici Pojada, Josep Porredon, Maga-
li Rieu, Josep Sànchez, Miquel Sitjar, Josep Suñé, Jordi Torner, 
Marc Torras, Daniel Vilarrúbias i Joan Yeguas.
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Joan Trigall i la seva obra 

Joan Trigall, un mestre inquiet

Sabem que Joan Trigall neix a Puigcerdà al voltant de 15 d’abril 
de 1571.1 És fill de Joan Trigall, mestre de cases de Puigcerdà, 
i de Bartomeua, de qui no sabem el cognom. Té dos germans, 
Joan Pere Trigall i Pere Trigall, menor de dies, tots dos mestres 
de cases.2 Tot i que el pare s’identifica com a mestre de cases 
«de Puigcerdà», la raresa del cognom Trigall, i el fet que no el 
trobem mai abans a la vila, ens fa pensar en una família d’ori-
gen immigrant.3 En aquest sentit hem de tenir en compte que 
la immigració occitana és molt habitual durant l’època i, de 
fet, el cognom Trigall ens recorda el terme francès «trigalle»4 i 
fins i tot a Savinhac, a tocar d’Acs, trobem un carrer anomenat 
«du Trigail», però diversos especialistes en aquest fenomen ens 

1. Ell mateix, el 21 d’abril de 1602, va deixar escrit que tenia trenta-un anys i sis 
dies. ADS, fons parroquial de Vilagrassa, llibre de baptismes 1595-1678. L’any següent, 
quan va començar la seva descripció de Puigcerdà, també especificava que era natural 
«de un pueblo y villa tan esclarescida como lo es Pucerdán».

2. Testament de Joan Pere Trigall, a ACCE, fons notarial, notari Jeroni Relló, tes-
taments 1616-1656, p. 34. Al testament de Joan Pere Trigall s’especifica que el seu 
germà Pere, menor de dies, és mestre de cases. En un document anterior, de 1614, 
s’identifica en llatí com a lapicida. ACCE, fons notarial, notari Joan Ricart, manual 
1614, p. 185.

3. El fogatge de l’any 1553, per exemple, no inclou cap Trigall a Puigcerdà ni a la 
resta de pobles de la Cerdanya. Peytaví Deixona, J., Catalans i occitans a la Catalunya 
moderna (Comtats de Rosselló i Cerdanya, s. xvi-xvii), Barcelona, Òmnium Cultural, 
2005.

4. Trigalle: cabaret, auberge, lieu où l’on donne à boire et à manger. Gl. Triculus. Du 
Cange, Glossaire françois, Faisant suite au Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, vol. 
2 (G-Z), Niort, L. Favre, 1879, p. 312. Vegeu més informacions sobre variants d’aquest 
terme francès a Geoffrion, L-P., Zigzags autour de nos parlers. Simples notes. Troisième 
série, Québec, edició de l’autor, 1927, p. 174-175.
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han confirmat que mai no havien localitzat ningú amb aquest 
cognom anteriorment als personatges que acabem d’esmentar.5 
Per altra banda, encara actualment hi ha el cognom Trigal, aca-
bat en l, en algunes zones del nord de l’estat espanyol, però cap 
cita ens fa pensar en aquest possible origen. En darrer terme, 
també hem de valorar la similitud amb el cognom Rigall, però 
el fet que sempre, en tots els documents consultats, els membres 
d’aquesta família escriguin el cognom segons la forma «Trigall» 
ens fa molt difícil pensar en una possible confusió entre els dos 
cognoms. En tot cas, el mateix Joan Trigall especifica en alguna 
ocasió que escriu «en mi propria lengua catalana» i, fins i tot, que 
és explícitament «català»,6  la qual cosa encara dificulta més la 
formulació d’hipòtesis sobre el lloc de procedència de la família.

Sabem que la seva infància i adolescència transcorre a Puig-
cerdà, tal com ell mateix comenta en uns quants passatges de la 
seva descripció de la vila. Deduïm que deu passar aquest període 
a la casa familiar del carrer de la Morera, a la part nord de la vila, 
on anys més tard el seu germà farà testament.7 En aquell moment 
el carrer de la Morera unia el portal homònim, situat al voltant 
de l’actual plaça de Barcelona, amb el carrer Major, seguint el 
traçat dels carrers actualment anomenats dels Ferrers i de mos-
sèn Jaume Martí, formant una corba i travessant el capdamunt 
del passeig del 10 d’Abril.8 Suposem que la casa dels Trigall seria 
a la part alta del carrer perquè, segons sembla, formava part del 

5. En aquest sentit, agraïm l’interès i les observacions que ens han fet arribar Ale-
xandra Capdevila, Joan Peytaví i Patrici Pojada.

