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PRÒLEG
Aquest treball té com a objectiu analitzar la implantació del
feudalisme en una àrea, el Vallès Oriental, que originàriament no
planteja les mateixes condicions que les zones estudiades fins ara,
dintre l'àmbit geogràfic català. El Vallès Oriental ni va ser una zona
fronterera, ni es va veure afectat pel moviment de repoblació d'una
forma tan acusada com altres comarques. Aquest estudi, a part
de demostrar això, es dedica a observar com aquestes condicions
particulars van influenciar en la implantació de la formació social
feudal.
Igualment pretén fer una anàlisi de la forma en què es realitzà
aquesta evolució, partint de l'època precedent i veient tots els
aspectes, especialment socials i econòmics, que van canviar.
D'aquesta manera es podrà veure com en una àrea homogènia per la seva geografia i per la seva història es va desenvolupar
el feudalisme. Com a estudi comarcal que és, aquest treball ajudarà a entendre millor la implantació d'aquesta formació social i
també matisarà les interpretacions generals que sobre aquest
esdeveniment històric s'han fet.
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Abreviatures
ACA
ACB
Lib. Ant.
ADB
CSC
LFM
ASA

Arxiu de la Corona d'Aragó
Arxiu Capitular de la Catedral
Libri Antiquitatum
Arxiu Diocesà
Cartularí de Sant Cugat (edició de J. Rius i Serra)
Liber Feudorum Maior (edició per M. Roseil)
Fons de Santa Anna i Santa Eulàlia del Camp
(edició per J. Alturo)
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Castell de la Roca (La Roca del Vallès).
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Dintre la zona esmentada s'han de fer
distincions, donat que hi ha àrees que tenen
una personalitat diferenciada (històricament i
geogràficament). Destaca entre elles la zona
El marc geogràfic que és objecte d'aquest
òe Caldes, que a la documentació del segle x,
treball és el Vallès Oríentai. S'han agafat
fins a la fundació de la parròquia de Santa
gairebé els límits complets de l'actual comarMaria, s'anomena termino caldenseb. Recorca, exceptuant només algunes zones de munda
aquest topònim l'existència d'una antiga
tanya. S'ha preferit estudiar una zona històrirealitat
urbana d'èpoques anteriors (Acquae
cament homogènia en els segles x i xi més que
Caiidae)6,
que es fa servir per citar geogràfiagafar uns límits político-geogràfics de l'actualitat, per emmarcar aquest estudi. Per això he cament una àrea que havia estat d'influència
volgut excloure les zones de muntanya (Mont- d'aquesta localitat romana i que la toponímia
seny, Cingles de Berti, Granera i serralada pre- conserva encara. Potser la part amb més perlitoral} i considerar només les zones de la val!, sonalitat pròpia de la geografia dels segles x
el Vallès pròpiament dit1. A més he afegit i xi7 és la vall del riu Tordera. La documentaalguns territoris que formen part del Vallès ció assenyala amb èmfasi la seva diferenciaOccidental, pensant que a l'època objecte de ció, malgrat que reconeix la pertinença al
l'estudi tenien més relacions amb l'Oriental. Vaiense6; la particularitat de la vall del riu
Són la zona de Caldes2 i les terres que vore- Tordera dintre el Vallès Oriental ve recalcada
gen la riera de Caldes fins a Santa Perpètua3. per l'exclusió d'aquesta en el territori de franD'aquesta manera ens queda una àrea quícies, dintre el qual s'incloïa el Vallès
homogènia que queda aïllada de les altres Oriental,
A la plana la forma més usada per referircomarques en gairebé tres quartes parts dels
seus límits per muntanyes que la separen se als llocs és a través de la xarxa hidrogràfica. Els rius, torrents i rieres serveixen com a
d'altres zones geogràfiques de Catalunya4.
immillorables referències per situar geogràficament
les poblacions i els assentaments de
1. Segons Balvey el nom de Vallès prové de les
l'època.
característiques orogràfiques del Vallès Oriental.
La comarca del Vallès Oriental té dues conBalvey, «Consideracions respecte al Vallès en èpoques
ben diferenciades: ía del riu Besòs i la de
ca romana». La Gralla, núm, 524, 1931.
fixen els límits nord i, després de travessar la
2. Històricament l'àrea de Caldes ha estat reladel Congost, vers el pla de la Gorga i Castellcir,
cionada amb altres poblacions del Vallès Oriental.
passa a les altures de Castellterçol i Granera en
Només cal citar l'alou baronia de Montbui, que
les capçaleres del Ripoll i de la riera de les Areincloïa localitats d'ambdues comarques vallesanes.
nes i recorre després els estreps septentrionals de
Vegeu Badia i Moret, J., La Baronia de Montbui,
Sant Llorenç del Munt [...], retroba la divisòria del
l'Ametlla, 1968.
Maresme a la Conreria de Montalegre que segueix
3. Santa Perpètua ha estat relacionada amb la
al nord fins al Montnegre.» Llobet, S-, Geografia
història de les localitats del Vallès Oriental més prode Catalunya, vol. III, Barcelona, 1968.
peres: Mollet, Gallecs, etc. Per exemple, totes
5. La primera cita d'aquesta expressió és de
aquestes poblacions formaven la jurisdicció de la
l'any
945. ACB, Lib. Ant.. III, fol. 73, doc. 193.
mateixa cel·la de Sant Cugat, situada a Sant Feliu
6.
Acquae Calidae va ser municipi romà. Arridel Racó fvalrano). (CSC, vol. II, núm. 382 (1002II,
zabalaga,
A., Pardo, S. i Sadurní, J., Els orígens de
4, «Dintre de la Depressió Pre-litoral, per una
Granollers
i del Vallès Oriental, Granollers, 1984,
part, la carena de la serralada litoral la separa del
7.
Vegeu
supra, capítol I, A.
Maresme i la serralada pre-litoral la separa de ía
VILAGINÉS SEGURA, Jaume (1987)
8.
In
[
.
.
.
)
ualle
que uocant tordaria [...] locum
Selva, Osona
i Bages.
altures
del Montseny en
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Vallensi,
vol I, núm. 3 (908).
I. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA

des de Montbui, Palau-solità, Santa Perpètua
de Mogoda i la Llagosta13.
L'attra conca important és la de la Tordera. Aquest riu neix al Montseny, recollint les
aigües del vessant oriental del massís. Des
d'aquí baixa per Sant Celoni i Gualba14, abans
d'entrar a la Selva. Rep diversos afluents: per
la dreta la riera de Trentapasses i de Fuirosos,
per l'esquerra la de Pertegàs, Gualba i Breda,
Tant l'un com l'altre tenen un cabal irregular, amb una dependència del règim de pluges.
Els màxims s'enregistren a l'estiu i a la tardor,
que provoquen, tot sovint, greus riuades,
característiques del clima mediterrani. No obstant, l'abundosa xarxa d'ambdues conques fa
possible que el Vallès sigui una comarca on no
falti l'aigua.
En algunes zones, fins i tot, l'abundància
d'aigua ha fet que la vida humana fos impracticable fins a la seva dessecació. Els cursos
baixos del Mogent i tot el Besòs van
caracteritzar-se per la proliferació d'aigües
estancades (stagnos, lacunas)™, la qual cosa
va fer que fins a èpoques molt avançades, des
de Mollet fins a Montcada, no existissin poblaments humans16.
Els cursos dels rius, en general, segueixen
9. de occiduo afrontat in rio valense, CSC, vol.
I, núm. 13 (932). «És una dada ben significativa la direcció nord-sud, marcada pel pendent orotambé el que el riu que la talla perpendicularment gràfic de la comarca. El Vallès orogràficament
com per la meitat s'anomeni en els documents
13. Caldes de Montbui era Calidas, Palausolimedievals, riu del Vallès que discorre pel Congost
tà
Palatio
Saiathani, Santa Perpètua Mogoda, i La
{flumine vallense quod discurit per congustum;
Llagosta
no
existia encara en el segle X.
Florez, Espana Sagrada, v. 29, f. 462)». Balvey,
14.
Palautordera
era en el segle X Palatio Bita«Consideracions..., op. c/t.
rninea,
Sant
Celoni
Pertegatio,
Gualba Aqualba.
10. Aiguafreda i el Figuero ens queden fora
15.
Hi
ha
topònims
referents
a aiguamolls a La
els Kmits del treball. La Garriga s'anomena en el
Roca
{Laguna,
Udina,
F.,
Archivo
Condal, núm.
segle X ipsa Garriga, les Franqueses, actualment,
102),
a
Granollers
{ad
ipsa
Lacuna,
ASA, núm, 91)
és formada per Marata IPaiatio Maserata), Lieroi
a
Vilanova
relacionat
amb
el
tema
(ipsas tsolas,
na (Laurona), Corró d'Amunt i Corró d'Avall ICorroCSC,
vol.
II,
núm.
480).
De
tota
manera
potser és
ne subteriore i superiore). Granollers era Granomés
eloqüent
la
mancança
de
referències
toponílarios.
miques entre Mollet i Montcada, zona d'aiguamolls
11. Llinars al segle X era Linares, La Roca ipsa
molt més densa,
Rocha, i Montornès Palatio Dalmanla.
16. Ho ha demostrat Estrada i Garriga, J„ Sín12 Riells era Riellos, Bigues era Bigues, Santa tesis arqueològica de Granollers y sus alrededoEulàlia de Ronçana Oronciana, Lliçé d'Amunt i Lliçà res, Granollers, 1955.
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Parietes.
la Tordera. La primera és la més extensa i també la més important, i dóna nom al territori. El
Vallès rep el nom del riu Valense, forma primitiva del riu Besòs9, Aquest riu es forma òe la
unió del Congost i la riera del Mogent, al terme de Montmeló. Tots els rius i rieres que li són
tributaris tenen una orientació de nord a sud.
El Congost, que té una llargada de 41 quilòmetres, neix a la Plana de Vic i travessa en el
seu curs Aiguafreda, el Rgueró, la Garriga, les
Franqueses i Granollers'0. El seu curs és bastant dificultós, especialment en passar pels
Cingles de Bertí. El Mogent neix a la serra del
Corredor, té 28 quilòmetres i passa per Llinars,
la Roca i Montornès". Rep les aigües d'algunes rieres com la de Vlamajor i la de Cànoves.
A pocs quilòmetres de la seva formació, el
Besòs rep les aigües de diversos afluents per
la seva banda dreta. El primer és et Tenes, que,
naixent al Moianès, entra al Vallès per la zona
de Riells, travessant els termes òe Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà
d'Avall i Parets12. Laltra aportació remarcable,
abans d'entrar al Barcelonès, és la de la riera
de Caldes, que neix a Gallifa, passa per Cal-

és una semifossa tectònica situada al bell mig
de dues serralades, la litoral i la pre-litoral. El
seu relleu és suau, en general, i només es veu
interromput pels contraforts dels sistemes
muntanyencs que l'envolten i per les nombroses rieres que el solquen. Aquests turons que
hom troba sovint fan que aquesta comarca
tingui un aspecte pla només en aparença17,

estacions de la via que segurament eren enclavades a la comarca: es tracta de Semproniana i Praetorium. Semproniana sembla que va
ésser el nucli comercial de la ciuitas romana
de Lauro, a l'actual Granollers20. Praetorium va
ésser una instal·lació militar situada prop de Llinars que controlava una derivació de la via
principal cap a Barcelona, seguint els cursos
baixos del Mogent i del Besòs, alhora que vigilava la zona del baix Montseny La via Domi1. Les comunicacions
nitia entrava per la zona de la vall de la TordeLa situació geopolítica del Vallès Oriental
ra, passava per tant per Llinars d'on sortia un
és privilegiada. Forma part de l'anomenada ramal que, seguint el Besòs, es dirigia cap a
depressió pre-litoral catalana, que uneix senBarcelona, mentre que la via principal contise obstacles importants el Camp de Tarrago- nuava cap a Granollers en direcció a Arragona amb l'Empordà, per l'interior del Principat, ne (Sabadeíl) i Martorell (Ad Fines)2'1. Dues
justament per entremig de dues serralades: la vies secundàries, però importants des d'un
pre-litoral i la litoral18.
punt de vista local, eren les que anaven dels
Aquesta circumstància ha fet que aques- municipis d'Acquas Calidas (Caldes), a iiuro
ta comarca hagi estat solcada, de manera (Mataró) i la bifurcació de la via Dominitia que
continuada, per importants i intenses vies de
des de Granollers (Semproniana), a través dels
comunicació i per nombrosos pobles que les
usaren: no tan sols en el sentit NE-SW del Cingles de Bertí conduïa a Ausa (Vic).
corredor pre-litoral, sinó també per la fàcil D'aquesta manera quedava un conjunt viari
comunicació amb el pla de Barcelona (pel que teixia una perfecta xarxa, la qual comupassadís de Montcada), amb el Moianès (per nicava perfectament tota la comarca, amb un
Sant Feliu del Congost, entre els Cingles de lloc estratègic, Semproniana (Granollers), centre geogràfic de la comarca i alhora mercat
Bertí i el Tagamanent).
Les vies de comunicació medievals de la ciuitas de Lauro, el territori administraseguien l'esquema de les vies romanes, els tiu més important del Vallès22.
La xarxa viària medieval és gairebé idènprincipals eixos de les quals ja existien en època ibèrica19. El camí més important era la w'a tica. Només varien els noms de les vies i, lleuDominitia (pre-augustiana) que travessava gerament, la importància dels itineraris. En pritransversalment el Vallès Oriental. Aquesta via 20. Sobre les vies de comunicació al Vallès
podem trobar un excel·lent resum a Arrizabaíaga,
comunicava la ciutat de Roma amb l'interior
d'Hispània. Els vasos apoHínars citen diverses A. i altres, op. cit., pàgs. 77-95. No obstant, per
obtenir un coneixement més profund és indispen17. Aquest refrany vol expressar l'ondulació sable acudir a Estrada, J. i Vilallonga, L, La «Lauorogràfica de la comarca. Recollit per Arrízabala- ro» mon&tai y el hallazgo de Cànovas, pàgs,
ga i altres, op. cit., pàg, 15.
163-71, Barcelona, 1967.
18. Vilar, P„ Catalunya dins l'Espanya moder21. Ibldem.
na, vol. I, pàg. 102, Barcelona, 1964,
22. Estrada considera que Lauro era una ciui19. Arrizabaíaga i altres, op. cit., pàgs. 66-76, tas romana, malgrat que no formava una realitat
urbana. Segons aquest autor Semproniana era el
mercat, nucli referencial de la ciuitas de Lauro.
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La xarxa viària d'origen romà s'amplia en
mer lloc la via Dominitia és la principal forma
de comunicació amb els Pirineus i França. No els segles x i xi amb una sèrie de camins de
obstant, l'itinerari parteix de Barcelona, menor o major importància. Entre els de major
segueix fins a Llinars i a partir d'allà s'uneix importància hem de citar el que duia des de
a l'antiga via romana, després continua l'iti- Vilamajor29 fins a Barcelona, afegint-se al
nerari cap a Girona, El nom de la via varia, ara camí reial.
Un altre camí important era el que unia
s'anomena strata francischa23. La documenCaldes
amb Barcelona, segurament seguint la
tació cita sovint aquesta via amb el nom de
riera
de
Caldes30.
via calciata24, és a dir, la via empedrada. La
La
documentació
no cita els noms dels
importància històrica d'aquest camí serà molt
camins,
només
esporàdicament
les direccions,
gran, fins i tot ha arribat a l'actualitat amb un
topònim propi revelador: camí ral25 o reial. però en la majoria bels casos es tracta de vies
Aquest itinerari estudiat per Llobet26 passa- secundàries anomenades precisament uias
va per Llinars, Vilalba Sasserra i Sant Celoni que, no obstant, permetien una excel·lent
comunicació i demostren la importància del
i es dirigia cap a la comarca de la Selva.
Juntament amb ell trobem altres camins poblament de la zona3'.
En resum, la documentació dels segles x
igual d'importants. Una via anava a Vic (Ausa)
i
xi
ens
mostra un Vallès Oriental amb una xari ara s'anomenava Via Tavernaría21; serà el
camí que unirà el Vallès amb el comtat d'Osonòmica i social de la ciutat és el mateix que la va
na, facilitant l'expansió de les forces socials
convertir en gran nucli romà, la seva situació: «cruque des d'allà influenciaran sobre la comarca.
ce de caminosu. Llobet, S„ Granollers. Estudio
Granollers, que havia estat el mercat-nucli
g
eogràfica-histórico, Granollers. 1957. Sobre el
aglutinador del Vallès a l'època romana, tormercat
de Granollers, expressió de la importància
na a ser-ho amb el redreç econòmic del segle
econòmica
de la localitat, vegeu Canals, «El nosxi, aprofitant, igual que en les seves anteriors
tre mercat a través de la història, La Gralla, tom
etapes, la condició de cruïlla de camins28.
23. Sobre l'itinerari vegeu Gallardo, A., Del8, 1934,
29. El camí de Vilamajor a Barcelona el cita
Mogent al Pla de la Calma, pàgs. 47 i 49, BarceGallardo, A., Del Mogent..., op. cit., pàg. 47.
lona, 1938. Sobre el nom del camí i també sobre
Aquest camí devia la seva importància al fet de
el seu itinerari vegeu Balari i Jovany, J„ Orígenes
comunicar amb el mercat de Sant Pere de Vlamahistóricos de Cataluna, vol. I, pàgs. 321-27, Bar- jor, que es desenvolupà en el segle XI. Vegeu Balcelona, 1964. També hi ha un estudi cartogràfic
vey, «Dos mercats propers extingits», La Gralla,
en el mapa de l'Editorial Alpina dirigit per Llobet
1934. D'aquest mercat el camí prengué el nom
i dedicat a El Corredor, Granollers, 1981.
ó'strata mercaderia.
24. Per exemple uia publica que dicunt calcia30, [„.a Caldes) in strata publica que pergit per
ta. ACB, Lib. Ant., III, doc. 155 (1073).
serram ad Barchinonam, CSC, vol. II, núm. 751
25. Vegeu Gallardo, A., op. cit., pàg. 79.
11093).
26. Vegeu supra, nota 23.
31. L'abundància de vies secundàries strata i
27. A prop de Parets: [...) strata que pergit de via no és fàcilment quantífícable. De fet totes les
Barcelona in Ausona, CSC, vol. II, núm. 727 uillas estaven comunicades entre elles a través
(1086Í.
d'aquests camins. Per exemple [a Plegamans] ...in
28. Els estudiosos de la història de Granollers ipsa strata publica que pergit ad Calles (CSC, vol.
destaquen el període de temps en què aquesta va I, núm, 243); (a Parets] ...in ipsa strada que perdesaparèixer com a ciutat. Per exemple Estrada,
git per Gallecs (CSC, vol. !, núm. 288 (993); [de
J„ Síntesis arqueològica... op cit. El factor que
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xa de camins força desenvolupada, que permet la comunicació entre les múltiples uillas i,
al mateix temps, amb zones fora dels seus
límits comarcals.

