SOBRE EL DOCUMENT DE CREACIÓ DE LA VILA DE SANT LLORENÇ DE
MORUNYS
A l’entorn del monestir s’hi anaven construïnt habitatges sota la protecció i estímul del
mateix abat de tabèrnoles, del prior de Sant Llorenç i del vescomte de Cardona, i el
1283 ja era un poble. Del 28 de setembre de 1283 és un document, l’original del qual
és perdut, però se’n conserven algunes restes i una còpia del segle XVII, que sembla
fidedigna.
En aquest document Ramón Folc, primer comte de Cardona, donà a unes famílies i a
d’altres homes i dones que vulguin el permís d’habitar i repoblar la Pobla que hi ha a la
Vall de Lord, prop del monestir de Sant Llorenç i que passarà a ser Vila Franca i, per
tant, els exonera dels mals usos que llavors s’estilaven i els allibera (els fa francs)
d’altres càrregues tot donant-los-hi garanties de poder romandre en aquesta Vila
Franca.
Entre les persones que hi anirien a viure cita Ramon Saserra, Pere Balaguer,
Guillem Novella, Guillem de Santcliment, Bernat Cescort, Bernat Rossinyol,
Bernat Blanch i Berenguer Dez Cavall.
A més del vescomte Ramon Folc, van signar l’esmentat document Guillem de
Calders, Pere de Josa, Ramon de Tort (cavaller), A. Exeme, Pere de Muresa,
Arnau de Soler (batlle (1) de la Vall de Lord), Pere de Segalers (saig (2) de la Vall de
Lord), Guillem Pinyana (degà (3) de la Vall de Lord) i Jaume de Claret (escrivà).
Notes
(1)

Batlle = Als Països Catalans, administrador al servei d'un senyor territorial, en nom
del qual exercia la representació dels drets de caràcter econòmic. Vindria a ser el
recaptador d’impostos.

(2)

Saig = Oficial executor que tenia al seu càrrec fer les citacions, executar els
embargaments i executar les penes a què eren condemnats els reus. Vindria a ser el
que ara equivaldría a jutge i, alhora, cap de policia
(3)

Degà = Capellà que exercia un càrrec semblant al que avui en diríem rector.
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