6. Vegeu-ho al començament de la segona carta que va enviar a Jeroni Pujades, 
el 2 de febrer de 1611. Fins i tot, com veurem, l’any 1612 s’identifica en un registre de 
pelegrins com a «natione catalanus». Homs i Guzmán, A., «Relats de pelegrinatge a 
Terra Santa en llengua catalana. Un camí de set segles», Analecta Sacra Tarraconensia, 
76 (2003), p. 21.

7. Vegeu el testament del seu germà, escrit «en la casa hont dit mestre Trigall ha-
bita, scituada en lo carrer de la Morera», a ACCE, fons notarial, notari Jeroni Relló, 
testaments 1616-1656, p. 34.

8. Bosom i Isern, S., Solé i Irla, M., Carrers i places de Puigcerdà. Una passejada 
per la seva historia, Puigcerdà, Ajuntament de Puigcerdà i Arxiu Històric Comarcal de 
Puigcerdà, 1998, p. 93, 116.
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conjunt de cases enderrocades pels francesos l’any 1707 quan 
van construir el Fort Adrià.9 De fet, quan Joan Trigall descriu el 
portal de la Morera es nota que coneix aquell indret de primera 
mà, perquè especifica que l’ha vist obrir i tancar moltes vegades 
i, fins i tot, menciona les obres sufragades pels veïns del carrer.

El mateix Trigall ens informa d’alguns dels seus records d’in-
fantesa i joventut a Puigcerdà: quan descriu el convent de pre-
dicadors de la vila especifica que ell, «quando era muchacho», 
s’emmirallava en la pedra llisa de la portalada de l’església i tam-
bé, quan descriu el portal de Querol, explica que ell mateix havia 
fet guàrdia i sentinella a les nits a les muralles de la vila. També 
ens indica que va estudiar el curs d’arts al convent dels dominics 
abans de l’any 1591, quan se’n va anar de Puigcerdà.10 A par-
tir d’aquell moment, i durant nou anys, Joan Trigall exercirà de 
mestre de gramàtica en diferents localitats: si més no, el tenim 
documentat a Manresa i a Solsona, on ell mateix ens informa 
que havia treballat.11

En l’estat actual de la recerca no trobem Joan Trigall docu-
mentat entre aquest any 1591, quan ens diu que se’n va anar de 
la vila, i la tardor de 1594. Tampoc no sabem en quin moment va 
rebre la tonsura,12 el primer grau dels ordes eclesiàstics, però en 
tot cas l’octubre de 1594 apareix citat com a «discretus Joannes 
Trigall, clericus ville Podi Ceritani, pro nunch in civitate Solsone 

9. Jaume Martí Sanjaume, al pròleg de l’edició que estava preparant d’aquest text, 
especificava que Joan Trigall era «hijo de la villa, de la casa Trigall que figura entre las 
destruídas por los franceses en 1707 para levantar el Fuerte Adrián». ACCE, col·lecció 
de manuscrits i documents solts, cu 1, p. 12. 

10. Quan descriu el convent dels dominics ens informa que «yo he oído el curso de 
artes en él», mentre que quan parla de l’església de Sant Bartomeu, especifica que en 
aquell moment, el 1603, feia més de dotze anys que no residia a la vila.

11. Parlant dels estudis, Trigall especifica que «he leýdo públicamente la gram-
mátiga nueve años», i més endavant comenta que, arran dels problemes amb alguns 
alumnes, havia comptat amb la col·laboració dels cònsols de Solsona i de Manresa.