abundant, terra argilenca, pendents suaus,
situació a prop de les vies de comunicació,
estan emparades del vent del nord i de la inversió tèrmica, tan freqüent a l'hivern»34, A la
zona més meridional l'existència d'aiguamolls
feia més difícil l'ocupació humana.
A. Comentaris a la història del poblament
El poblament romà es basava en una completa xarxa viària que comunicava els nuclis de
El Vallès Oriental és una de les comarques la comarca amb altres indrets de la regió {llude Catalunya amb una història més remota.
ro, Barcino, Ausa) o de l'exterior (Roma, a traLes primeres troballes es remunten al període
vés de la via Dominitia que creuava la comarneolític. A partir d'èpoques tan llunyanes el
ca);
també disposava de dues estacions
Vallès sempre ha estat una zona on la vida
d'aquesta
via: Semproniana i Prastorium, la prihumana ha tingut assentament.
Els jaciments ibèrics són freqüents a tota mera d'elles amb funcions de centre comercial
la comarca. El poblament iber va arribar a ser i disposava, així mateix, d'un nucli urbà de
poblament no gaire important (Acquee Calideemolt important, fins al punt d'encunyar un
tipus de moneda pròpia (la lauro). Els ibers van Caldes) i una ciuitas administrativa, Laura que
havia arribat a emetre moneda35.
començar a caracteritzar la personalitat del
El poblament romà, tan consolidat, no
Vallès. Van introduir la vinya, l'olivera i el consabem
si va tenir continuïtat durant l'ocupareu dels cereals, però van ser els romans els
ció visigoda, àdhuc què va quedar-ne després
qui van civilitzar tota la comarca32.
L'hàbitat original i l'arrel de l'ocupació i de la invasió sarraïna. Hi ha constància de troballes visigodes a Santa Perpètua i a
colonització romana es distingirà per la dispersió, la qual esdevindrà un tret peculiar del pai- Granollers36, ta qual cosa fa pensar que el
poblament no va desparèixer del tot i que, malsatge vallesà33. Els principals nuclis d'ocupagrat
les transformacions socials, idèntiques a
ció romana seran: l'àrea del nord de Granollers,
a la Garriga, Cànoves, l'Ametlla, Samalús i les les que es van produir arreu d'Occident a la
Franqueses; i un segon nucli al curs del riu baixa romanitat, el Vallès no va patir un canvi
Tenes, és a dir, Bigues, Riells, Santa Eulàlia de massa traumàtic.
És important tenir presents tots aquests
Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà d'Avall i Parets;
aspectes
històrics del Vallès Oriental perquè
i finalment el sector de la vall del Mogent, Llinars, Cardedeu, la Roca, Montmeló i Montor- ens ajudaran a entendre millor el desenvolupanès. En aquestes tres grans àrees abunden les ment dei treball. Observarem com el Vallès va
restes d'antigues uíllas romanes, també són les ser influït pregonament pel seu passat, esdezones on les condicions del terreny eren més venint així un cas excepcional dintre de l'evolució posterior en la història del Principat.
bones per a l'assentament humà: hi ha «aigua
34. Arrizabaíaga, A. I altres, op. cit., pàgs.
32. Vegeu Arrizabaíaga, A. i altres, op. cit., 84-85.
pàgs. 66-77; també hom pot consultar sobre la
35, Vegeu supra, nota 32.
Lauro a Estrada, J., La «Lauros monetal..., op cit.,
36, Vegey Vinyals i Rovira, F., Preliminars de
passim.
la història de Santa Perpètua de Mogoda i Santí33. Vegeu Llobet, S., a Geografia de Catalu- ga. Santa Perpètua de Mogoda, 1978; també
nya, vol. III, pàg. 385.
Estrada, J., «Sepultures visigòtiques a Granollers»,
Vallès, núm. 1.698, octubre de 1970.
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II. CONTEXT SÒCIO-POÜTIC

Tradicionalment s'ha considerat la invasió
musulmana com la causa d'un trasbals radical dintre de la història catalana. L'ocupació
islamita va provocar l'esfondrament del sistema polític i social i, en general, el despoblament de les zones més indefenses. La població va cercar refugi a la muntanya. Això
explicaria per què el centre neuràlgic de la
regió va passar a les àrees pirinenques1.
Als Pirineus, i fins i tot ultra ells, es covaren els gèrmens de la posterior recuperació
de les zones ocupades pels islamites. Allà va
néixer l'empenta que va permetre que la Catalunya vella passés a mans cristianes: Girona
es lliurà als exèrcits de Lluís el Pietós l'any
785; Barcelona, després de més dificultats,
també caigué sota el poder franc l'any 801.
Malgrat la nova situació, l'estabilitat va tardar
a arribar. Tant fes revoltes internes (la d'Aissó a la plana de Vic l'any 826-27) com les
contínues ràtzies dels musulmans van dificultar la tasca de consolidació que s'imposava
des de la cort imperial d'Aquisgrà.
Limperi carolingi va organitzar la zona
reconquerida segons el model imperial. A través de diverses capitulars els emperadors van
atorgar un estatut privilegiat a algunes zones
recuperades de la que els cronistes anomenaren Marca Hispànica. A la capitular emesa
a Sant Serni de Tolosa l'any 844 per Carles
el Calb es confirma un anterior privilegi de
Carlemany adreçat als habitants de la ciutat

de Barcelona i als residents en el castell de
Terrassa en concret, i a tots els qui vivien en
el comtat de Barcelona en general2.
Políticament la regió es dividí en comtats,
«aprofitant la infrastructura visigoda»3, els
quals van ser governats indistintament per
aristòcrates d'origen hispano-got i per poderosos personatges francs. Serà finalment una
família autòctona, originària de i'altra banda
dels Pirineus, exactament de la zona de Carcassona, que aconsegueix lligar hereditàriament el domini dels comtats de la banda sudpirinenca als membres de la seva estirp i la
que, més endavant, serà l'origen de la casa
comtal de Barcelona. L'eix vertebrador de llurs
possessions, els comtats de Girona, Osona i
Barcelona, restarà sota el control d'una mateixa línia de descendència, malgrat un costum
tan disgregador com el de dividir l'herència
entre els fills4.
Guifré el Pelós fou el personatge més
important de l'evolució que s'ha definit com
«un llarg camí cap a l'obtenció de la sobirania»5, és a dir, vers la separació òe fet del
domini carolingi. L'obra de Guifré fou molt
important, tant per la revitalització de la societat catalana com en la tasca repobladora que
en el seu govern es va realitzar. El Berguedà,
el comtat d'Osona i el pagus de Manresa són
àrees que van ser repoblades en el període
que va ser comte6.

2, Abadal, R., Els diplomes carolingis..., número 4 |844|.
3. Riu, M., «La feudalització del camp català»,
Cuadernos de Historia Econòmica de Cataluna,
núm. 19, 1978.
1. Vegeu sobre aquesta època Abadal, R„ Els
4. Abadal, R„ Els primers comtes..., pàgs.
primers comtes catalans, 2.a ed„ Barcelona, 1980. 53-73.
Sobre les àrees pirinenques com a centre neuràl5. Ibidem, pàgs. 207-19,
gic de la regió, Vicens Vives, J., Noticia de Cata6. El cas d'Osona i del Bages ha estat estulunya, pàgs. 20-22, 2.' ed„ Barcelona, 1982 i diat per Abadal, R., ibidem, pàgs. 73-111; el cas
Bonnassie, R, Catalunya mil anys enrera, vol. 1, de Berga per Salrach, J. M., Ei procés de formapàgs. 67-81, Barcelona, 1979.
ció nacional de Catalunya, vol. II, pàgs. 121-36,
Barcelona, 1978.
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La implantació del model carolingi va ser
assumit pel nou poder local. El sistema carolingi es basava en l'existència d'una àmplia
xarxa de monestirs. A Catalunya el mateix
Guifré el Pelós va promoure la fundació de
diversos monestirs que, com a la resta de
l'imperi, tenien la funció de sustentar el
règim7. Els monestirs van ser potenciats perquè col·laboressin en la tasca de revitalitzar ei
país i perquè ajudessin a enfortir el poder civil
dels comtats. La protecció comtal i la liberalitat dels emperadors carolingis van anar
engrandint els monestirs de la Catalunya vella.
Els cenobis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i el de Cuixa, van ser tres centres pirinencs que compliren un paper importantíssim
en el desenvolupament català dels segles ix
i x que, en alguns casos, es perllongà després8. Juntament amb aquests tres monestirs pirinencs, el de Sant Cugat, ubicat a la
plana del Vallès, va tenir una importància
equiparable. El monestir de Sant Cugat era
una antiga fundació d'incerts orígens que va
ser restaurat per l'emperador Carles el Calb
l'any 878.9 La història d'aquest monestir
també va íntimament lligada a la protecció
dels comtes, encara que la seva gran expansió correspon al segle x, època en la qual la
vida política catalana canvia de referències,
busca els seus focus orientadors a Roma o
7. El paper dels monestirs dintre de l'imperi
carolingi ha estat destacat àmpliament per la historiografia. Per al cas de Catalunya vegeu Abadal,
R., ibid., cap. I.VII.
8. Sant Joan va caure en descrèdit en tombar
l'any mil, moment en el qual el Papa acabà amb
el que era una evolució degradant de la vida
monàstica amb la butlla de l'any 1017. Vegeu Abadal, R,, Dels visigots als catalans, vol. II.
9. Per conèixer la història de Sant Cugat,
Peray, J„ Sant Cugat, Barcelona, 1931; Pladevall,
A., Els monesteris catalans, Barcelona, 1970, i
Ambròs i Montsonis, J., El monestir de Sant Cugat
del Vallès, Oíkos-Tau, Vilassar de Mar-Barcetona,
1984.

en l'esplendorós califat de Còrdova, produintse el que s'ha denominat «l'obertura al món
de Catalunya»10,
Una altra institució eclesiàstica d'enorme
importància en aquesta època fou la diòcesi.
La diòcesi va ser un element d'enquadrament
de gran transcendència, a través de la parròquia, encara que al Vallès haurà de postposar
la seva influència fins al segfe xi. No obstant
a altres contrades de Catalunya la parròquia
col·laborarà en el procés de fixació de la població. Els comtes de Barcelona van fomentar la
participació del poder diocesà en el procés de
colonització de les zones despoblades i, en
alguns casos, com a Osona, li van encomanar
tasques de caire polític11, No obstant el poder
diocesà també cercava influir en la societat
mitjançant una important riquesa patrimonial.
L'església de Barcelona, és a dir, el bisbat associat a la canongia de Santa Creu i Santa Eulàlia, també va cercar el suport imperial amb la
finalitat de consolidar un poder territorial que
li concedís una presència considerable en
l'esdevenidor. L'any 878 el bisbe Frodoi12 anà
a confirmar els béns que posseïa dins del comtat: privilegis que incloïen les concessions que
l'emperador Carles el Calb concedí al mateix
bisbe l'any 862.13 En aquesta concessió
l'emperador va donar drets i immunitats fiscals
al capítol barceloní, la majoria d'elles a la zona
del Montseny.
10, Abadal, R., Com Catalunya s'obrí al món
mil anys enrera, Barcelona, 1960.
11, «En els segles de formació de Catalunya
els bisbes de Vic no foren només uns mers consellers dels governants, sinó els seus associats en
una forma de govern mig secular mig eclesiàstica», Freedman, P. H., Tradició i regeneració a la
Catalunya medieval, pàg. 25, Barcelona, 1985.
12. Florez, E., Espana Sagrada, vol. 29, apèndix doc, núm. 13.
13. Abadal, R., Els diplomes carolingis—, número 25 (862).
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Paral·lelament a la xarxa parroquial que es
funda per enquadrar la població a algunes
contrades de la Catalunya carolíngia, el poder
comtal crea una estructura administrativa laica, basada en el castell, controlat per delegats del comte, els uicaris, normalment d'origen noble. La construcció de torres o castells
es generalitzarà durant el segle x, encara que
també en aquest cas s'ha de citar el Vallès
Oriental com una excepció. Aquestes edificacions seran el centre neuràlgic del castrum,
circumscripció que controlarà el castell, el
qual serà molts cops edificat sobre vells oppida de tradició romana o pre-romana14. La funció del castell inicialment serà defensiva però
ràpidament degenerarà en coercitiva respecte de la gent que habitava en els seus límits.
Aquesta xarxa militar serà el germen de l'aparició del feudalisme, ja entrat el segle xi.
En el marc d'aquestes institucions i en el
context d'aquests fets històrics se situa la
Catalunya carolíngia. Dintre d'ella destaca la
nostra comarca amb unes peculiaritats que la
fan diferent, com faran diferent la seva evolució cap al feudalisme. Aquestes peculiaritats
són les que veurem tot seguit, començant per
un tema interessantíssim: la repoblació.

1. La repoblació
El gran fet demogràfic que es produeix a
finals del segle ix és la repoblació d'àmplies
zones de la Catalunya vella, les quals resta-

14. Segons J. Pardo hi ha una reocupació en
època medieval d'àrees tradicionalment usades
com a llocs fortifícats. Probablement els topònims
castellum o derivats indiquen una fortificació antiga, no necessàriament reocupada.

ven despoblades a causa de la inseguretat
provocada per l'hostilitat islamita15.
La'repoblació de les noves zones ocupades es realitzà a través de l'aprisió, concepte
jurídic d'antecedents a la Septimània al segle
viu, quan els carolingis fomentaven la repoblació d'aquestes contrades, després d'haver
estat recuperades als musulmans16. Jurídicament l'aprisió és un pas intermedi entre la plena propietat de la terra artigada i la simple
possessió. A causa de la immunitat que implicava, la seva aplicació va fer que els futurs
aprisiadors s'aventuressin a la tasca de tornar
a la cultura d'extensions que havien quedat
ermes.
Hom interpreta el fenomen repoblador de
dues formes diferents, en funció dels protagonistes de la iniciativa repobladora. La primera interpretació considera que van existir
dues grans figures17. En primer lloc el gran
empresari que podia ser qualsevol magnat
que decidia posar en marxa l'ocupació d'algunes zones a partir dels seus dependents. Entre
aquests grups destacaven el comte i els
monestirs pirinencs. En segon lloc, el petit
pagès, és a dir, la iniciativa popular, que va
fer que una important massa de població es
traslladés des de les muntanyes per aprofitar
els avantatges de l'empresa comtal que pretenia ocupaf les zones despoblades.
La segona interpretació, en canvi, considera que el veritable protagonista de la repoblació va ser la iniciativa popular. Considera que
el veritable repoblador del territori abandonat
15. Sobre la repoblació vegeu, per exemple,
Bonnassie, P., Catalunya mil anys enrera, vol. I,
pàgs. 70-80.
16. Uaprisio és citada a les diverses capitulars
que emeté el poder carolingi per a la Septimània.
Vegeu Abadal, R., Els diplomes carolingis..., passim. Sobre la definició, Abadal R., Els primers
comtes..., pàgs. 96-103.
17. Ibidem.