12. No l’hem localitzat als registres d’ordenacions dels bisbes d’Urgell entre els anys 
1588 i 1594, tot i que aquesta sèrie documental es conserva de manera força irregular. 
Vegeu-ho a ADU, registres de Cúria de 1588 a 1592 i de 1592 a 1601.
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habitante».13 El febrer de l’any 1595 trobem una única citació 
que el defineix —potser per error?— com a «artium studens» i, 
finalment, el juliol d’aquest any el trobem documentat explícita-
ment amb la seva funció docent, com a «magister scolarum civi-
tates Celsone». Segurament devia tenir alguns temes pendents de 
gestionar a la seva vila natal perquè el novembre d’aquell 1595 
nomenava procuradors seus Joan Albot, rector de Càldegues, i el 
seu pare Joan Trigall, lapicida de Puigcerdà.14 

Joan Trigall apareix molt sovint actuant de testimoni amb el 
notari solsoní Pere Màrtir Andreu, i això ens permet seguir-li la 
pista entre la tardor de 1594 i el final de 1597.15 Durant aquests 
anys fa de mestre de gramàtica a Solsona i suposem que als es-
tius devia abandonar aquesta ciutat, perquè en dues ocasions el 
trobem nomenant procuradors. Així, l’agost de 1595 els mestres 
Joan Trigall i Pere Màrtir Balaguer nomenaven el paraire solso-
ní Màrtir Morera procurador seu per cobrar les quantitats que 
se’ls devien «ratione salariorum docendi scolasticos et pueros qui 
operam literis dederunt in dictis escolis», i el juliol de 1597 Joan 
Trigall nomenava procurador el picapedrer solsoní Joan Taver-
na.16 Malauradament no es conserva el manual de l’any 1598 del 
notari Pere Màrtir Andreu,17 però hem de suposar que, com que 
va començar el curs 1597-1598 com a mestre de Solsona, devia 
finalitzar-lo l’estiu d’aquell darrer any.18

13. ADS, fons notarial, Pere Màrtir Andreu, manual de 1594, 23 d’octubre de 1594. 
En referència a la tonsura, hem de tenir en compte la definició del terme clericus: «El 
que tiene la primera tonsura». Salvá, V., Nuevo Valbuena ó Diccionario latino-español, 
París, Librería de Garnier Hermanos, 1878 [16a edició], p. 170.  

14. ADS, fons notarial, Pere Màrtir Andreu, manual de 1595, 14 de febrer, 15 de 
juliol i 4 de novembre de 1595.

15. Vegeu-ho a ADS, fons notarial, Pere Màrtir Andreu, manuals de 1594, 1595, 
1596 i 1597, i llibre de testaments de 1581 a 1607.

16. ADS, fons notarial, Pere Màrtir Andreu, manual de 1595, 21 d’agost de 1595; 
manual de 1597, 19 de juliol de 1597.

17. Es conserven únicament les cobertes i l’índex dels instruments notarials que 
contenia, però no els quaderns amb el seu contingut. ADS, fons notarial, Pere Màrtir 
Andreu, manual de 1598.

18. No es conserven sèries de comptabilitat municipal de Solsona que ens per-
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Tratado del condado de Cerdaña

Al benévolo lector

Todos los hombres debríamos huír la ociosidad y pereza, y como 
a raíz y madre de todos los vicios, como lo dice el Sabio,1 y darse 
cada uno a su labor y trabajo y loables y honestos ejercicios y en-
tretenimientos. Así, yo, porque el calor del verano en este hondo 
de Urgel es muy grande y enfadoso, me puse el junio pasado a 
leer las Pontificales de Yllescas, notando lo que habrás visto en 
el cuaderno pasado, para que con este honesto entretenimiento 
sintiese menos la molestia del calor.2 Después puse mi enten-
dimiento a hacer una descripción de mi patria, incitándome a 
esto haberla hecho y escrito el doctísimo Oliba de la valle de 
Carol.3 He-la hecho, como puedes leer, dividiendo el tratado en 
tres partes. En la primera escribo la descripción, sitio y puesto 
de Cerdaña, en la otra trato de todos los señores que ha tenido 
desde su población hasta hoy; en la tercera describo el sitio y 
edificios de Puigcerdán, mi patria. Y no te maravilles que le haya 
escrito en agena lengua de la mía natural, que cierto no lo he 
hecho porque la tenga en poco, antes bien, la tengo en mucho,4 

1. Llibre del Siràcida, 33 (36/30), 28-29: «Fes treballar l’esclau perquè no estigui 
ociós, que l’ociositat és la mare de tots els vicis». La Bíblia. Bíblia catalana: traducció 
interconfessional, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya, Claret i Societats Bíbli-
ques Unides, 1996, p. 1.607.

2. Es refereix a la Historia Pontifical de Gonzalo de Illescas, com hem vist a l’estudi 
introductori.

3. Vegeu aquesta descripció traduïda al català a Delcor, M., «Una descripció de la 
vall de Querol...», op. cit.

4. Sobre els usos lingüístics en aquest moment, vegeu Gloël, M., Vivar, P., «La de-
fensa de la lengua propia en un contexto de diglosia literaria en Cataluña, Portugal 
y el Reino de Valencia en los siglos xvi y xvii», Boletín de Filología, tom LV, núm. 1 
(2020), p. 273-296.
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sino por haber escrito mi Elenco en castellano, sacándolo de un 
original que está en esa lengua; me pareció cosa no muy propia 
ni a propósito escribir tan pequeño cuaderno en dos lenguas, 
que si no fuera por esto, le hubiera escrito en latín y me hubiera 
estado tan fácil como en castellano, por haber profesado y leí-
do públicamente en dos ciudades y en una villa la latinidad por 
nueve años,5 y porque todos a quienes pienso comunicárselo, y 
también porque mi interés no ha sido otro sino entretenerme, 
por eso, si hay algunos errores (bien sé serán muchos) en el esti-
lo del escribir, atribúyalo a mi poca elocuencia, que ella tiene la 
culpa, y corrígelo tú con benignidad, que no soy de tal condición 
que me ocurte de eso. Y si algo hay que te parezca bueno, alaba 
a Dios («qui linguas infantium facit esse disertas»).6 En lo demás, 
he procurado escribir la verdad, porque la mentira a todos es 
odiosa y aborrecible. Vale.7

5. Com hem vist a l’estudi introductori, Joan Trigall va ser mestre a Solsona i a 
Manresa, clarament entre 1594 i 1600. El període entre 1591, quan marxa de Puigcer-
dà, i 1594, quan el trobem a Manresa, no sabem on es troba. En tot cas, si durant nou 
anys exerceix de mestre «en dos ciudades y en una villa» suposem que de 1591 a 1594 
deuria fer-ho en una vila que desconeixem. Una altra opció, potser més remota però 
que també hem de valorar, és el fet que Solsona va rebre el títol de ciutat el 1594, per la 
qual cosa abans d’aquesta data tenia la consideració de vila. Tot i que ens sembla una 
mica forçat, qui sap si Trigall consideraria de forma diferenciada la vila de Solsona, 
abans de 1594, i la ciutat de Solsona després d’aquest any. Bada i Elias, J., «Conces-
sió del títol de ciutat a Solsona», Miscel·lània: Solsona, 400 anys d’història, Solsona, 
Ajuntament de Solsona, 1994, p. 15-26. Posteriorment a la redacció d’aquest text Joan 
Trigall també va exercir com a mestre a Puigcerdà a partir de 1606, com hem vist.

6. Llibre de la Saviesa, 10, 21: «Perquè la saviesa va obrir els llavis dels muts i donà 
eloqüència als nadons». La Bíblia. Bíblia catalana..., op. cit., p. 1.539.

7. Aquesta presentació no es conserva al manuscrit de 1603. Per tant, l’hem trans-
crit a partir de la còpia de 1768 conservada a l’ACCE, fol. 49-49v.
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f1 Descripción de la tierra y condado de Cerdaña

La tierra y condado de Cerdaña está puesta en los confines de 
la España Tarraconense,8 junto a Francia, con la qual parte mo-
jones, entre los muy nombrados y altos montes Pyreneos, a 45 
grados de latitud, quiero dezir que tanto se alsa de la línea aequi-
noccial, y 24 o 25 de longitud, según Ptolomeo en su libro se-
gundo de su Geographia, capítulo sexto.9 Strabón, lib. 3,10 «post 
medium», dize: «Media vero loca (habla de los montes Pyreneos) 
convalles continent quas frequentes cultores habitant, has quam 
maxima Hispaniae nationis portio Ceretani tenent, a quibus 
multifariam pernae condiuntur, Cantabricus perquam similes 
proventum non mediocrem hominibus exhibentes», que en vulgar 
castellano quiere dezir: «En medio de los montes Pyreneos ay 
grandes valles y collados, las quales habitan muchos labradores; 
los principales d’estos son los ceretanos, que son buena parte 
de la nación española, en las quales se crían y sustentan muchas 
maneras de ganado, muy semejante al ganado viscaýno, y d’él 
sacan no poco provecho». Plinio, en su Natural Historia,11 haze 
mención de Cerf1vdaña.