VILAGINÉS SEGURA, Jaume (1987)
«La transició al feudalisme. Un cas original. Vallès Oriental.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 2 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

àrees properes del comtat d'Osona, però la
simple fundació de parròquies no implica
necessàriament que els parroquians que apareixen a les actes de consagració siguin
recent immigrats. Els dos documents que parlen de fundacions de Sant Joan, a la Roca i a
l'Ametlla, no deixen entreveure cap indici que
els parroquians siguin acabats d'arribar; tot
al contrari, la concessió de terres a les noves
parròquies i les afrontacions de les terres limiten en casos comptats amb zones ermes i,
per tant, no indiquen que han estat recentment artigades. El monestir l'únic que fa és
institucionalitzar el seu domini espiritual i
material sobre la localitat.
Segon, confiar exclusivament en la documentació pot ser equivocat. Pensar que quan
no hi ha documents no hi ha res, que aquell
poble o aquella església abans de les primeres referències documentals no existia, és
arriscat. La manca de documentació indica
només que anteriorment s'usaven unes altres
formes legals, les quals no tenien com a
suport material el paper. Això es comprova
fàcilment amb les referències documentals, a
través de les afrontacions o de la procedència de la terra. Si aquella terra ha estat comprada anteriorment o prové dels pares, ens
indicarà que era treballada, almenys, una
generació abans. Aquest és el cas més freqüent en la documentació. Entre els anys 900
18. Bonnassie, R., op. cit., pàgs. 87-93.
i 1025 tenim un 48% de procedència per
19. Mundo, A. M., «Domains and rights of
compra (compara) i un 20% dels pares (per
Sant Pere de Vilamajor (Catalonia): a polyptych of parentorum)2*.
c.950 and c.1060», Specutum, vol. 49, abril de
De la mateixa manera és atrevit pensar
1974.
que quan se cita una església per primer cop,
20. Valls i Rtmbles, R., «El repoblament del correspon al moment de la seva fundació. El
Vallès durant la reconquesta», Arrahona, núm. 1. cristianisme al Vallès és força antic i no és
21. Feliu, G., «Sant Joan de les Abadesses i estrany que la presència d'esglésies es
el repoblament del Vallès», Miscel·lània Fort i remunti molt temps enrere35. Per altra banCoguli, Abadia de Montserrat, 1984.
24. Vegeu Apèndix estadístic, pàg. 122.
22. Valls i Rimbles, R„ op. cit.
25. Alguns opinen que la cristianització és
23. Hi ha la prova indubtable dels documents. bastant recent al Vallès Oriental; per exemple BarTenim les actes de consagració de les parròquies
de LAmetlla (Udina, F., El Archivo Condal..., núm,
1031 i La Roca vbidem, núm. 102).
VILAGINÉS SEGURA, Jaume (1987)
va ser el petit aprisiador que amb la seva família i el seu treball cercava nous horitzons,,fugint
de la pressió demogràfica de la muntanya'8.
Un cop aquests petits pioners quedaven instal·lats, la colonització rebia el suport de l'autoritat comtal i la població quedava controlada
pel poder oficial.
Aquesta darrera interpretació és la més
lògica. Probablement el repoblament de les
zones ermes de la Catalunya carolíngia es va
realitzar per una iniciativa espontània que posteriorment van aprofitar el poder públic i els
grans senyors de l'època.
De tota manera, tant si agafem una com
l'altra, ambdues interpretacions difícilment
poden ser aplicades plenament per al cas del
Vallès Oriental. Els arguments que s'esgrimeixen sobre un Vallès despoblat, que va essent
paulatinament repoblat, són en primer lloc el
paper fundador de certs monestirs, en especial Sant Joan19; en segon lloc les primeres
referències documentals d'esglésies, amb el
benentès que la inexistència documental implica inexistència poblacional20; la coincidència onomàstica21 i, finalment, circumstàncies
històriques poc favorables22.
Aquests arguments no són gaire consistents. Primer, les fundacions de Sant Joan,
incontestables al Vallès23, poden estar
d'acord amb un procés colonitzador a les
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da l'existència o no d'esglésies no és un indi- fica a partir de la baixa romanitat. La sociecador fidedigne del repoblament d'una zona. tat visigoda, que va arrelar a la nostra
comarca26, no va trencar la tendència i la
Efectivament, la parròquia va tenir un paper
invasió sarraïna possiblement va accentuar el
cabdal a altres comarques en l'enquadrament
despoblament, però especialment dels sectors
de les terres repoblades, però al Vallès la inexistència d'esglésies no indica una manca de socials dirigents. Al Vallès, zona on hi ha
hagut una llarga tradició de poblament, és
població anterior.
lògic pensar que no es degué produir un
Tercer, la coincidència onomàstica tampoc
no és un indicador real de repoblament. Que abandonament generalitzat de ta població Les
posteriors ràtzies musulmanes (durant el
coincideixin noms de persona de les valls pirinenques amb noms de gent del Vallès és una segle ix van ser força freqüents) no deguesimple casualitat. L'onomàstica, per la seva ren desertitzar una zona que ja era estructurada des d'un punt de vista poblacional. Fins
variabilitat i per la inexistència de diferenciació entre la tipologia dels noms de persona, i tot resta per veure si la rebel·lió d'Aissó va
no ens pot servir per demostrar la repoblació afectar tan intensament el Vallès Oriental.
Els documents que posseïm ens demosde! Vallès.
Finalment les circumstàncies històriques tren que la població del Vallès en el segle x
poden fer pensar en un despoblament del ja era estable El Vallès era suficientment dens
Vallès provocat per una fugida massiva de des del punt de vista demogràfic, en relació
gent, buscant la protecció de les muntanyes, amb la capacitat productiva i l'estructura
però aquesta afirmació no deixa de ser una social. Les dades documentals són eloqüents.
hipòtesi. Cal demostrar-la amb dades més Hi ha una quantitat insignificant de nous estafefaents. Evidentment les ràtzies musulmanes bliments (aprisio): només un, l'any 915, a
influenciaren directament en la vida del Vallès Llinars27. Hi ha una mancança geirebé absoOriental, però resta per demostrar que això hi luta d'afrontacions amb terres ermes o
provoqués una desolació demogràfica fins al despoblats28.
punt que després es fes necessària una repoFinalment manca la constància de terres
blació.
o vinyes recent posades en conreu (edificaCom veiem, els intents de demostrar que tasl, que són més freqüents en el segle xi.29
el Vallès va tenir una repoblació idèntica a la
Tot això fa pensar en una estructura agràd'altres contrades de Catalunya no són del tot ria plenament consolidada de fa temps en
fiables. El tema mereix una anàlisi diferent funcionament i per consegüent una població
tenint present altres arguments i considera- antiga que treballa la terra.
cions. En realitat la qüestió és espinosa. El
El problema rau a saber fins a quin punt
que sembla cert és que el Vallès, com la res- la població vallesana del segle ix era nova o
ta d'Europa, devia perdre densitat demogrà- continuava des d'èpoques anteriors.
celó, M„ «Visigots i àrabs», dintre d'Història
de els testimonis materials a Estrada,
26. Vegeu
Catalunya, dirigida per J. Nadal i P. Wolff, Oikos- J., «Sepultures visigòtiques a Granollers», Vallès,
Tau, Vilassar de Mar-Barcelona, 1983. No obstant núm. 1.698, octubre de 1970, i a Vinyals, F., Precal considerar factors com la forta romanització, liminars de la història de Santa Perpètua de Mogoinfluència visigoda, facilitat d'accès i l'existència da i Santiga, Santa Perpètua, 1978.
de centres cristians antics (per exemple Sant
27. ACB, Lib. Ant., III, fol. 41, doc. 113 (919).
Cugat) de la comarca degueren facilitar la penetra28, Vegeu Apèndix estadístic, pàg, 113.
ció del cristianisme al Vallès.
29. Ibidem.
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Per un costat existeix la seguretat que no
Juntament amb la toponímia romana cal
hi va haver despoblació en zones on el pobla- recórrer a un altre grup de topònims, en aquest
ment és antic30. En segon lloc també és cas antropotopònims, d'origen got: Villa Reuindubtable que àrees determinades de la daldi, Vila Teudbert, vilare anlani, Villa Ariuifo,
comarca van ser repoblades31.
Villa sinduiro, Villa Gausago36 són noms de
Comencem per analitzar la continuïtat de lloc que ens indiquen un probable poblament
poblament. Per estudiar aquest aspecte s'ha d'origen visigot.
de partir de la toponímia. Si considerem que
També la toponímia ens demostra com
l'origen toponímic indica l'origen del poblal'ocupació sarraïna no va ser tan destructiva
ment s'ha de considerar que a la zona central ni tan important demogràficament. En lògica
de la nostra comarca no va haver-hi una des- hagué d'influenciar en l'emigració de la claspoblació total. El topònim Licano ens remet a
se dirigent, compromesa amb el règim got.
una finca íuilia) d'època romana que fa refe- Però, pel que fa a la gran majoria de la poblarència a un Licius32. El topònim Laurona pro- ció, el canvi de classe dominant no hagué de
vé de Lauro, un nom d'origen ibero-romà33. ser un motiu especial com per abandonar la
Lexpressió geogràfica territorio caidense ens seva terra. Pensem que els invasors formaren
recorda YAcquee Calidae romana34. Aquesta una élite i no hi va haver una ocupació de
continuïtat en la toponímia és demostrativa tipus poblacional, per tant van haver d'insd'un poblament prolongat des d'època roma- tal·lar la seva administració sobre la població
na. En altres casos, malgrat que el topònim ori- antiga. Això ens ho indica la toponímia. El
castell de la Roca en el segle x se'l cita casginari s'ha perdut, hom pot demostrar en base
tro morino37, topònim que, encara que ambia altres dades la continuïtat en el poblament.
En el cas de L'Ametlla, en la seva acta de con- gu, pot ser revelador (maurus pot ser alhora
sagració del 932,35 hom pot comprovar un un antropònim llatí i un gentilici musulmà).
predomini de noms d'origen romà o cristià res- També l'existència d'un nom de lloc com
pecte dels d'origen got, en comparació a altres Alfou38 pot venir de la mateixa arrel àrab
llocs, la qual cosa és força reveladora tenint
que el castellà alfoz (districte), la qual cosa
present que això es produeix en una zona ens mostra com probablement va existir a la
d'important assentament romà.
part central un districte musulmà que, des del
30. Les àrees de la plana; les tradicionalment castell de la Roca, dominava els encontorns.
Aquest districte controlaria la població indímés poblades. Vegeu supra, cap. I,
31, Les àrees més properes a altres comarques gena que, en la seva major part, hauria restat en el seu lloc d'origen.
d'Osona, en concret la vall de la Tordera.
Totes aquestes dades ens confirmen la
32. Vegeu Aesbischer, P., Éwdes de toponymie catalane, Barcelona, 1928. Segons l'autor, de hipòtesi que el Vallès Oriental no va ser desLicius va sorgir Licianus, referent a un fundus que poblat del tot,
36. Podria ser que ets personatges que van
ha estat l'embrió toponímic de Licanus i després
donar el seu nom per a aquestes UÍIISB haguessin
Lliçà.
viscut a l'època carolíngia (segle IX), però de la
33. Vegeu Estrada, J. i Vilallonga, L, La «Laumateixa manera podria ser el contrari.
ro» monatai i ei hatlazgo de Cénovas, Barcelona,
37. CSC, vol. I, núm. 184.
1967.
38. La primera referència d'aquesta uilla és de
34. Vegeu Arrizabaíaga, A„ Pardo, J, i Sadurní,
l'any 941: de meridie afrontat in Alcozi, CSC, vol,
J„ Els orígens de Granollers i del Vallès Oriental,
I, núm. 20.
Granollers, 1984.
35. Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 103.
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Però malgrat això, en algunes zones hem
de reconèixer que va haver-hi repoblació.
Efectivament el precepte carolingi de l'any
84 4 39 parla de gotos s'tue ispanos quan es
refereix als habitants de les rodalies de Barcelona. Més endavant, l'any 86240 un altre
precepte imperial parla de les terres que els
hispani uel seruis van rescatar de la incultura (de eremo traxerunt). Pocs anys després,
pel 878, se cita la terra d'un prevere (Joventianus) que de eremo írax/r41 i dels camps
que els spani homines de eremo traxerunt
Totes són dades indubtables de l'existència de
repobladors. No obstant totes aquestes cites
fan referència a indrets del Vallès septentrional i són prou reveladores del fet que efectivament les zones més al nord de la nostra
comarca durant el segle ix,42 segurament
van ser repoblades sota la tutela del comte
d'Empúries, qui va rebre la zona de Palau-

39. Abadal, R.. Els diplomes carolingis..., núm.
5 (844).
40. Ibidem, núm. 25 (862).
41. Florez, E„ Espana Sagrada, apèndix, núm,
13.
42. Quan se cita per primer cop uilta Campinus, encara viu el seu epònim Campinus, la qual
cosa vol dir que la repoblació és recent (Udina, F„
Espana Sagrada, apèndix, núm. 13), l'actual localitat del Montsenv, Cerdans, ens indica inequívocament l'origen dels seus pobladors.

tordera43 de l'emperador. La part nord del
Vallès [Palautordera) no endebades és exclosa de les franquícies de la comarca. Indubtablement l'origen de l'adquisició de les terres
va influenciar l'evolució posterior.
Juntament amb aquesta repoblació de la
vall de la Tordera, la resta de la comarca no
és impensable que també fos repoblada, en
part per pobladors del nord o per mossàrabs.
D'aquest grup pot ser Frodoinus, que apareix
l'any 915 com a aprisiador a Llinars44.
No obstant, cal insistir en el fet important
de la continuïtat del poblament a la nostra
comarca. Malgrat que el flux repoblador es va
donar en zones determinades, al nucli45, a la
zona més densament habitada en èpoques
anteriors, la població, més o menys disminuïda, va continuar ocupant les terres cultivades
des de temps remots46.

43. ACB, Lib Ant, III,tol.41, doc. 113 (9151,
44. ACB, Lib. Ant., III, fol. 41, doc. 113 (915|.
45. Considerar que una regió és poblada vol
dir que la densitat demogràfica és la màxima que
pot mantenir un nivell tècnic i de productivitat
determinat. En aquest sentit, i lògicament, la densitat no era gaire elevada, però sí que hi havia la
gent que permetien els factors tècnics. Sobre
aquest aspecte vegeu Slicher van Bath, B. H., Historia agrària de Europa occidental, 500-1850, pàgs.
13-16. Barcelona. 1978.
46. Malgrat que s'haguessin produït indubtables canvis en l'estructura social.
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Can Terres (la Garriga), un dels masos més antics de la comarca.
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Si recorrem a les dades estadístiques ens
trobem que al Vallès és difícil d'establir una
conclusió definitiva a partir d'elles. Sobre 40
documents del segle x (fins al 1205) que
No és fàcil apropar-se ai coneixement de tenen com a protagonistes grans o petits
la família del segle x.
aloers, a 24 (60%) hi participa un sol indiviLa documentació, a part de ser tendencio- du, a 13 (32%) ho fan parelles {esposos presa se'ns mostra ambigua i difícil d'interpre- ferentment, però també mares amb els seus
tar. No obstant, el tema de la família és de fills), i només en tres casos són de germans
cabdal importància per conèixer el funciona(7'5%). Una primera lectura d'aquestes
ment d'una societat que no té unes institu- dades mostra una manca gairebé absoluta de
cions de poder molt desenvolupades i parents col·laterals, i confirma aquesta concluposseeix una classe dominant poc important. sió la majoria de la documentació, que mosPer això val la pena l'esforç d'esbrinar l'orga- tra una pobresa terminològica, pel que fa al
nització interna de la família vallesana ante- parentiu, prou reveladora4.
rior al mil·lenari.
De tot això es dedueix un predomini de
D'entrada el dilema es planteja entre la família conjugal, enfront de l'àmplia. Un
l'existència de família àmplia o nuclear; entre 32 % dels documents ho demostren incontesel domini de la parentela o de la família con- tablement: la majoria, el 60%, que tenen com
jugal. La qüestió ha estat estudiada per a a protagonistes persones en solitari, es pot
altres zones1.
suposar que comporten l'existència de llaços
Les conclusions no han estat del tot defi- familiars conjugals.
nitives, però preval l'opinió que ei model famiAquesta és la conclusió que es pot
liar en aquesta època va ser la família nuclear, extreure d'una lectura superficial de les dades
formada pel matrimoni i els fills solters2. A
esmentades. Cal però cercar nova informació
Catalunya s'observa una diferència entre que ens pugui ajudar a entendre millor el prozones poc desenvolupades, dominades per
blema. Fter fer-ho podem recórrer a una altra
hàbits socials tribals, como les àrees pirinen- font que ens forneix la documentació: les
ques, on dominen els llaços de parentiu afrontacions. El costum jurídic de senyalar les
amplis, i les zones més avançades, que han demarcacions de les terres que les limiten ens
rebut al llarg de la seva història més influx dóna una abundant base d'informació sobre
civilitzador i on existeix majoritàriament la l'ambient natural i social que envoltava les
família nuclear o conjugal3.
terres de conreu, i també de les circumstàncies que caracteritzaven els propietaris i les
seves famílies. Les afrontacions ens revelen
1. Vegeu les obres de:
un terme, heres/heredes, força suggerent i
Duby, Economia rural y vida campesina en el
interessant. El terme heres/heredes indica els
Óccidente Medieval, Barcelona, 1973.
parents o cohereus del propietari de la terra
Fossier. R., Histoire sociale de l'Occident
(de meridíe in terra de Senderedo uel suos
Médiévale, Paris, 1970.
eres)5, és a dir, tots els parents que conBonassie, P„ Catalunya mil anys enrera, 2 vols.,
4. Si partim de la idea de que el llenguatge és
Barcelona, 1979.
producte de les necessitats socials dels grups.
2. Tots els autors a la nota 1 resumeixen el
5. CSC, vol. 1, núm. 16, any 936.
model familiar conjugal.
3. Bonassie, R, op. cit., pàg, 232 i ss.
III. LA FAMÍLIA:
LA POSSESSIÓ DE LA TERRA
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possessió de la terra i d'organització social,
com la família, entre els membres de la qual
destaquen els heres, amb dret sobre la terra.
Correspondria el que els antropòlegs denominen filiació entorn de l'ego9; és a dir, seria
grup de filiació que hauria perdut la referència a un avantpassat comú, típic d'un llinatge o d'una parentela pròpiament dita i la
situaria en el bell mig de la transició cap a formes més simples d'organització familiar.
La filiació entorn de l'ego és característica «de aquellas sociedades en las que las personas actúan independientemente pero que
en algunos momentos necesitan pedir ayuda
para ciertos fines»'0. Els grups entorn de
l'ego permeten una major autonomia a l'individu, que en un moment donat podria reclamar la seva part de l'herència, alienar-la o
emancipar-se definitivament del grup. Els
casos de famílies amb un cap i heres que trobem a la documentació estan en un grau evolutiu avançat, quan la terra deixa de ser
compartida i es tendeix a la divisió de l'herèn6. «Es indudable que la asimilación de la palacia. La documentació no ho revela amb clabra heredes y hermanos tiene una connotación de redat, però sí que constatem el fet que
caràcter patrimonial. Es decir, deriva del hecho de coexisteixen en les mateixes comunitats
que todos los hermanos heredaban por igual y d'aldea famílies aparentment nuclears i famíademàs de que los hijos tenían los bienes en man- lies explícitament àmplies indicades amb el
comunidad con los padres». Pastor de Togneri, R., terme heres, com per exemple a la Roca i a
Resistencias y luchas campesinas en la època de
l'Ametlla l'any 932, i a Parets l'any 904.11
crecimiento y consolidación de la formaclón feuEn aquests casos hem de suposar que les
dal. Castilla y León siglos XXIII. pàg. 25, Madrid,
segones no eren gaire lluny de la concepció
1980. De la mateixa autora l'article «Sobre la artt- de la família i de la possessió de la terra que
culación de las formaciones económico-sociales: tenien les primeres.
comunidades de aldeas y senoríos en el norte de
Al mateix temps, el sistema de filiació
la Península Ibérica», a VV.AA., Estructuras feu- entorn de l'ego serveix per mantenir la subdales y feudatismo en el mundo mediterràneo, Bar- sistència del grup, establint la col·laboració
celona, 1984.
dels seus membres per a aquells casos
Vegeu també Barbero, A. i Vigil, M., La forma- d'indubtable necessitat (defensa, justícia,
ción del feudalismo en la Península Ibérica, pàg.9. Vegeu Fox, R„ Sistemas de parentesco y
366, Barcelona. 1984: «Sin duda con la expresión matrimonio, pàgs, 150-56, Madrid, 1980.
cum suos termines uel eredes, se refiere el docu10, Ibidem, pàg. 155.
mento a los elementos reales consistentes en los
11. Vegeu Apèndix estadístic, pàgs. 113 i 126.
bienes inmuebles y a los personales, parientes o
coherederos que formaban una comunidad emparentada».
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8. Vegeu Apèndix estadístic, núm. III.
viuen amb el propietari i que tenen algun dret
sobre la terra6. Al Vallès el tenim documentat 41 cops sobre 288 afrontacions, mentre
que 88 vegades apareix una terra amb un sol
propietari (et afrontat de circi en terra de
EtiasP. La proporció no és molt elevada, però
sí que és important si ponderem el fet que la
varietat d'afrontacions és molt gran: va des
de marges i rius fins a terres d'esglésies,
horts, etc.8.
El terme heres... ens introdueix una gran
matisació al predomini de la família nuclear.
L'existència de famílies en les quals conviuen
individus que tenen la mateixa opció sobre la
terra que els serveix col·lectivament de font
de riqueses, ens obliga a parlar de famílies
àmplies, encara que només sigui amb una
sensata prudència. Realment aquest tipus de
família seria la darrera fase d'una evolució des
de formes d'organització social clarament de
parentela, basades en el cognatisme filiatiu,
cap a formes més simples i individuals de

òrgan de la producció, etc). La mateixa funció realitzarà la comunitat d'aldea12 que, de
fet, l'acabaran substituint com a forma
d'organització social de la pagesia. De tota
manera a l'època en què ens movem predomina la família nuclear, formada pels esposos
i llurs fills. Es un moment històric en el qual
les circumstàncies van impulsant la transformació cap en aquesta forma d'organització de
la vida familiar; és per tant el final d'una evolució en aquest àmbit de la societat.
La documentació no és pas imparcial. Ens
mostra la cara més evolucionada de la societat. La majoria dels documents que posseïm del segle x provenen de fonts eclesiàstiques13. L'Església era la gran conservadora
de la tradició jurídica romana i del concepte
de propietat que els romans van adoptar14.
En les seves actuacions immobiliàries, l'Església, que aparentment realitza un paper passiu, rebent donacions, fomenta la divulgació
de la concepció sobre la possessió de la terra
que tenia i la beneficiava. Per altra banda promou la idea que aquella és l'única manera
legal de possessió. La carta, el document
escrit, esdevé així l'únic testimoni fidedigne
de les relacions legals de l'home amb la
terra15.
Tot això ha comportat la idea que abans
de la carta no hi havia res, és a dir l'àrea era
pràcticament despoblada16, quan en rea12. O la villa, vegeu infra, pàg. 28.
13. Vegeu Apèndix estadístic, pàg, 112.
14. Anderson, P„ La transición de la Antigüedad al feudalismo, pàg. 130, Madrid, 1980.
15. Fins als estudis més recents que han analitzat antropològicament la societat pre-feudal no
s'ha pogut conèixer aquesta societat i les seves
relacions jurídiques. Vegeu infra, nota 17.
16. És la idea més freqüent entre els investigadors que associen l'absència documental amb
la despoblació. En part aquesta confusió explica
que es parli del repoblament del Vallès Oriental en
el segle X; perquè aleshores comença a aparèixer
documentació escrita. En canvi aquest repobla-

litat el món pagès havia desenvolupat tot un
univers màgico-religiós que lligava el pagès
amb la terra17. El coneixement d'aquest món
camperol ens ha arribat fragmentat, a través
de notícies dels mateixos documents, de la
literatura o de fonts poc habituals.
Aquest món pagès, basat en la força de
la tradició, funcionava a través de l'ús i possessió conjunta de la terra, i s'organitzava en
famílies àmplies o parenteles. Pensem en tots
els nombrosos casos que a la toponímia del
Vallès trobem nom personal (villa Teudbert,
villa Reudaldi, villa Vivíano, villa Campinus,
etc.}18. Aquests topònims són un indici
d'assentaments d'antigues parenteles, amb
un cap director que dóna nom a l'assentament i que, no per casualitat, no solen aparèixer amb freqüència a la documentació.
L'acció de l'Església, més tard dels poders
públics i dels potentats laics, fomentarà la
imposició del dret romà i de la possessió individual. L'església cenobítica és la primera a
incentivar aquest procés. Al Vallès ho constatem més fàcilment. El monestir de Sant
Cugat és el principal beneficiat de la gran
quantitat de donacions que es realitzen al
Vallès durant el segle x.19 El munt de documents que ens parlen d'aquestes donacions
són la mostra més palpable de la transformació de la forma de possessió de terra. Una
ment no està demostrat. Vegeu el capítol 11.1, so
la repoblació.
17. Vegeu Gurevic, A., «Représentations et
attitudes à l'égard de la propriété pendant le Haut
Moyen Age», Annales ESC, núm, 3, mayo-junio
de 1972.
18. Per exemple uilla Teudbert a la vall de la
Tordera citada l'any 996 ICSC, vol, I, núm. 314),
u/7/3 Reudaldi citada l'any 878 (Florez, E., Espafia
Sagrada, apèndix, núm. 13), uilla Uiuiano citada
l'any 978 (Udina, F., El Archivo Condal..., núm.
182), i uilla Campinus l'any 928 (Udina, F., op. cit.,
núm. 91).
19. Vegeu Apèndix estadístic pàgs. 118, 119
i 120.
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donació suposa que el donant pot disposar
lliurement de la seva terra. Quan això es produeix, podem parlar ja de la substitució de la
possessió col·lectiva de la terra per la possessió individual20. En aquest sentit la família
conjugal juga un paper molt important, perquè suposa l'existència d'una major disponi-

bilitat de la terra. Però també serà important
perquè amb ella la família perdrà la força
col·laboradora del grup de parentiu i per tant
serà més vulnerable a les pressions de les institucions privades o públiques que al final,
durant el segle xi, l'acabaran sotmetent21.

20. Els estudiosos han ressaltat només els
testaments, oblidant-se de les aitres formes nota21. Guichard, P„ «^no hay que admitir, acaso,
rials escrites, potser perquè té una major incidèn- que la existència de la célula conyugal como reacia sobre la descendència: «se le strutture lidad social de base es, precisamente, uno de los
parentale sono strettamente collegate colla prati- elementos esenciales de la Sociedad feudal occiche ereditarie, l'emergenza del testamento e delia dental, que permite la desposesión o el paso de
libertà testamentària che lo acompagna dovrebbe- los campesinos a una situación de dependència,
ro certamente essere considerate il resultato di una en beneficio del poder senorial?», pag. 116; i Pasprofunda transformazione nella struttura parentale tor, R„ «[...] en el reparto de la tierra cultivable [...]
delia società dell'Europa mediterranea»; Hugues, Fue esto lo que permitió el avance del feudalismo»,
0„ «Famiglia e succesione ereditaria nell'Europa dintre de Estrucwras feudales y feudalismo en el
meridionale», Quademi storici, núm. 33, pàg. 929,
mundo mediterréneo, pàg. 115, Barcelona, 1984,
1976.
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IV. LA VILLA:
LA POSSESSIÓ DE LA TERRA

població que les utilitza com a escut per a la
defensa i també serveix per a la col·laboració
col·lectiva. Per distingir els diferents casos, la
toponímia ens ha dé servir d'ajuda. Podem
En el segle x el paisatge era dominat per constatar que de la llista de topònims amb el
la natura. Natura controlada, camps cultivats, terme uilla del segle x hi ha un grup que
però també natura salvatge. El poblament acompanya un nom de persona, normalment
humà, enmig d'aquest ambient natural, gai- d'origen got (uilla Rodallis, uilla Teudbert, uilla
rebé integrat en ell, s'organitza en comunitats. Sinduiro, etc). Aquestes.uiilae apareixen com
La comunitat dóna capacitat creativa a l'acti- a agrupacions d'antigues famílies amples que
vitat humana1 i la comunitat camperola del porten el nom del líder fundador5, com per
segle x és l'organització social generalitzada exemple en el cas de vilia Campinus, en la
i dominant a les zones no sotmeses per qual el seu fundador encara existeix (Campil'organització dominical a l'Europa pre- nus) l'any 928.6 Probablement aquestes
feudal2. A la documentació és la uilla e! ter- uiilae han perdut en l'època que tractem el
me que defineix l'agrupament de convivència seu caràcter de parentela, i les terres abans
camperola3.
comunitàries ara han estat fragmentades
Aquesta paraula té una accepció bastant entre les famílies. No obstant en alguns casos
confosa. En general, té una significació dis- els llaços i l'estreta col·laboració dels parents
tinta de l'expiotacíó escfavista o el gran domi- es van conservar. Aquesta idea ens la corroni senyorial que tenia a l'època bora el fet que les uiilae amb antropotopònims
tardo-romana4; també és força diferent del apareixen tangencialment a la documentació,
sentit que posseeix a la mateixa època al nord la qual cosa és indicativa de la poca força de
d'Europa on encara s'arrossega el sentit de les institucions eclesiàstiques (monestirs)
gran domini legat per la tradició carolíngia.
sobre elles i, precisament per això mateix, es
Les uilias serveixen com a entitats d'agru- demostra la força de la parentela7.
pament social a la població vallesana. La seva
Juntament amb aquest tipus de uiilae, lliconstitució prové de l'espontaneïtat de la gada a antics assentaments de parentela, ja
en regressió, ens trobem amb la major part
1. Gurevic, A„ Les categories de la cuiture de les uiilae del Vallès, que s'organitzen i funmédiévate, pàg. 51, París, 1984,
cionen segons el model de les comunitats
2. Sobre el paper de les comunitats campe- camperoles d'aitres indrets.
roles podeu consultar els estudis regionals de Bon5. Seria el cap del llinatge que formaria la uilla.
nassie (sobre Catalunya), Reyna Pastor (sobre
6. Udina, F., El Archivo Condal..., núm. 91.
Castella) i García Cortàzar (sobre Astúries i Meseta
Nord); en general Fossíer, R., Hístoire sociaie de
7. A la Península Ibèrica han estudiat aquest
l'Occident Médiévate, pàgs. 145-46, Parfs, 1970. tema sobre Castella, Pastor de Togneri, R„ Resis3. Sobre aquest concepte vegeu el comenta- tències y luchas campesinas en la època de creri que fa Bonassie, P., Vocabutario bàsico de his- cimiento y consolidación de la formación feudal.
Castilla y León siglos X-XIII, Madrid, 1980.
toria medieval, terme villa, Barcelona, 1983.
I sobre el cas de Cantàbria, García de Cortà4. Ibidem, vegeu també Bange, «L'acer et la
zar, J. A. i Díaz, C, La formación de la Sociedad
villa. Structures du paysage et du peuplement
dans la regions màconnaise à la fin du Haut Moyen hispano-cristiana del CantAbrico ai Ebro en los s.
VIU al XI, Santander, 1982.
Àge Is. IX-XD», Annales ESC, núm. 3, pàgs.
533-34,Jaume
1983,(1987)
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En general la comunitat camperola té una
primera funció econòmica. Facilita les tasques
agràries i la possessió compartida dels béns
comunals, que permeten un millor aprofitament dels productes de l'entorn. A la majoria
dels casos les uiilae al segle x es troben en un
grau d'evolució en el qual les terres són ja plenament de famílies concretes, ja siguin aquestes conjugals, ja conservin alguns trets de
famílies amples. Juntament amb les terres a
propio de cada família ampla o de cada
pagès, existeixen unes terres comunes de tot
el poble que serveixen per a pasturatge (prato: pratum uno cum su pertinentia)6 o per fer
altres activitats subsidiàries que necessiten
extensions importants salvatges, com per a
la recollida de fruits salvatges, recollida de
llenya, caça, pesca, etc.9
Les terres comunals són restes d'antigues
possessions col·lectives de la comunitat i que
encara al segle x no es distingeix amb un terme específic, amb la qual cosa s'evidencia
que ens trobem en un període de transició:
per una part hi ha propietat individual o familiar, però encara la força de la comunitat fa
que aquesta no sigui plenament privada. Més
endavant, quan aquests béns comunals siguin
disputats per l'aristocràcia, se'ls anomenarà
adimparamentumm. D'aquesta manera quedarà clara la seva diferenciació de la resta de
la terra.
La segona funció de la villa era social. La
comunitat camperola defensava l'autonomia
dels camperols contra les agressions de les
instituciones de poder superior {comte, esglé8. ACB, pergamins Diversorum A.318 (996).
9. Vegeu Apèndix estadístic, la freqüència de
pratos i també d'altres béns comunals.
10. Vegeu Bonnassie, P. i Guichard, P„ «Les
communnautés rurales en Catalogne et dans le
pays valencien (IX-mitieu s. XV)». pàgs. 80-90,
a Les communautés villageoises en Europe Occidentale. París. 1982.