8. Sobre el concepte Espanya en aquesta època, que Joan Trigall utilitza habitual-
ment amb un significat geogràfic, equivalent al territori de la península Ibèrica, vegeu 
Gloël, M., «Los conceptos de España durante los reinados de los Austrias», Revista de 
Humanidades, 38 (juliol-desembre de 2018), p. 191-216.

9. Al marge: «Ptol. lib. 2, cap. 3. Geograph. [sic]». Sobre les diferents cites que els 
autors clàssics fan en referència a la Cerdanya, vegeu Olesti Vila, O., «Les fonts literà-
ries referents als ceretans», «Les fonts literàries dels segles ii-i ANE», «Fonts literàries, 
segles i-iii» i «Les fonts literàries tardanes», Història de Cerdanya, Girona, Diputació 
de Girona, en premsa. 

10. Al marge: «Strabón, lib. 3.»
11. Al marge: «Plin. lib. 2. cap. 3.»
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De donde se dize Cerdaña
En quanto al nombre, que en latín se dize «Ceritania», otros 
«Ceretania», por ventura se llama assí de «Cerere, dea frumenti», 
por la mucha copia de trigo que en ella se coge todos los años, 
aunque esto no lo he hallado en ningún autor, sino que es pensa-
miento mío, y creo que no voy muy lexos del blanco. En lengua 
vulgar se llama Cerdaña y, los moradores, cerdanes o cerdañeses.

Forma de Cerdaña
Su hechura es a forma de una galera que tiene la proa hazia po-
niente y la popa hazia levante, aunque tuerce un poco hazia me-
diodía, a forma de media luna, pero no es tanto que pierda la 
dicha forma. Los remos parece que figuran las muchas valles que 
tiene por todas partes.

Quán grande sea Cerdaña
Su grandeza es de siete leguas no pequeñas de largo, desde la 
puente de la Tet, a donde acaba y empeça Conflente, hasta un 
poco mas baxo de la puente de Arsèguel, a legua y media de la 
Seo de Urgel. De ancho terná poco menos de otro tanto, con los 
altos montes que parecen los lados de la dicha galera.12

Puertos o collados de Cerdaña
Tiene muchos y grandes puertos o collados, de los quales los de 
más nombre son Pimorente, portellas de Orlu, valle de la Losa, 
por la parte de Francia; collado de la Perxa por la parte de Perpi-
ñán; collado de Mayans, collado de Jou, el Pandís, por la parte de 
Cataluña; sin otros de menor nombre, por los quales no se puede 

12. Joan Onofre d’Ortodó, al seu Dietari de 1584, diu que la Cerdanya «te vuyt 
legues de larc y vuyt de ample, so es Del pont de la tet, fins a la quera, y del avet coronat 
fins al pont de la corba». Galceran Vigué, S., Dietari..., op. cit., p. 58.
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passar todo tiempo sin grande trabajo, por las muchas nieves y 
yelos, pero en el estío son puertos muy amenos y deleytables, 
con muchas aguas y fuentes frescas y christallinas, y muy buenas.

De los montes
Los montes que la rodean son muy altos, espaciosos y fértiles, y 
lo más alto, con peñascos de estraña grandeza, los quales hazen 
la tierra muy fuerte, porque no se puede entrar en ella, particu-
f2larmente por la parte de Francia, sino por ciertas y pocas partes, 
y no en todo tiempo.

Llanura de Cerdaña. Quán poblada sea
En medio d’estos montes está una espaciosa llanura, de las her-
mosas por su tamaño que sean en España, la qual comunamente 
se llama la llanura de Cerdaña, en la qual ay tantas villas, lugares, 
casarías y castillos que puede competir con qualquier tierra, por 
hermosa, fuerte y poblada que sea, porque con tener tan poco 
espacio como está dicho y aún menos lo poblado, digo por la as-
peresa de los montes, ay tres buenas y fuertes villas, de las quales 
Pucerdán es la principal. Las otras son Bellver, con muy fuertes 
muros y castillo; la otra es la antiquíssima Líbia, aunque no es la 
que en aquellos tiempos era ni está en el mesmo puesto, y sin es-
tas ay más de cien lugares o lugarejos, porque es averiguado que 
ay en el oficialato de Cerdaña más de 70 rectorías o parochias, y 
ay retorías de 3, 4 y aún de 5 y 6 lugarejos, sin algunas que son 
del obispado de Elna y otras del obispado de Aleth, en Francia. 
Estos tres obispados tienen sus mojones en una antigua capilla 
en el llano de la Perxa, llamada San Juan de la Perxa.13 Pero la 