sia, violència laica). La comunitat camperola
farà la mateixa funció que la comunitat de
parentiu, a la qual substituirà11. Tenim un
exemple d'aquesta funció defensora en el cas
de Vilalba11 bis. L'any 1014, els habitants
d'aquesta uiilae van actuar per reclamar la
usurpació d'un prat. Aleshores col·lectivament, els homes de Vilalba recorren al comte perquè faci justícia contra la usurpació.
Lactuació conjunta és la millor defensa contra les agressions exteriors per a la comunitat camperola.
L'element aglutinador de la comunitat
camperola era l'església. Ella donava sentit
comunitari al poble i servia de punt de referència en acollir l'assemblea del poble12. Les
esglésies vilatanes eren producte de la llarga
tradició cristiana de la zona que probablement
es remunta als primers temps del cristianisme a Hispània, Un cristianisme que es va
difondre d'una manera espontània, al marge
de les institucions eclesiàstiques. Com va ser
norma generalitzada durant aquesta fase del
cristianisme. Coneixem el cas de uiilae que
11. Es poden comparar ambdues a Bonnassie,
P. i Guichard, R, op. cit. Bonnassie ens parla de
les comunitats camperoles de la Catalunya carolíngia i Guichard de les comunitats de parentiu
musulmanes del País Valencià. També a Castella
s'observa la transició d'una a l'altra; vegeu Pastor de Togneri, R., Resistencias y luchas campesinas..., pàg. 20 i ss.
11 bis. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Borrell, núm. 104 (1014).
12 Vegeu Le Goff, J., La civilisation de l'Occident Médiévaie, pàg. 286, París, 1982. «L'Eglise
n'est pas seulement au Moyen Àge un foyer de vie
spirituelle commune [...], mais un Meu d'assemblée»; i Bonnassie, P„ Catalunya mil anys enrera.
pàgs. 269 i 270, Barcelona, 1979.
13. De fet el sotmetiment del cristianisme
popular a la jerarquia formarà part del complicat
procés endegat en el segle XI per l'Església secular. Pensem que la tutela sobre moltes esglésies
vilatanes variava, des de monestirs (l'Ametlla i la
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posseïen esglésies [la parròquia és un fenouoce parentorum nostrorum siue per compamen que es generalitza després del 1025] ra), incloent zones cultivades, per mil solidos.
amb béns propis; també coneixem preveres
En aquest exemple és tot el poble, present al
que detenten la guia espiritual de la comunidocument, qui participa en la venda.
tat i l'usdefruit dels béns. Per exemple, l'any
En tot cas les decisions, ja provinguin
943 sabem d'una terra que és del domum
d'una villa amb desigualtats socials, com
(esgfésia) Sancti Mani de Paiaciolo (Palou)14. l'Ametlla, o d'una villa amb una vida més
Dos anys més tard, un altre document ens democràtica, es prenen sempre de forma
parla d'una terra de Ptacios, sacer^.
col·lectiva; d'aquesta manera les comunitats
En general la vida de la uilla tenia un sen- camperoles impliquen una situació oposada
tit col·lectiu i homogeneïtat social. Les diferèn- als dominis senyorials. Només en aquells
cies de riquesa només s'aniran marcant amb
casos que la comunitat ha entrat dintre
el pas del temps. En alguns llocs aquestes
d'un domini senyorial, per exemple el cas de
distincions es fan més paleses que a altres
Villavir {Villa Alduiri) l'any 994,18 trobem una
d'una forma més precoç. A l'Ametlla (932)16,
única persona, el senyor, com a font de
per exemple, els homes preeminents de les
decisions.
uillas de les rodalies de la parròquia participen
La justícia i l'arbitratge sobre les qüestions
en el seu acte de consagració, mentre que a que, inevitablement, origina tot grup humà,
les afrontacions sabem de molts pagesos que eren administrades per una figura anomenaconviuen a la uilla.
da per la documentació bonus homo. Aquest
Aquest és un primer indici d'unes prime- personatge fundava la seva autoritat en el
res diferències socials dins d'una comunitat prestigi, per tant solia ser escollit entre aquells
camperola, les quals degueren existir però individus que ja per la seva funció o coneisense arribar a marcar unes fractures socials xements (prevere, ferrer), o per la seva riquemassa exagerades.
sa personal (pagès més preeminent) destaLes decisions eren preses col·lectivament caven dintre de la comunitat.
pels caps de família [homes o dones) de la
Les seves actuacions eren molt variades,
uilla. Com era el cas dels habitants de Villa
i anaven des del simple consell personal fins
Ripha" (prop de Cardedeu). Set homes i a l'arbitratge de límits de terres19. Al Vallès
dues dones venen totes les possessions cum Oriental la seva existència la constatem l'any
unum que els han vingut per herència (per 966 a Gallecs (Gailecus) a través d'una donació feta al monestir de Sant Cugat per SaloRoca) fins a nobles (d'aqui la figura del capellanus). Per tant és lògica l'existència d'esglésies mó i la seva esposa Venretla, en la qual
totalment independents relacionades només amb s'indica que l'alou afrontava in terra de Gonla feligresia que servien. Sobre el tema vegeu Bon- tardo que uocant Bonus homo20. La manera
de citar-lo (que uocant Bonus homo) és prou
nassie, R, Catalunya..,, pàg. 270.
sobre
que tenia aquesta
Fins i tot en alguns casos la fundació s'apro- explicita
18. CSC,
vol.elI,caràcter
núm. 300.
pa més a monestirs i el seu funcionament és a mig
19. Sobre el personatge del boni homines i la
camí entre la institució cenobítica i la parròquia,
seva funció, vegeu Le Goff, J., La civilisation de
com ha destacat Linage Conde, A., Los orígenes
l'Occident Médiévate, pàg. 267. Pel cas de Catadel monacato benedictino en Espana, León, 1973,
lunya vegeu Bonnassie, P., Catalunya..., pàg. 270,
14. CSC, vol. I, núm. 21 (943).
20, CSC, vol, I, núm. 43.
15. CSC, vol. I, núm. 24 (945).
16. Udina. F., Ei Archivo Condal.... núm, 103,
17.
CSC, vol, I, núm. 20.
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figura social que basava la seva autoritat en
el consens popular i en el prestigi individual
i no en un càrrec impersonal.
D'aquesta manera s'organitzava la societat vallesana durant l'època pre-feudal. Autosuficient des d'un punt de vista econòmic,
aïllada dels grans latifundis, segurament la
seva existència també restava al marge de les
institucions oficials, en concret del comte Ara
veurem perquè.
Al segle x se l'ha interpretat com una
època d'aliança entre el poder comtal, de
model carolingi, i el camperolat lliure, representat per les uiilae. Segons aquesta interpretació el poder del comte defensava els interessos dels pagesos i aquests col·laboraven
en les tasques defensives del comtat. Això és
cert per als començaments del segle xi.
Però precisament al Vallès, pels avantatges que donen les capitulars carolíngies emeses en el decurs del segle ix,21 concedint
franquícies a les terres de la comarca, el
poder del comte quedava molt limitat. En concret aquest poder es deturava davant la
comunitat camperola. Si posem l'exemple
abans citat de Villa Ripha, veurem com el
poder comtal era força fràgil sobre unes unitats socials que mantenen una elevada autonomia. El document de l'any 941 suposa la
venda íntegra del terme per part dels habitants de Villa Ripha al comte. Però el que és
més important és la manera com els habitants
consideren els béns que alienaven:
«omnes nostras ereditates de nostras
terras, uineas et de nostras casas et de
curtes, et solo et superposito, et de nostra silua, et de nostro exio orto, pomiferos et làpides et erba et ligna...22.»

Es considera que les possessions (nostras
hereditates) inclouen, a més de les zones de
cultiu (nostras terras, uineas, ortos) i les
d'habitatge (casa et de curtes), les àrees
ermes: boscos (silua) i de tot allò que
d'aquests llocs es pot treure profit (làpides,
et erba et ligna). Per tant és tot el que hi ha
dins el terme de la villa el que forma part dels
béns propis (d'aquí l'ús de l'adjectiu nostro),
el que es considera part de Yhereditate. Si
tenim present que per norma el comte considera béns comtals aquells que no formen
part de la zona cultivada i pròpia dels pagesos, ens trobem amb un cas d'alienació de la
jurisdicció per part dels habitants del poble
envers el comte. Si no fos així els venedors
haurien considerat només les zones de conreu i habitatge com alienables23.
En conclusió observem com les comunitats camperoles, com la citada, tenen un grau
d'autonomia respecte del poder comtal molt
elevat. Tenen la jurisdicció sobre tots els béns
mobles i immobles, cultes i erms dels termes
de la uiilae. Aquest grau d'independència provenia de les capitulacions carolíngies (en concret de 815 i 844)24 que van concedir els
emperadors carolingis als habitants de Barcelona, del Penedès i del Vallès. La capitular de
l'any 844 concedeix als habitants d'aquestes
zones el dret de viure segons les pròpies lleis,
el dret «segons antic costum» de gaudir de
prats, llenya i aigua, el dret de disposar lliurement dels béns propis, etc; tot només amb
el deure d'haver de col·laborar en la defensa
del comtat «com la resta dels homes Francs»
i de rebre i donar acolliment als enviats (missi) imperials25.
23. Més tard el comte farà ús del dret de com-

pra cedint la uilla a un personatge eminent i aquest
21. Abadal, R., Bis diplomes carolingis..., núm. el donarà finalment a Sant Cugat.
5 (844). Aquest document és la confirmació d'un
24. Vegeu supra, nota 21.
d'anterior emès per Carlemany.
25, Vegeu Boussard, The civilisation of Char22. CSC, vol. I, núm. 20 (941).
lemagne, pàgs. 227-29.
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Aquests avantatges que ofereix el poder
carolingi als habitants dei Vallès, entre altres,
és una realitat que perdura en el temps, fins
entrat el segle xi quan l'any 102526 el comte Berenguer Ramon i la seva esposa el confirmen, inclòs el Vallès (franchitatem predicti
urbis [BarchinonaJ siue castrum Olertula, siue
Penitensis atque Vallenisi et aliarum marcharum).
La situació privilegiada en la qual viuen els
habitants del Vallès fins entrat el segle xi que
amb el desenvolupament del feudalisme aniran desapareixent, fan comprensible el document de Villa Ripha, igual que confirmen el
paper allunyat que té el comte aquest segle
per als habitants de la majoria de les uiilae
vallesanes.
No obstant, entrat el segle xi, les comunitats vallesanes hauran de cercar el recer
comtal. I això succeirà quan la necessitat
d'ajut contra les usurpacions dels feudals es
faci obligada.
En un món que es va obrint, en el qual
augmenten els intercanvis i està socialment
en completa convulsió, els vilatans cercaran
l'autoritat comtal per mantenir la seva autonomia, la seva forma de vida basada en
l'autosuficiència i la independència dels centres del poder (civils i privats). El comte en
un intent de mantenir l'estatus privilegiat dels
homes lliures emet el document que hem
citat de l'any 1025,27 el qual denota una
manifesta incapacitat per mantenir l'autoritat
en una societat que va canviant. Es entorn
d'aleshores quan trobem els primers casos
d'intervenció del poder comtal a favor del
pagesos lliures: el cas citat de Vilalba28.

A. L'ORGANITZACIÓ DEL PAISATGE
La villa no només donava cos a la vida
camperola del segle x, sinó que també influïa
poderosament en l'organització de les terres
i dels habitatges de cada villae que conformaven el paisatge del Vallès pre-feudal. L'hàbitat del Vallès, d'antuvi, s'ha caracteritzat per
la dispersió29. Així mateix, la població de la
comarca durant el segle x i part del segle xi
no s'aglutinava en unitats compactes, ans al
contrari era més freqüent el poblament dispers. Aquest venja afavorit per les condicions
edafològiques, hidrològiques i climàtiques.
S'ha demostrat que el Vallès Oriental és força plujós, abundant en aigües subàlvies i té
una plana miocènica no tan dessecaria com
la del Vallès Occidental30.
La dispersió de l'hàbitat ens és demostrada a través de donacions precàries31. Normalment aquestes donacions eren fetes per
pagesos que vivien de la terra que era motiu
de donació, d'aquí que procuressin conservar
el seu ús, per a ells i les generacions futures
(nos et fiiiis nostris et posteritas iliorum tenearum ista omniaP2, a canvi d'un cens (et per
unumquemque annum donate faciamus ad
dornun S. Cucufatis unum agnum obtinum et
fogacias V sextarios II de vino...)33.
Per això aquest tipus de documents ens
poden ser demostratius de la composició dels
alous conreats pels petits pagesos. Aquests
alous solien formar una unitat compacta (terra
cum arbores et casa cum curte et solo superposito)34, que poden incloure béns agraris

29. Llobet, S., Geografia de Catalunya, vol, III.
pàg. 385.
30. Ibidem.
26. Abadal, R., Els diplomes carolingis..., núm.
31. Vegeu Rius i Serra, Cartulari de Sant
13 (10251.
Cugat, vol. 1.
27. Vegeu supra, nota 26.
32, CSC, vol. I, núm. 43 (956).
28. ACA, pergamins Cancelleria, Ramon
33. Ibidem.
Borrell, núm. 104 11014).
34. CSC, vol. I, núm. 253 (989).
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(terra cum arbores}35, horts (et orto que ibidem est, cum ipsos arbores)35, arbres fruiters (pomiferos), vinyes (tres pecias de terras
et uinea cum itlorum afrontaciones}31, les
instal·lacions de i'alou (casas meas et curtes)38, és a dir, els llocs de residència (casa)
fetes de materials fràgils (casas, una terrada
et alia pagliza}39. En els alous més importants el terme casa es substituït per domos
(dono namque easdem domos meos cum curte et ortò)40, que indica una diferenciació
social, i arquitectònica, donat que els domos
són de materials més resistents. També
inclouen el magatzem (casales) i les corts del
bestiar (curtes); en algun cas ets animals també són citats. Així mateix s'especifica si la
terra és de regadiu i les instal·lacions que el
fan possible (simut cum ipsa aqua et caput
aquis, cum rego et caput rego)4"1.
Aquests alous poden ser de petites
dimensions com també més grans. Segons la
seva importància es pot pensar en un sistema d'explotació més o menys complexa, que
tractarem posteriorment.
De tota manera el que ens interessa és
constatar com una part de les terres que conformen el paisatge agrari del Vallès és formada per unitats compactes d'explotació
(aiodia)A2, que coexistirà juntament amb un
altre tipus de distribució de la terra més heterogeni que tractarem seguidament.
La documentació situa els aiodia compactes en funció de la villa més propera dintre
de la qual s'instal·len: in termino de
35. Ibidem.
PalazoloA3,
infra termino de Martorellias
36. CSC, vol. I, núm. 50 (957).
37, CSC, vol. I, núm, 73 (964).
38, CSC, vol. I, núm. 50 (957).
39. CSC, vol. I, núm. 46 (956).
40, CSC, vol. I, núm. 88 (967).
41, CSC, vol. I, núm. 135 (979).
42, Aquests alous són un antecedent del mas,
43. CSC, vol. I, núm, 46 (956).

superiores.,.44, infra termino de Liciano subteriore...4*.
Aquesta forma de situar el tloc on radica
l'alou és reveladora de la diversitat en el
poblament. Fins i tot en els casos que es cita
el terme villa per indicar explícitament la realitat d'un agrupament humà concret, la majoria de vegades aquest va precedit per
l'expressió in termino de villa...46.
Hi ha una segona forma de distribució de
l'espai agrari diferent dels aiodia compactes.
Si com hem vist hi ha una majoria d'informació que ens parla de petites o grans extensions de terra que són venudes, comprades,
donades o permutades, també observem
d'altres casos en els quals es tracta d'una
pluralitat de terres distanciades entre elles,
que són del mateix propietari. Aquesta aparent amalgama ens impedeix tenir una idea
certa de com s'explotaven aquests segons
tipus d'extensions de terres. Hi ha una evidència que es demostra a partir de la comparació de tres casos paradigmàtics: Vilamajor
(9 50)47, la Roca (932)48 i l'Ametlla (932)*9.
En tots tres casos hom pot observar com
existeix a cada comunitat de poblament una
unitat en el conreu de certs productes. Això
es constata a través de les afrontacions. Per
exemple, a la Roca50 de deu vinyes citades
a l'acta de consagració de la parròquia, vint
i dues afrontacions són amb altres vinyes
(63% l, només tres amb terres de conreu
(8%), i la resta (deu) amb camins, marges o
torrents. Pel que fa a les terres de conreu,
44. ACB, Diversorum, A, doc. 2219.
45. CSC, vol. I, núm. 235 (989).
46. in terminio de uilla Ariulfo, CSC, vol. I,
núm. 24 (945).
47. Mundo, A., «Domains and nghts of Sant
Pere de Vilamajor (Catalonia): a polyptvch of c.950
and c.1060», Speculum, vol. 49, abril de 1974.
48. Udina. F., El Archivo Condal..., núm. 102.
49. Udina, F., El Archivo Condal..., núm. 103.
50. Vegeu supra, nota 48.
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sobre deu terres que apareixen hi ha trentauna afrontacions amb terres (83%), la resta
(sis) són horts, rius, camins o marges.
El cas de l'Ametlla és semblant5'. De set
vinyes citades a l'acta de consagració, hi ha
divuit afrontacions de vinyes sobre vint-i-set
en total (60%); només quatre ho són amb
terres. Pel que fa a les terres donades, en
tenim dotze (60%) d'afrontacions de terres
per només dues de vinyes, i la resta (6%)
camins i un prat.
En et cas de Vilamajor52 en aquests percentatges se'ls afegeix el de les terres dedicades a la producció de lli. Sobre set Dinars
que apareixen al políptic i amb el mateix nombre de partions (una per cas), en quatre casos
(57%) són llinars; només un Minar afronta
amb una terra de conreu; els altres tres casos
ho fan amb un rec, un riu i un gorg.
Aquestes dades poden ser corroborades
amb la resta de la documentació. Per exemple coneixem un hort (hortusl que Eldovara
i altres marmessors donen a Sant Cugat, el
qual és situat a Llerona (termino de Lorona);
de les quatre afrontacions, tres són amb
altres horts; la resta dóna al riu (ipso rio
Vallense)53.
Els exemples es podrien multiplicar. Per
tant podem afirmar que el paisatge agrari de
les unitats de poblament al Vallès tenen una
accentuada especialització, segons els productes, sempre descomptant els alous compactes que trenquen aquesta norma.
Conegut això, anem a veure ara quina és
la distribució de les terres en funció del que
ens en pot dir la documentació, però tenint
presents els estudis que s'han fet a altres
àmbits geogràfics.
Hem de partir de la idea d'una unitat de
poblament dispers. Et nucli de la uilla era
51. Vegeu supra, nota 49.
52. Vegeu supra, nota 47.
53. CSC, vol. I, núm, 53 (957}.