13. La capella de l’hospital de la Perxa, que des del segle xv era administrada com 
a priorat del monestir d’Arles, es trobava enderrocada el 1807, quan els seus materials 
van ser utilitzats per a construir un nou temple. Tot i que antigament estava dedica-
da a Santa Maria, es comença a documentar amb l’advocació a Sant Joan a partir de 
mitjan segle xvi. Delcor, M., Les vierges romanes de Cerdagne et Conflent dans l’His-
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mayor parte y casi toda es del antiquíssimo obispado de Urgel, 
por tener la cathedral no más de seys leguas distante de Pucer-
dán. Tenía antiguamente más pueblos, de los quales aún se pare-
cen las ruinas y vestigios, como Saltèguel, Vilalta, Niula y otros.14

De los castillos
Havía también muchos castillos y torres, edificados los más d’ellos 
sobre montes y peñascos, de los quales algunos oy están en pie, 
otros son derribados y parecen las ruínas, algunas con las puertas 
a medio edificio. Los más princif2vpales de los que están en pie son 
los castillos de Pucerdán, Carol, Torcerdana; en todos estos tiene 
el rey soldados, aunque de la mesma tierra, que no fía tan poco de 
los naturales, los quales siempre se son estados y son muy leales. 
Los de Pucerdán, Carol y Torcerdana se goviernan con un mes-
mo capitán, el qual reside en el de Pucerdán, y están de tal mane-
ra dispuestos que desde el de Pucerdán al de Carol ay una legua.15

Por qué se dize Carol
Dízese assí porque se tiene por cierto que el emperador Carlo 
Magno lo edificó, como se puede collegir de la forma antiquíssi-
ma del edificio, curruptamente se dize Carol de Carolo o Caro-
lus, y la valle Carola, porque tuvo aquí una famosa vitoria, y la 
valle se llama la valle de Carol.

toire et dans l’Art, Barcelona, Rafael Dalmau, 1970, p. 82-83. Alart, B., «L’hôpital et la 
commune de la Perche», Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales, XVIII (1870), p. 296-315 especialment.

14. Sobre els despoblats cerdans vegeu Mercadal Fernàndez, O., Aliaga Rodrigo, 
S., Solé Irla, M., «Aproximació als nuclis despoblats de Cerdanya», Ibix, 11 (2020), 
p. 141-155.

15. L’any 1392 s’havia mesurat la distància entre Puigcerdà i Querol, que va re-
sultar ser d’una llegua i mig quart. Galceran Vigué, S., Dietari... op. cit., p. 33. Sobre 
la vall de Querol, els seus castells i el seu sistema de gestió, vegeu Obiols Perearnau, 
Ll., «La vall de Querol al segle xvi: persones, mercaderies, idees i conflictes», Ibix, 9 
(2016), p. 113-132.
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Por qué se dize la Torre Cerdana. De quán grande efecto sean
Otra legua más adelante, casi en la raya de los reynos, está la Torre 
Cerdana, nombrada assí porque la edificó a communes expensas 
todo el condado de Cerdaña, y quando los soldados que están 
en ella sienten y saben que el enemigo entra en la tierra o quiere 
entrar, con un tiro de bombarda avisa al castillo de Carol y, con 
otro, Carol avisa al de Pucerdán.16 Entonces Pucerdán, con dos 
tiros que dispara por cada parte de la llanura, se tienen los natu-
rales por avisados que ay peligro y que el enemigo entra,17 y si es 
de noche se avisa casi toda la tierra con fuego des del alto cam-
panario de la parochial,18 y también se avisa con correos, y con 
diligencia llevan los labradores lo mejor de su hazienda a Pucer-
dán o en los castillos y, con las armas, que las saben bien menear, 
promptamente y con grande ánimo acuden a la necessidad.

Robos y assaltos de los franceses en Cerdaña
Y assí casi en un momento está avisada toda la tierra y previenen 
a los daños que suelen hazer los franceses enemigos, f3 y aun las 
más vezes (como se ha visto) le rompen la cabeça, y assí ellos no 
ozan entrar sino de noche y hurtan todo lo que pueden y alto 
a Francia, y si escapan sin daño es porque quando se sabe que 
los enemigos son entrados y que llevan presa, ya ellos están en 
Francia y no se puede venir a las manos con ellos. D’esta suer-
te han hechos daños inestimables, llevándose el ganado y todo 

16. Antoni Oliba també ens descriu aquest sistema d’avisos sonors. Delcor, M., 
«Una descripció de la vall de Querol...», op. cit., p. 443.

17. L’any 1569 es té constància del codi d’avisos, amb un, dos o tres trets d’arti-
lleria per aplegar els síndics de Cerdanya, perquè la població s’armés i perquè tothom 
es concentrés a Puigcerdà respectivament. ACCE, Ajuntament de Puigcerdà, registre 
de consells de 1566 a 1572, f. 164. Dotze anys abans, les autoritats de Puigcerdà ja ha-
vien demanat unes peces d’artilleria «para avisar la tierra quanto entraren enemigos»; 
AGS, Estado, llig. 322, doc. 82.

18. El juliol de 1594, per exemple, davant l’amenaça d’una invasió francesa, es va 
acordar «que encontinent se tire la artillaria y se avise la terra, y també a la tarda se fas-
sa senyal de foch y fum en la torra de Santa Maria». ACCE, Ajuntament de Puigcerdà, 
registre de consells de 1592 a 1596, fol. 178.
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lo que podían llevar, cautivando hombres de toda suerte y aún 
hasta los niños, después los bolvían con grande rescato, y si no 
fuera la fertilidad y bondad de la tierra, no tenían remedio sino 
desampararla, y si aora no son ricos, aunque tampoco no son 
muy pobres, no es maravilla, antes lo es más cómo les ha que-
dado nada, que si otra tierra huviera tenido essos encuentros no 
se yo si huviera podido resistir. Pero quando los podían coger y 
venir a las manos con ellos, ni se llevavan la presa ni se bolvían 
todos. Claramente lo havemos visto y ellos han experimentado 
nuestras fuerças, principalmente el año de 1598, que no quiero 
hablar de más lexos que de tres mil y aún más que entraron acau-
dillados por monsiur Durban, la tercia parte y por ventura más 
quedaron muertos y presos.19

Otros castillos
Sin los ya dichos castillos ay otros muchos, como de Bolquera, 
Èguet, Enveig, Bolvir, Bellver y otros que por brevedad los callo, 
y más que están tan fortificados los lugares y casarías con torres y 
garitas que llaman, que muchos parecen castillos; en fin, la tierra 
es muy poblada y fuerte, como lo ha havido bien menester.

División de Cerdaña. Veguer
Divídese todo el condado en estas regiones: Cabo de Montaña, 
Baga, Solana —Segre es la línea— y la Ballía o Baridán, de la 
puente de Izòvol abaxo. Todos son súbditos al veguer, el qual es 
bayle de Pucerdán y veguer de Cerf3vdaña.20

19. Vegeu una explicació contemporània d’aquesta incursió a Galceran Vigué, S., 
Dietari..., op. cit., p. 60-62. Sobre les relacions frontereres, des d’un punt de vista mili-
tar però també social i econòmic, vegeu Poujade, P., Le Voisin et le Migrant. Hommes 
et circulations dans les Pyrénées modernes (xvie-xixe siècle), Rennes, Presses Universi-
taires de Rennes, 2011.

20. Al pont d’Isòvol s’hi trobava una creu gravada en una roca que indicava el 
límit entre la vegueria de Cerdanya i la sotsvegueria de Baridà, que incloïa la batllia 
de Bellver. Alart, B.: Inventaire-sommaire des Archives Départementales antérieures á 
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Sýndicos
Tiene la tierra quatro sýndicos, que de tres en tres años la mesma 
tierra los elije, los quales tienen sus consejos y ordinaciones, casi 
como los antiguos tribunos de Roma, y miran mucho por el bien 
público.21

Cerdaña, muy alta tierra
La tierra es muy alta, como es claríssimo argumento las muchas 
aguas y ríos que por cada parte despide, y todas son de fuentes y 
lagunas, dichos estaños, estas son muchas, y algunas muy gran-
des; a cada passo se hallan fuentes, muchas y de excellentíssimas 
aguas, verificándose lo que dize Aristóteles: «ex magnis monti-
bus, magni fontes»,22 que de grandes montes, grandes fuentes.