l'església, que servia de lloc de reunió per a
la comunitat i alhora era la referència espiritual.
Al voltant del temple se situaven les primeres agrupacions d'edificis que servien de
magatzems, cassales, però no pas d'habitatges, com el cas de Parets: et in longitudino
de ipsa via qui venit ad domun st. stephani
usque adipsum casa/es...64. A algunes uiilae
hi havia distincions geogràfiques, com el cas
de l'Ametlla. A la seva acta de consagració
trobem citades diverses subdivisions: ad ipso
Aguilare, in plano Abulid, o petites agrupacions de poblament: uiliarinculos suis Palacio,
Kabannas et Furnos55. No obstant normalment no apareixen noms de lloc dins de les
villes del segle x. Pensem que ta parròquia de
la Roca reunia en ella quatre uillse (uillacotu,
Vitaroca, villa Gausago, uilla Ameroz)56 i
Parets vuit (uilla sancti stephani, uilla Spina,
uilla Buada, uilla Parietes, uilla Sinduiro, uilla
Reudaidi, uilla Martianus i uilla Palatio
àries)51.
En ambdós casos es pot deduir una gran
densitat de comunitats camperoles, tenint en
compte que els límits parroquials no eren gaire estesos68.
El primer problema es planteja a l'hora de
situar els habitatges dintre de l'ampli espai de
la uilla. Si partim de la base que, ai marge dels
casos dels quals hem parlat abans, les terres
es distribuïen segons àrees compactes, els
habitacles
dels
pagesos
haurien
54. ADB,
fíeg.
Dot., vol.
7, fol.estat
11. situats
55. Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 103.
56. Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 102.
57, Vegeu supra, nota 54,
58. Els límits de les antigues parròquies no han
variat gaire en relació amb els actuals termes administratius de les poblacions. Vegeu l'estudi de
Badia i Margarít, A. M., «Els termes de La Roca
a la llum de l'acta de consagració de la seva església paroquial de l'any 932», Anaiecta Montserratensia, núm. 9.
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a les rodalies de l'església, sense formar un
conjunt concentrat d'edificis. En dos casos es
parla d'un exio comune5B, la qual cosa ens
indica que les cases dels pagesos no eren gaire allunyades de l'església. A partir d'aquesta àrea propera a l'església se succeïen un
seguit d'espais que es distribuïen radialment
en relació amb el centre explotador: casa,
domo. Immediatament al costat de la casa
trobem el primer tipus de paisatge agrícola:
l'hort (orto), amb arbres fruiters (arboribus et
pomiferis), casas nostras et curtes cum ipso
ferregenales et ipso orto cum ipso pomifero60. En el políptic de Vilamajor, Mocíone
dóna un hort a prop de casa seva: concessit
orto I ante domum suumm; el mateix fa
Beiuonso: casa i cum ipso orto in Villa Magiore juste suo domum62.
Aquest primer espai s'amplia de forma
concèntrica en un altre segon, el de la vinya.
Com en el cas de l'hort, la vinya sol estar
rodejada d'altres terres dedicades també al
mateix cultiu. L'any 95563 hom dóna una
modiata et semodiata de uinea a Sant Cugat,
a la qual en set de les vuit afrontacions apareixen altres vinyes.
En aquests dos primers espais es constata l'existència d'una àmplia xarxa de camins
que, com en el cas del Màconnais64, facilita
la comunicació entre els camps i els centres
de producció (casas-domo) i també amb el
nucli de la vila. El semitario, simple viarany,
la uia camí més ample i també més freqüent,
que normalment comunica nuclis de població
no gaire distanciats (de occiduo afrontat in
ipsa59.
uiaCSC,
que vol.
pergit
ubiqua..)65,
I, núm.
29 (949).i la strata,
60.
61.
62.
63.
64.
65.

CSC, vol. J, núm, 43 |956>.
Vegeu supra, nota 47.
ibidem.
CSC, vol. I, núm. 39 (955).
Bange, F., «L'acer et la villa...».
CSC, vol. 1, núm. 16 (938).

també freqüent a la documentació (alaudem
[...] qui afrontat de oriente in ipsa strata)55,
són els termes més comuns per indicar-nos
les vies de comunicació Aquesta varietat terminològica té també una plasmació quantitativa, donat que, dins el context general, és un
dels aspectes més sovintejats en les partions
de terres i alous que recull la documentació.
La freqüència de les vies i camins és molt
més intensa en els dos primers espais dels
quals hem parlat. Es fan més esporàdiques a
les zones més perifèriques. Igualment la xarxa hidrogràfica és més intensa en els dos primers espais, dedicats al conreu de productes
que necessiten més aigua. Les canalitzacions
i els recs són molt abundants a la zona dels
horts. L'any 956, Danla i la seva esposa donen
dues casas amb un hort, arbres i terres,
propietat que afronta amb un rec per la seva
banda oriental: afrontat de oriente in ipso
rego57. Casos com aquest són normals,
especialment tenint en compte la tradició
i la riquesa en l'ús de l'aigua a la nostra
comarca68.
Finalment, més enllà de la vinya, acaba
l'àrea conreada amb els camps dedicats als
cereals, base principal de l'agricultura vallesana. Aquesta zona, més aïllada del centre de
producció, tenia uns petits edicles que no servien per viure-hi i que s'utilitzaven com a refugi ocasional i magatzem.
Casas, domos, horts, vinyes i terres eren
els elements que configuraven el paisatge
agrari del segle x. Un paisatge marcat per la
dispersió en alous i també possessions fragmentades i disperses que creaven diversos
nivells de conreu en funció del producte cultivat i de la distància al nucli de la uilla.
66. CSC, vol. I, núm, 29 (949).
67. CSC, vol. I, núm. 46 (956).
68. Vegeu Bonnassie, R, Catalunya..., vol. 1,
pàg. 402.
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donacions que fan els prohoms de la parròquia a aquesta en el moment de la seva consagració, hom constata que deu d'elles són
1. La producció
vinyes (vinea). Si considerem la tradicional
preferència de les institucions eclesiàstiques
Hem vist les característiques més importants del paisatge agrari del Vallès Oriental en per les terres de conreu vitícoles i cerquem
un altre exemple més objectiu, com poden ser
el segle x. Seguidament intentarem esbrinar
el nivell tècnic i els sistemes de producció que les afrontacions, hom observa una proporció
usava la població per tal de subvenir les seves de 41 % de vinyes respecte del total de terres
necessitats. Però per entendre els sistemes de afrontades (22/53). De tota manera la conproducció d'aleshores, cal tenir presents dos clusió que la vinya té un paper important en
el paisatge agrari d'aleshores queda confirmafactors.
da per l'existència d'espais específics dedicats
a l'explotació vitícola, que indubtablement
a) Terres, vinyes i horts
serien inexistents en el cas d'haver-hi una proporció més inferior de vinyes.
En primer lloc, cal prestar atenció a la perEls monestirs foren els grans beneficiats
sistència d'antics hàbits alimentaris i a la tra- de l'abundància de vinyes. Per exemple el
dició tècnica anterior. L'àrea del Mediterrani, monestir de Sant Cugat, ei gran cenobi del
especialment les zones més romanitzades, Vallès, de 49 donacions que va rebre fins
arrossegaven una llarga i profunda tradició l'any 1000, 22 eren de terres de vinea o
cerealística i vitícola1. El Vallès Oriental al incloïen una referència a l'existència de vinsegle x es trobava mediatitzat per un tipus de yes dintre de l'alou.
paisatge agrari imposat per aquesta tradició.
Però també, al mateix temps, els monesLa fórmula ortos, vineas, terras2 és una mos- tirs foren un eiement que intensificà l'augtra de l'existència d'un paisatge agrari here- ment de la producció vitícola en el segle x,
dat d'antic.
preferint rebre donacions de vinea, i durant
La documentació és més explícita pel que el segle xi cercant l'adquisició de vinyes quan
fa a la vinya. La freqüència de la seva presèn- es va llançar a ampliar els dominis que havia
cia als documents demostra la importància anat formant amb les donacions, ja sia a trad'aquest producte i ia seva forta implantació vés de compres, ja sia mitjantçant permutes.
en el règim alimentari.
En canvi, la documentació no és tan explíSi agafem el cas de la Roca com a exem- cita pel que fa a la producció cerealística. No
ple, podem veure la gran implantació de la apareixen referències sobre terres conreades
vinya a una comunitat de l'any 932.3 De vint amb cereals. No obstant, hem d'entendre que
les terra? -que és l'expressió que s'usa per
1. Vegeu Duby, G., Guerreres y campesinos.
indicar la zona conreada- que apareixen a la
Desarrollo inicial de la Economia Europea
documentació són àrees on el conreu és de
(500-1200), pàgs. 21-25, Madrid, 1979,
cereal. Per altra banda, a través dels censos
2. García de Cortàzar ja va destacar el fet que del segle xi que apareixen esporàdicament o
aquesta fórmula diplomàtica era una referència a per mitjà dels políptics de què disposem del
la realitat. El dominio de San Millén de la Cogolla, mateix segle, es comprova com les terres
Salamanca, 1969,
conreades produeixen cereals. Els cereals que
3. Vegeu Apèndix estadístic pàg. 126.
es cultiven més són l'ordi (ordi) i el blat (fruV. SISTEMES DE PRODUCCIÓ
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ment). Per exemple en el políptic de Vilamajor del segle xi, segons Mundó probablement
d'orígens en el segle x [9551, trobem les
següents quantitats de censos rebudes per la
parròquia: ordi 5 mitgeres i 11 quarterades,
blat 4 mitgeres i 13 quarterades4.
La producció de vi i de pa quedava completada amb altres productes5. Als alous
més importants existia l'hort, que era !a tercera zona agrària de la propietat. Era situat
prop de la residència del pagès (domum) i
produïa llegums i verdures. El políptic censal
de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor cita
diversos censos que tractaven de faves: íocfred quanera I ordei et media de fave; Remundo Trasver mlejda quartera de faves6. Les
faves probablement eren ei llegum més abundant que es produïa a l'hort (juntament amb
hortalisses i verdures), malgrat que no apareix com a motiu de pagament en els censos
(exceptuant el cas de Vilamajor) amb una freqüència equiparable7,

La dieta vegetal es completava amb productes que produïa la cabanya del pagès, en
els casos en què aquest se la podia permetre. La documentació és pròdiga a citar el
bestiar domèstic: coloms (columbariaj, aus en
general (volatilia) o en concret ígallinas, capones), etc. També cita sovint els porcs (porces)
i els ramats d'ovins Icapras, ovas, agnellos,
agnosp.
En conclusió, la dieta del pagès ric podem
dir que si no era abundant, almenys era variada. Aquesta afirmació contradiu la visió pessimista de la vida agrària pròpia d'alguns
historiadors9. Demostra com, almenys en els
sectors de la pagesia lliure, la precarietat de
l'existència era relativa, atenuada per la riquesa del corral domèstic i dels boscos més
propers.
b) Els beneficis del bosc
En segon lloc, cal considerar que el grau
de productivitat, i en general de producció, no
era tan intensa com a l'època romana. Estudis sobre altres àrees geogràfiques han

4. Mundo, A. M„ «Domains and Ríghts oi
Sant Pere de Vilamajor (Catalonial: a polyptvch of
c.950 and c.1060, Speculum, vol. 49, pàgs.
421-42, abril de 1974.
5. La documentació l'anomena compagnati- explica més que nada, ai menos para el Norte de
Europa, la sorprendente expansión demogràfica [...]
cum; vegeu sobre compagnatiuum, Duby, G., GueEn el pleno sentido vernàculo, la Edad Media, desrreros y campesinos..., pàgs. 22-23,
de el siglo X en adelante estuvo llena de habasft.
6. Mundo, A. M„ op. cit., pàgs. 241-42.
8. Tota aquesta terminologia la podem trobar
7. La importància dels llegums en el millora- àmpliament explicada a Balari, J„ Origenes históment nutritiu la va destacar White, L., Tecnologia ricos de Cataluna, vol. 2, Barcelona, 1964. Es
medieval y cambio social, pàg. 93. Buenos Aires, sabut que existien des d'èpoques romanes; vegeu
1973: «Así pues nuestros últímos conocimientos Schulten, A., Geografia y etnografia de la Penínen matèria de nutrición nos proporcionan una nue- sula Ibérica, Madrid, 1963,
va comprensión de la dinàmica de la Baja Edad
9, Els pobres rendiments dels camps medieMedia. Si bien las legumbres disponibles en la
vals, entorn del nivell de subsistència, ha fet penEuropa Medieval no provefan por sí solas una sèrie
sar entre els medievalistes, que era general la
completa de los aminoàcidos biológicamente neceprecarietat en l'existència del pagès medieval:
sarios, por una feliz coincidència las cantidades
ntoda la economia de esta època se nos aparece
menores de proteinas contenidas en los cereales
como dominada por la amenaza permanente de la
comentes constituían el perfecto complemento
escasez», diu Duby, G., Economia rural..., pàg. 43,
dietético de las que aportaban las legumbres, y
parlant del segle X. De tota manera ell mateix recoespecialmente los guisantes. No fue simplemenneix en la mateixa obra Ipàg. 221 la importància
te la
nueva cantidad
de alimentos producida a raíz
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el nuevo tipo de alimentos disponibles, lo que

demostrat com a l'Edat Mitjana disminueix
l'índex de productivitat de la terra, situant-se
al llindar de ia misèria10. En realitat això està
en relació amb la disminució de la dependència alimentària entorn dels productes conreats, en benefici de les fonts de nutrició no
agràries11.
En aquesta època adquireixen una major
importància els aliments recollits a les zones
incultes (bosc, zones ermes). La cacera i la
recol·lecció de fruits salvatges substitueix, en
gran mesura, la disminució de la producció en
zones conreades. Això és motivat per una
nova forma d'orientar les relacions entre les
necessitats humanes i els recursos. L'ús de
formes pròpies de societats pre-agràries com
és la recol·lecció l la depredació no és tant
producte de la incapacitat tècnica com del
desinterès parcial del pagès, que prefereix
substituir la insuficiència de la producció agrària (el nivell tècnic12 és bastant primitiu) per
la facilitat que li ofereix la natura salvatge que
rodeja les seves terres. En lloc d'esmerçar
nous recursos tècnics i humans per millorar
la producció13, el pagès prefereix recórrer a
la recol·lecció i a la cacera.

Malgrat que el Vallès és una zona d'antuvi
civilitzada, hem de suposar que des de la baixa romanitat fins al segle x, moment en el
qual la comarca gaudeix d'una societat plenament estable, el Vallès Oriental degué patir
la invasió de l'erm a indrets on abans hi havia
conreu. Aquests llocs on la caça, la pesca i
la recol·lecció de frutis salvatges eren abundants, eren aprofitats pels habitants per
extreure'n beneficis. Era en aquestes zones
incultes on es recollia la llenya i es conduïen
els ramats a pasturar, entre elis els porcs que
s'alimentaven dels glaners (glandiferís) que
apareixen a la documentació del segle xi ben
especificats, quan ja eren objecte de fixació
patrimonial1". La documentació no confirma
directament la importància de la incultura,
però l'abundant presència de termes genèrics
que parlen de zones ermes, com silvas, garrícis, montem que apareixen en els alous, també alguns topònims com Brucarias; Valle
Luparías, Olzineltas, Castaniola, S. Stephani
de ipsa Garriga, Campo Sentigis^B, etc., són
mostres inequívoques de l'abundància de
economia de la Edad de Piedra, pàg, 98, Mad
1983. Perquè es fomenti un augment de l'activi10. Vegeu !a nota anterior; també Duby, G., tat agrària cal una pressió especial sobre el pagès.
Guerreros y campesinos..., pàg. 35, cita propor- Com diu Slicher van Bath, «El incremento de la
cions sembra-collita molt escassa que el fan par- producción rnediante la mejora de los métodos
lar de «pro duet i vid ad irrisòria del trabajo agrícola» agrícolas solo se obtiene en el caso de que se
(pàg. 361. També ho ha observat Montanari, M., esté dispuesto a hacer màs, es decir, a invertir
«L'alimentazione contadine ne'N alto medioevo», en la producción màs trabajo y màs capital»,
pàg. 24 de Historia Agrària de Europa Occidental
Studi Medievali. núm. 17, 1976,
11. Vegeu Montanari, M., ibidem, que desta- (5001850). Barcelona, 1978.
14. Hem de suposar que tots aquests béns
ca; «un'economia basata sullo sffruttamento dei
boschi e degli spazi incoltí (colla, caccia, la pes- sobre els quals en el segle XI es té tan d'interès
ca, le racolti dei fruti spontanei)». Per tant una eco- (glaners, arbres fruiters, etc.) existeixen en el segle
nomia bàsicament siluopastorale. Al mateix temps XI. Serà quan adquireixin importància el moment
l'autor destaca la importància de la cultura hortí- en què començaran a ser citats a la documentació.
15. Brugarias (Can Bruguera-Cardedeu), CSC,
cola: «cui ze dedicava meno spazio, ma che eravol.
II, núm, 20 (941); Olzinellas (Olzinelles-Sant
no assai piú redditizze». És una economia, la
Celoni), Udina, F., El Archivo Condal..., núm. 182,
medieval, diversa, no poc desenvolupada,
(978); Castaniola (Marata-Les Franqueses), CSC,
12, Vegeu infra, capítol V.2.
13. L'activitat agrària suposa un esmerç de tre- vol. I, núm, 18 (940); S. Sthephani de ipsa Garriball que no és necessari en l'economia de recol·lec- ga (La Garriga), ACB, Lib. Ant., III, fol. 18, doc, 56
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zones incultes, en alguns casos anteriorment
colonitzades, com la Garriga, que era abans
un important indret d'assentament romà.
No obstant, això no vol dir que la comarca estigués despoblada. Com hem vist
anteriorment16, és probable que el Vallès fos
una zona en la quat la continuïtat de pobla-'
ment va ser important, malgrat la invasió
sarraïna. La presència de majors àrees ermes
simplement ens indica que havia disminuït
lleugerament la població i que havia minvat
l'interès per l'activitat agrària, però no que la
comarca hagués quedat despoblada.

hectàrea (modiata) o fraccions d'aquesta
Isemodiata i quarteradaP9. També hi havia
altres formes de mesura de la terra, com la
bovada o pareliata, que era l'extensió de terra
que podia llaurar un jou de bous en el decurs
d'una jornada, les sortes i la pecia20. Algunes extensions de camps que eren anormalment llargues se'ls anomenava d'una manera
especial: fexas2'. En alguns casos les terres
que apareixen en alguns documents porten
especificades les seves dimensions en una
unitat de longitud, els dextros, que segons
Balari variava segons el lloc, com era normal
a l'Edat Mitjana, època caracteritzada per la
2. Sistemes tècnics
multiplicitat i l'absència d'unitat22.
L'ecotipus mediterrani es caracteritza per
Els mitjans tècnics no havien variat gaire
compaginar
el cultiu cerealístic amb una petides de l'època romana, tal com va succeir a
ta
cabanya,
normalment
d'animals petits, com
la resta de regions mediterrànies. Ens trobem
cabres
i
ovelles23
[capres,
ovas, agnellos,
encara amb un ecotipus paleotècnic de tipus
etc), que tenen l'avantatge d'adaptar-se amb
mediterrani on predomina Yaratrum d'origen
romà, probablement encara amb orelló de fus- facilitat a terrenys adversos i són força resista, conjugat amb l'ús de bous (boves) com tents. Aquests ramats eren el complement
més important, des del punt de vista pecuaanimal de tir17.
ri,
a la producció agrària del pagès. Eren una
La terra és cultivada segons el sistema
font
important de riquesa i alhora són prova
biennal, deixant descansar cada una de les
de
la
importància del seu propietari.
dues fulles en què es dividia el camp, alter19.
Sobre
les dimensions característiques
nativament, cada any. Els camps adoptaven
una forma ortogonal per la manera com eren d'aquestes unitats de superfície vegeu Balari. J.,
treballats18, normalment mesuraven mitja Orígenes históricos... La mesura més freqüent era
la modiata: Ego Danla dona [...] Modiata I de terra;
16. Vegeu supra, el capítol II sobre la RepoCSC, vol. I, núm. 22 (944).
blació.
20. Ibfdem: Egofíamiospresbiter atque mona17. Vegeu Wolff, R, Los campesinos.
chus [..Adono [...]sortes II, CSC, vol. I, núm. 91
18. Origen en la centuriació romana IBange,
[970!; Ego Argamio no [...} donator sum /.../ I pecia
R, L'acer et la villa. Structures du pavsage et du
de terra, CSC, vol. I, núm. 79 (965|.
peuplement dans la région màconnaisse à la fin
21. Ibidem: Ego Uuinla {..Adono l — l una fexa
du Haut Moyen Age (s. IX-XU», Annales ESC, núm.
de
terra,
CSC, vol. I, núm. 25 (943).
3, 1983).
22. Balari, J., Orígenes históricos... Pierre BonLa forma allargada dels camps està demostrada quan en els documents s'especifiquen les dis- nassie estableix una equivalència de dos metres
tàncies dels seus límits. L'any 941 (CSC, vol. I, aproximadament per cada dextro: Bonnassie, P„
núm, 19) Trasemir dóna un camp que té les Catalunya mil anys enrera, vol. I, pàg. 211, Barcelona, 1979.
dimensions següents: noranta-vuit, set i mig, cent
23. El bestiar menor era el més freqüent a
deu, i set i mig dextros (sobre la mesura dels dexl'època
medieval: Slicher van Bath, B. H., Historia
Tros vegeu infra, nota 22).
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Però també ens trobem amb un tipus de ens han d'indicar el nivell tècnic de l'època
bestiar major que serveix d'ajuda al pagès. En amb fiabilitat. Tot això i la suposició que la
primer lloc tenim la parella de bous, que solen seva gran majoria és encara de fusta, ens seraparèixer a la documentació cum apero24 (és veix per a considerar que el nivell tècnic era
a dir aparellats). Els bous, encara que lents, encara molt primitiu.
tenien l'avantatge de ser resistents. Per altra
banda la seva força, inferior a la del cavall, era
3. El sistema d'irrigació
la necessària per arrossegar una arada que no
havia d'aprofundir gaire en la terra25. També En el decurs del segle x hi ha constància
els èquids eren utilitzats pel pagès, que els de l'existència d'un complex sistema d'irrigafeia servir com a transport, essencialment. El ció, probablement d'origen romà30, que la
cavall deuria tenir un valor bàsicament de població de la zona aprofitava per augmenprestigi per al seu propietari. La possessió de tar el rendiment de les seves terres. Aquest
cavalls marcarà les primeres diferències sistema es beneficiava de la varietat d'aigües
socials en el segle x, les quals s'accentuaran, que posseïa la comarca, per mitjà d'una irretambé entorn del cavall, en el segle xi.26
gular i abundant xarxa hidrogràfica natural. Els
Pel que fa als útils, destaquen els de ferro, nombrosos torrents (aqua qui discurrit in temque són molt valorats i són els que se citen
pus pluviarum)31 van ser complementats
als documents. L'any 915 se citen ornamenamb un sistema de recs i canals força dens.
ta et ferramenta vaxella [...] in omnia utiiia et
Això va permetre l'existència d'una quantitat
utensilia que hereditare debeo27. Igualment a
considerable de terra de regadiu. Per exemun document de l'any 964 es parla de exada ple a la Roca, l'any 932, de 10 terres donat, faice l2a (aixada 1 falç). Del mateix temps des a la parròquia en el moment de la seva
sabem de l'existència de dextrale (destral)29. consagració, dues d'elles eren de regadiu
Juntament amb aquests estris de ferro (subraganeas)32.
hem de considerar la gran majoria d'instruTenim constància de recs l'any 940 a
ments que s'usaven de fusta, els quals a cau- Marata33; el 956 a Palou3*; el 984 a Sant
sa del seu valor inferior, pràcticament no són Celoni (Pertegatio)3*. També a Vilamajor
citats a la documentació.
sabem de l'existència de recs36. En general
Aquestes esporàdiques referències que a totes les poblacions properes a rius i rieres
trobem a la documentació no necessàriament
es nota la presència d'aquest sistema de can24. parilio I de boues cuum suo apero, lització
CSC, de l'aigua. Als recs petits que servien
vol. I, núm. 72 (964).
per conduir l'aigua als molins, a l'hort, a les
25. Al contrari que l'arada d'orelló que servia terres de regadiu i que recollien l'aigua de rieper les terres del nord d'Europa. Slicher van Bath,
B. H„ op. cit.
30. Schulten, A„ Geografia y etnografia...,
26. Un gran personatge del segle XI, Arnal vol. I, pàg. 149.
Samarell, en testar cita una quantitat de cavalls
31. CSC, vol. II, núm. 570 11044).
considerable els quals porten noms propis i
32. Udina, F., El Archivo Condal..., núm. 102.
d'alguns se'n cita la geneologia: er ad Adaiedis
33. CSC, vol. I, núm. 18.
Sdonol filia sua egua I falua fitia cavalli renardi,
34. CSC, vol. I, núm, 46.
ACB, Lib. Ant., III, doc. 173 (1077).
35. CSC, vol. I, núm. 949.
36. Mundo, A, M., «Domains and rights...».
27. ACB, Lib. Ant, III, fol. 41, doc. 113.
28. CSC, vol. I, núm. 72.
29. CSC, vol. I, núm, 73.
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res i rius, hem d'afegir aquells que tenien una
finalitat més important com era dur les aigües
de les muntanyes a la vall, com per exemple
el rec comtal que duia l'aigua del Montseny
a Corró i que tan important era per
«inde irrigatis et enutratis arbores, et
uestros, iinares uestros, cannsbares uestros, uel agros !...} uestrorum hoc uniuersa uestra, plantaria, nominum uitium seu
frugum quarumcumque generum, atque
seminum laborationes ac uniuersa genus
leguminum atque uniuersa natura genus
annones37.»
De la mateixa manera a la zona caidense
(Caldes) hi ha constància d'un aqua ducto a
Villa Pogio l'any 954,38 que és demostratiu
de la importància del sistema hidrològic vallesà, que no es limita a simples recs d'ús
domèstic, sinó que coexistia amb una xarxa
més important.
Tot aquest complex hidràulic tenia la funció de nodrir les terres de regadiu que com
ens indica el document abans citat eren horts
(arbores et ortos), canyars (canabares), terres
de conreu en general, agros i Linares.
Els Linares eren terres dedicades at cultiu de lli. El cultiu d'aquesta planta industrial
es beneficiava de l'extensa i enriquidora hidrografia dei Vallès. El seu conreu era molt estès
per tot el Vallès: ei 924 a Palou, el 946 a Lliçà, el 961 a la Roca, el 1020 a Corró39.
Però on més constància hi ha de cultiu de
lli és a l'alt Mogent. Ei topònim Llinars (Linares)40 és prou eloqüent sobre la importància
37. ACA, pergamins Cancelleria, Ramon
Berenguer I, núm. 30 (920).
38. ACB, Lib. Ant., III. fol. 80, doc. 216.
39. Per a Lliçà vegeu CSC, vol. I, núm. 25; per
a Corró, ACA, perg. RB I, núm. 30; per a La Roca,
CSC, vol. I, núm. 62; per a Palou, CSC, vol. I, núm.
11,
40. La primera referència de Llinars (villa Linares) la trobem l'any 915: ACB, Lib Ant, lli, fol. 41,
doc. 113.

del cultiu d'aquest producte en aquesta zona.
També el políptic de Vilamajor ens ho demostra: 9 Iinares eren propietat de la parròquia de
Vilamajor des de la seva consagració41.
La importància d'aquest producte en
aquesta zona fa pensar gairebé en una espeortos
cialització agrària d'aquesta contrada. La proporció més elevada de lli en aquesta zona, en
relació amb altres del Vallès Oriental, lògicament és producte de l'herencia romana, que
degué especialitzar-la així a l'entorn d'aquest
producte De tota manera és difícil pensar que
en el segle x, quan els canals d'intercanvi
havien pràcticament desaparegut i la producció agrària i industrial eren gairebé d'autoconsum, una comarca es dediqués a la producció
especialitzada d'un producte industrial per a
la seva comercialització.
La seva presència, reduïda indubtablement, respecte d'èpoques anteriors, era una
mostra de l'existència d'un paisatge modelat
en èpoques que van més enllà de la data
d'ocupació sarraïna. El costum i la tradició
eren les causes principals de la presència
anormalment elevada de camps de lli a l'alt
Mogent.
En vista de la importància de! sistema
d'irrigació del Vallès hom pot qüestionar-se
fins a quin punt els avantatges que oferia
aquest van fomentar un augment de la productivitat. Certament no es pot negar que la
presència d'una xarxa hidrològica abundant
va beneficiar l'agricultura vallesana. Les dades
que hem mostrat fins ara demostren com la
comarca es beneficiava d'una sèrie de conreus, d'horta, fruiters, que no es donarien en
altres circumstàncies. Tot això beneficiava
l'habitant de la comarca, que devia ser un privilegiat respecte d'altres zones més inhòspites i menys amables que el Vallès. No obstant
no hem d'exagerar la importància d'aquests
avantatges. La productivitat, amb unes con41, Mundo, A, M„ op. cit
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dicions tècniques, com hem vist, tan primitives, no sobrepassaven el nivell de subsistència, malgrat les possibilitats, parcialment
aprofitades, que oferia el país. D'aquí que el
pagès vallesà recorregués a fonts de nutrició
subsidiàries com les que obtenia de zones
incultes.
A l'inrevés també s'ha de descartar la
idea, estesa entre la historiografia medieval,
de la precarietat de la vida del camperol. Efectivament les relacions sembra/collita que se
suposen per al camp medieval fan pensar en
una població fregant la misèria. Amb relacions
de 1:2, 1:3, s'havien de subvenir l'autoconsum
i, en alguns casos, el pagament de censos,
més o menys onerosos.
G. Duby42 va observar com l'agricultura
no era l'únic mitjà d'obtenció d'aliments que
tenia el pagès medieval. Existia tota una economia que s'escapa a qualsevol evaluació i

que permetia que el pagès no visqués en la
més precària misèria sinó en un estat, si més
no, de suficiència, que per altra banda no
impedia que patís de periòdiques crisis de
subsistència. La recol·lecció de fruits salvatges, la caça, la pesca, eren activitats molt
esteses a l'època pre-feudal, fins i tot en
zones on imperava el règim dominical43.
El Vallès, així, s'aprofitava de les circumstàncies històriques i naturals que feien més
fàcil la vida, sense que això impliqui necessàriament un augment de la productivitat, el
qual normalment és producte de les circumstàncies socials d'aparició del feudalisme) i no
d'unes circumstàncies naturals favorables.
Són el creixement demogràfic de finals del
segie x i del segle xi, juntament amb l'impuls
del feudalisme, els motors d'un augment de
les extensions cultivades i de l'increment de
la producció.

42. Per exemple Duby, G., Economia rural y
vida campesina; també del mateix autor Cuerreros y campesinos...

43. Montanari, M., «L'alimentazione contadine...».
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VI. ELS GRANS DOMINIS

1. Els grans dominis laics
El Vallès presenta altres formes de possessió de la terra, no només la petita propietat camperola. Les altres formes de possessió
de la terra són els grans dominis, laics o
eclessiàstics.
Una primera ullada a la documentació
planteja el dubte sobre l'existència de dominis senyorials hereus dels dominis carolingis
i del fundus tardo-romà.
Si es té present que la documentació
implica una inevitable tergiversació de la realitat en presentar-nos només la realitat des de
la perspectiva eclesiàstica1, es pot considerar que els indicis sobre els grans dominis que
aquella ens ofereix són més reveladors del
que en un principi podria semblar.
Per altra banda cal destacar el que hem
assenyalat abans, el predomini de la petita
propietat lliure a causa d'unes circumstàncies
històriques determinades: zona d'antic poblament, sense gaire presència de l'autoritat
comtal que ha pogut permetre la llibertat de
la terra i dels seus moradors2. Aquestes consideracions no ens poden conduir a la idea
superficial que no existeixen gran possessions. Indubtablement n'hi ha, encara que no
amb la importància que assoliren a altres
llocs, potser no tan ben documentades com
les primeres.
Un estudi exhaustiu de la documentació
ens permet situar fragmentàriament una relació de les grans possessions de l'aristocràcia
laica del moment. La seva distribució, al llarg
1. Simplement cal veure l'abassegador domini d'informació documental de procedència eclesiàstica (Apèndix estadístic, núm. XV|.
2. Vegeu supra, capítol II.A.