Ríos que sallen de Cerdaña
Por la parte de Francia despide dos ríos, el uno salle por la par-

1790, Pyrénées-orientales, archives civiles – série B. C, París, Paul Dupont, 1868, p. 247. 
El veguer apareix sovint documentat com a veguer de Cerdanya, Baridà, Urgellet i 
Baronia d’Orcau; la seva jurisdicció, per tant, ultrapassava la Cerdanya i arribava al 
vescomtat de Castellbò. Obiols Perearnau, Ll., «El segle xvi, un segle de canvis a la 
Cerdanya», Història de la Cerdanya, Girona, Diputació de Girona, en premsa. Per 
altra banda, sobre la divisió de la terra de Cerdanya en les quatre parts que ens indica 
Joan Trigall, vegeu Galceran, S., L’antic Sindicat de Cerdanya. Estudi socio-econòmic, 
Girona, Banc de Girona i Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Girona, 1973.

21. Es refereix als síndics de la Terra de Cerdanya, que representaven les quatre 
parts en què es dividia el territori cerdà, sense incloure la vila de Puigcerdà. Vegeu-ho 
a Galceran, S., L’antic Sindicat de Cerdanya..., op. cit. Vegeu-ho també, amb alguns 
comentaris, a Simon i Lleixà, E., Obiols i Perearnau, Ll., «El Sindicat de la Terra de 
Cerdanya», Del Consell de la Terra al Consell General, 600 anys d’història, Andorra 
la Vella, Societat Andorrana de Ciències, 2019, p. 25-29. Uns breus apunts sobre la 
relació d’aquesta institució amb la vila de Puigcerdà a Obiols Perearnau, Ll., «La Vila i 
la Terra. Tensions i conflictes entre Puigcerdà i la Cerdanya durant el segle xvi», Era, 
revista cerdana de recerca, 3 (2019), p. 279-289.

22. Vegeu aquesta mateixa cita atribuïda a Aristòtil, amb la variant «ex magnis 
montibus magni luteres» a Martí Sanjaume, J., Dietari de Puigcerdà amb sa vegueria de 
Cerdanya i sotsvegueria de vall de Ribes, vol. I, Ripoll, Impremta i Llibreria de Llorenç 
Bonet i Batlle, 1926, p. 44.
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te de Capsir y discurre por Francia, y creo que entra en el mar 
Mediterráneo cerca de Narbona; el otro salle de los montes de 
Carol, el qual no muy lexos de Tolosa entra en el río Garona, y 
ambos a dos, con otros, discurren hasta Burdeos y entran en el 
mar grande.

La Tet, río
Por la parte de levante o Perpyñán parte al río dicho la Tet, el 
qual riega todo Conflente y Rossellón y baña parte de los fuertes 
muros de Perpyñán, y desagua en el mar no muy lexos de Ca-
nete; en este río ay muchas fargas, donde se haze el mucho hie-
rro, la mina del qual sacan de los ásperos montes de Conflente.23

Ter y Freser, ríos
Por la parte de mediodía sallen otros dos ríos, el uno se despide 
de los montes de Núria, de la otra parte, y se llama Freser, y jun-
tándose con el Ter en Ripol corre por Sant Hipòlit; aquí tuerce 
hacia levante hasta Girona, donde entra en el mar.

Lobregate, río
El otro es Lobregate, el qual salle del collado de Jou, y otro ramo 
de los montes o peñas de Cadí, el qual, haviendo recebido a Car-
doner media legua más baxo de Manresa, desagua en el f4 mar 
junto a Monjuique de Barcelona, el qual, con las muchas arenas 
que en sus inundaciones lleva, a cegado un puerto famoso que 
antiguamente estava en su boca, y el dicho monte de Moniuique 
le servía de abrigo seguro.24

23. El 1628 Andreu Bosc anotava que «lo ferro se fabrica en les fargues de Rosse-
llo, y Conflent» s’elaborava amb l’extracció de trenta mil quintars anuals de mineral. 
Bosch, A., Summari, índex o epítome dels admirables y nobilíssims títols de honor de 
Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyà, Pere Lacavalleria, 1628, p. 84.

24. Sobre la formació del delta del Llobregat i el seu ús històric com a port, vegeu 
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