del segle x, és uniforme per a tota la geografia més densament habitada de la comarca3.
Hi ha una absència de grans propietats
concentrades. És més freqüent trobar que
les possessions estan fragmentades. Per
exemple, els dominis del vescomte Leopardus
es divideixen entre el seu castrum de Ravines i una villa a la vall de la Tordera; Villa
Campins4. Aquest document ens mostra
com els grans dominis del segle x estaven
sota el control d'una aristocràcia amb funcions de caràcter administratiu sota el control comtal. La possessió de uiilae senceres o
d'esglésies incloses en grans alous, ens permeten deduir que estem davant de casos de
terratinents econòmicament força poderosos.
Un exemple el tenim l'any 966,5 quan un
personatge indubtablement important, donat
que li fan de marmessors el comte Borrell 1
el bisbe Pere, testa i dóna a la canongia de
Santa Creu i Santa Eulàlia delmes i primícies
de la parròquia i església de Sant Esteve de
la Garriga cum ecclesias subjectes, entre
altres extensos béns. Un cas semblant és el
de locfred6, que posseeix un alou que, a part
d'incloure els béns normals, casa Í...J ferregenales, ortos, també inclou una església: cum
ipsa ecciesia que ibidem est
De la mateixa manera que el cristianisme
es desenvolupa espontàniament entre la
pagesia de les comunitats vilatanes, en els
grans dominis els senyors funden esglésies de
les quals obtenen beneficis i els serveixen per
controlar la població. El mètode que usen és
una mena de patronatge: el senyor-fundador
és el capelianus de l'església que nomena un
prevere7. L'església depèn més del senyor3. Vegeu supra, capítol, II.A.
4. Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 91.
5. ACB, Lib. Ant., IV, fol, 18, doc. 56.
6. CSC, vol. I, núm. 300 (994).
7. Sobre la figura del capelianus vegeu en el
Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de Barcelona
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capelianus (rector) que de l'autoritat eclesiàs- beneficiari de la seva donació, el qual és en
tica8. Durant el segle xi aquesta forma de realitat l'hereu del senyor, com ho demostra
domini sobre esglésies i parròquies augmen- la frase següent: aduenít ad me hec omnia
tarà, encara que després de la reforma gre- scripta per scriptura que fecit mihi seniore
goriana el bisbat es dedicarà a imposar el seu meo Unifredo, que uocant Amado.
influx sobre les parròquies vilatanes9.
Amb aquesta donació el que fa Seniullo
No obstant és quan trobem referències és oferir al seu senyor (fillol) les terres que el
explícites a relacions desiguals, casos en què seu pare li havia concedit; estem, per tant,
es parla de domino o de seniore, quan es davant un cas de «reversió» d'un benefici al
constata amb més claredat que, juntament senyor mitjançant formalismes de parentiu14.
amb la petita propietat, coexistia un altre
Aquests cas correspon a un moment histipus de terra controlada per una classe pode- tòric en el qual la força de l'autoritat és minrosa econòmicament i socialment. Apareixen sa i el dret escrit pugna per reinstaurar-se.
referències de domini l'any 978 a Granollers, Aleshores les relacions personals, especialSentmenat i Sant Fost10, també en tornem a ment dins de les classes dominants laiques,
trobar els anys 1012 i 1013 a Sentmenat11 i es reforcen amb aquesta forma de parentiu
l'any 1020 a Palautordera12.
artificial. Els sistemes de parentiu supleixen
Aquesta classe latifundista mantenia rela- l'autoritat de l'Estat en estadis evolutius en
cions estretes amb els graons socials inferiors els quals aquest no existeix o no té força
que, en ocasions, adquirien connotacions suficient15. El «legalisme» de! segle x prové
pseudo-famïliars. Per exemple, l'any 978
14. Sobre el fillolatge vegeu Udina, F, «El
Seniullo13 dóna al seu fillol, Guilielmo, filium
Unifredo que uocant Amado, les seves pos- "fillolatge", institución jurfdíco-familiar», Anuario
sessions repartides entre diverses contrades de Historia del Derecho Espanol, 1959. Respecte
del Vallès. El parentiu artificial el lliga amb el del paper del parentiu artificial en les relacions feuel volum dedicat al Vallès Orientat (Arxiu Diocesà dals, vegeu el cas de la profilatio de Castella: Pastor de Togneri, R., Resistencias y luchas campede Barcelona, Barcelona, 1981).
8, Un cas d'aquest tipus era la tutela que exer- sinas..., pàgs. 60-62, i Barbero, A. i Vigil, M„ La
cia el monestir de Sant Joan sobre la parròquia de formación del feudalismo en la Península Ibérica,
l'Ametlla. Queda clar en aquest cas que el prevere- pàgs. 380-84.
15. L'antropologia política ha tractat aquest
rector de l'església era nomenat pel «senyor»,
donat que aquest era monjo ímonachus): Gratio- tema amb molt d'interès. Per exemple vegeu Morsus presbiter adgue monachus (Arxiu parroquial ton H. Fried, «Sobre la evolución de la estratiftcación social i del Estado», a Antropologia Política,
de L'Ametlla, any 951).
9. Les tensions que origina la disputa pel pàg. 141, Barcelona, 1979: «La aparición de estàs
domini de les esglésies les veurem més endavant. y otras instituciones de control estuvo asociada
10. Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 182. con la sustitución final de la autoridad principal de
11. L'any 1012 domno Leogarda femina com- las formas de parentesco por las formas territopra un alou (ACA, pergamins de Ramon Borrell II, riales de gobierno asociadas al Estado». En genenúm. 101), L'any 1013 domno Mirone també adqui- ral la idea del sistema de parentiu assumint la
reix unes propietats a Seniofredus i esposa (ACA, funció política dintre de la societat sense Estat és
implícita en molts antropòlegs, per exemple Lévipergamins de Ramon Borrell, núm. 105),
Strauss, C, Las estructures elementales del paren12. L'any 1020 unes terres afronten per orient
tesco,
Barcelona, 1981, i Evans-Pritchard, E. E„ tos
in ipso rio sive in vinea Domino Guifredo (ACA,
Nuer,
Barcelona,
1977. Aquesta idea l'ha incorpopergamins
de(1987)
Berenguer Ramon I, núm. 30).
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de les institucions religioses (monestir, bisbat), i també, amb menor importància, del
poder comtal (l'Estat), però la societat civil
encara arrossega hàbits jurídics primitius; i
cerca en les relacions personals la seguretat
que no pot oferir la legalitat de l'Estat/comte.
Un altre exemple de les relacions de
parentiu en tes classes més elevades el tenim
l'any 1010 quan Ramio16, un terratinent que
té el nucli de les seves possessions a Gallecs
i Caldes, testa abans d'emprendre un viatge
a terra islàmica: itinare quod ego facio ad
Spania™.
Ramio té entre les persones més properes (beneficiaris del seu testament), propinquos (genèricament parents i aliats), dos
fillols, filiolo. D'aquesta manera Ramio pretenia ampliar la riquesa material amb l'engrandiment de la família, a través del mètode
d'introduir en la família fills adoptats.
Una gran part del dominis provenen de
concessions comtals. Els comtes de Barcelona seguiren la pràctica, tan comuna a l'alta
Edat Mitjana, de confondre el patrimoni personal amb els béns fiscals. Les alienacions o
concessions de béns comtals és ja un fet
constatat el segle x. L'any 941,18 el comte
adquireix els béns de Villa Riffa ais seus habitants, l'any 972 un tal Galindus dóna a Santa
Maria de Castelldefels (cel·la de Sant Cugat)
la mateixa vil·la, que havia rebut de seniori
meo Mimni, (comitè] quondam, comiti per
cartam donaciom\ quod ilie mini fecit^. Però
no només a través de donacions els comtes
alienen les terres que els són concedides per
raó del seu càrrec. L'any 908 Trasovadus ven
al comte Guifré l'alou que havia comprat al
16. CSC, vol. II, núm. 427.
17. Segurament Ramio va participar a l'expedició ràtzia del comte Ramon Borrell contra terres
musulmanes a Spania, l'any 1010.
18. CSC, vol. I, núm. 19.
19. CSC, vol. I. núm. 98,

comte Sunyer II d'Empúries i esposa20.
Aquest alou havia estat una concessió imperial de l'any 826.21
La majoria d'aquests exemples que ens
parlen de béns fiscals alienats, corresponen
a grans dominis però propers al tipus de
domini jurisdiccional, és a dir, possessions els
beneficis de les quals bàsicament són rendes
tributàries i on l'explotació de la terra i l'exacció del treball del pagès, fets d'una forma
directa, no existien.
Exceptuant aquest cas, el tipus de gran
explotació que predomina a l'Europa prefeudal és la senyoria dominical, d'arrels carolíngies i d'antecedents tardo-romans. Aquest
tipus d'explotació encara fa servir l'esclavatge com a mitjà de producció22.
És probable que les referències documentals que hem anat citant comportin un règim
dominical clàssic, amb existència de mà
d'obra esclava. Malgrat tot, no hi ha constància de la presència d'esclaus. Solament un
document del segle tx usa una expressió, gairebé formularia, citant-los quan es refereix a
la població del comtat de Barcelona: ...tam
ingenuos quan seruos23. També un altre parla dels esclaus dels hispani2*: ...exceptis his
(terrm) que Hispanis uel seruis.
A partir d'aquestes dades, es pot parlar
de l'existència d'esclaus al segle x? Salrach
i Bonnassie26 creuen que ta societat catala20. CSC, vol. I, núm. 3.
21. Abadal, R., Ets diplomes carolingis-, núm.
25.
22. La perllongació del mode de producció
esclavista fins al canvi de mil·lenari a les àrees
mediterrànies és una idea que va guanyant adeptes entre els especialistes; vegeu nota 25.
23. Florez, E., Espana Sagrada..,, Apèndix,
núm. 13.
24. Abadal, R„ Els diplomes carolingis..., núm.
25.
25. Vegeu l'opinió de Salrach, J. M„ «Esclavitud, llibertat, servitud. L'evolució social del camp
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na d'aquest segte és encara esclavista. SalEls senyors prefereixen instal·lar els seus
rach, fins i tot, s'atreveix a donar xifres.
depenents, inclosos els esclaus, en tinences
Segons ell, la població esclava estava entorn
que els resulten més productives. Seria
del 10 i el 20% de la població total26.
aquest el cas de Petro, l'esclau esmentat, que
En aquest cas la mancança documental
rep de la seva senyora (que per altra banda
no ens ha d'impedir suposar l'existència d'una no l'anomena com a esclau, sinó com un
població d'esclaus, en regressió demogràfica.
membre de la família: fillol} una vinya, que
Pensem que prop del Vallès, a Barcelona exissegurament afegiria a les seves dependències
tia un important mercat d'esclaus. A les porpersonals29.
tes de Barcelona es comerciava amb els
A les reserves senyorials l'activitat i la proesclaus que anaven destinats a l'Espanya
ducció són controlades pel senyor. En canvi,
musulmana. No és exagerat pensar que a les tinences el pagès, bé esclau, bé camd'alguna manera l'existència propera d'una
perol lliure, tot i que ha de pagar censos, en
font d'esclaus com era Barcelona degué perespècies o en treball, controlen directament
metre la continuació de l'esclavisma El que el procés productiu. Probablement per això
és cert és que la quantitat d'esclaus va dismateix els senyors buscant una major producminuint, seguint el mateix procés que a la res- tivitat preferien les tinences a la reserva.
ta del continent, barrejant-se amb la població
No obstant el predomini d'expressions
lliure, que comença un procés invers: l'enqua- com terras, uineas, casas et curtes...30 als
drament sota el control senyorial27. L'any documents que es refereixen a grans domi1002 Me/lo testa i entre els beneficiaris del nis, fan pensar en una majoria de reserves
seu testament hi ha un Petro que anomena senyorials. Les dades, però, no són del tot
filiato meo, és a dir, fillol, el qual afirma la tes- concloents, perquè tampoc no indiquen si les
tadora emit ad portam civitate Barchinona23. terres conreades són reserves o tinences. En
Evidentment aquesta és una dada que con- canvi el que sí que es pot constatar és la prefirma que si ('esclavitud no ha desaparegut sència dels dos tipus de paisatge dominical,
del tot, els esclaus tendeixen a desaparèixer el saltus i Yager, característics del tipus
com a principal mitjà de producció, en un d'explotació senyorial a l'Europa occidental31.
moment que també la forma d'enfocar l'explo- ilager fa referència a la terra conreada Id sunt
tació anava canviant (pas del predomini de la terras et uineas casas et curtes, ortos, uel
reserva a les tinences).
pomiferis diuersisque generis {...] cum regos
català», LAvenç, núm. 93, maig de 1986: i de Bon29. ibidem.
nassie, R, a «Survie et extintion du régime escla30.
Es tracta indubtablement d'una fórmula
viste dans l'Occident du Haut Moyen Age (s.
diplomàtica
que indica, al mateix temps, una reaIV-X!), Cahiers de Civiiisation Médiévate, any 4,
litat
evident.
núm. 28, octubre-desembre de 1985,
31. Duby, G„ op. cit., pàgs. 25-27. En realitat
26. Salrach, J. M., «Régimen sefïorial y feuaquesta
terminologia indica en general les àrees
dalismo en la Alta Edad Media», comentari al lliconreades
(ageri de les que no ho són (saltus). No
bre de Boutrouche Senorio y feudalismo. AEM,
obstant,
donat
que no hi ha constància en el segle
núm. 7, 1970-71.
X
de
la
presència
de reserva senyorial conreada
27. Vegeu sobre el mateix tema Duby, G.,
Guerreros y campesinos. Desarroilo inicial de ta (terra indominicata), el saltus i l'ager ens serveieconomia europea (500-1200), pàgs. 233-34, xen perfectament per distingir la reserva senyorial
(saltus) de la conreada pels dependents aplicada
Madrid, 1979.
als
dominis senyorials (ager).
28. CSC, vol. II, núm. 377 (1002).
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et subtus regos, et caput regos, et mulinares...32. El saltus, que inclou la zona inculta
del domini, també era força considerable en
molts casos: ...siluis, garricis, pratis uel pasculs, montes et uallis33.
Ambdues zones formaven els grans alous
que trobem a la documentació del segle x,
definidors d'una classe social poderosa i
influent en una societat que no tenia una
autoritat excessivament forta i a la qual els
poderosos estaven disposats a imposar-sa
Juntament amb aquesta classe de potentats, destacant-se entre el grup dels petits
camperols, sorgeix un sector amb pretensions
d'ascensió social. Són els que han sabut treure el màxim profit dels fruits de les seves
terres i que tenen suficient riquesa com per
mantenir un equip militar considerable, Bonnassie ha estudiat el cas d'una família, els
Vives, que aprofiten aquesta època d'inestabilitat per ascendir socialment3*. Al Vallès
tenim un cas, potser una mica precoç, l'any
915 a Llinars35. Fortunis es lliura a l'església
de Santa Maria de Llinars cum meo cauallo
cum suo freno et sella, amb totes les seves
possessions mobiliàries i immobiliàries. Malgrat que el seu acte ens indica el seu sotmetiment a l'església, per tant la pèrdua de la
llibertat, el seu cas ens demostra com alguns
sectors de la pagesia estaven en una situació privilegiada dintre de la societat, en una
data tan remota. Aquest grup social del qual
forma part Fortunis serà el que nodrirà els
sectors més actius, violents i agitats en
la formació del feudalisme, en canviar el
mil·lenari.

2. Dominis eclesiàstics
Parlar de dominis al Vallès vol dir fer-ho
especialment dels dominis eclesiàstics. No
ens deixem enlluernar per la documentació sí
afirmem que el Vallès Oriental era una zona
de natural expansió de les institucions eclasiàstiques, especialment del monestir de Sant
Cugat1. Les grans concessions imperials o
comtals, la fertilitat de la terra, la protecció
envers la inestabilitat de la frontera, van
fomentar l'interès monàstic per la zona, interès que, posteriorment, esmorteirà la penetració del feudalisme laic.
El model imperial carolingi va desenvolupar enormement els monestirs, de la mateixa manera que ho fa el poder comtal a
Catalunya2. Santa Maria de Ripoll, Sant Joan
de les Abadesses, Cuixa, Sant Cugat, Santa
Cecília de Montserrat, etc, són exemples
d'aquesta actitud favorable als cenobis, A
aquesta llista també caldrà afegir, donada la
importància posterior que adquiriran, les diverses diòcesis.

1. El poder bisbal. La catedral
En aquest context tan favorable és lògic
que siguin les institucions diocesanes les
primeres que donin mostres d'una precoç

1, La majoria de la documentació és d'origen
ectesiàstic; només cal donar una ullada als percentatges (vegeu Apèndix estadístic, núm. XV).
32. CSC, vol. I, núm. 162 (984).
Aquesta abundància d'informació de fonts ecle33. CSC, vol. I, núm. 243 (990).
siàstiques ens distorsiona el coneixement de la
34. Bonnassie, P„ «Une famille de la campagrealitat. No obstant això, la importància que tenien
ne barcelonaise el ses activités econòmiques aux
tes institucions eclesiàstiques no era menyalentours de l'Ari Mil», Annuales du Midi, núm. 76,
spreable,
1964.
2. Vegeu Abadal, FL Els primers comtes cata35. ACB, Lib. Ant., III, fol. 41, doc. 113 (915),
lans, pàgs. 115-48.
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vitalitat. Ja en ei segle ix la canongia de be per restaurar antics privilegis després
Barcelona confirma la seva zona de control. d'aquesta data, al contrari que fan els monUn precepte de l'any 878, emès per Car- jos de Sant Cugat, fa pensar que, en el segle
les el Calb, li confirma ies primitives conces- x, el paper de ta seu no va ser tan important
sions imperials3. Els territoris que posseeixen com el d'altres institucions eclesiàstiques. La
projecció dominant que durant aquest períoal Vallès són situats a contrades d'arrelada
tradició demogràfica: vall de la Tordera (ceüam de de temps exerceix el monestir de Sant
Sta. Eulàlia et St. Genesiï {...} prope uillam Cugat, afegit al fet que durant un temps
Pinellos {...] propietate nostre uilla qui dicitur l'abat de Sant Cugat va ser també bisbe de
Riellos !...} et uillam quae dicitur Breda, et uilla Barcelona, degué provocar un estat de letarCampinus)4, vall del Tenes (domum sant gia en la institució bisbal9.
No obstant això, mentre que quantitativaGenesii et Sant martini sitam in riuo Tenesi,
ment
la documentació és pobre, en canvi els
et uillam quae dicitur codes; uillam Rodaldi)5
pocs
documents sobre la Seu que tenim
i altres de difícil localització (uilla Romanos
d'aquesta
època són qualitativament molt
cum uillarícello desuper posito iuxta domum
importants. L'any 950 la Seu rep del comte
s. Stephani)5, i també zones més inaccessiun gran alou a Caldes10, mentre que el 966
bles com Viliaricelio quod dicitur Cerdanus per
recull la donació d'un gran personatge, entre
sumitatem montis signis usque in riuo altres llocs, a la Garriga, destacant la parròTordaria)7.
quia d'aquesta localitat, amb delmes i primíEn el decurs dei segle x hi ha una manca cies i les esglésies a ella sotmeses amb els
de documentació que probablement és per
seus corresponents censos11. Finalment l'any
raó de la crema i de la destrucció de docu995 també rep del comte una gran extensió
mentació provocada per l'expedició d'AIalodial en el curs baix del Besòs, anomenada
Mansur, l'any 985e. No obstant, la manca Vall-llobera (ualle iupariasP2. Totes aquestes
d'interès que mostren els canonges i el bis- donacions demostren que si la Seu no tenia
3. Florez, E., Espana Sagrada..., vol. 29, apèngran predicament entre la societat vallesana,
dix, núm. 13.
a canvi rebia l'ajut dels poderosos laics.
4. Riells, Breda i Campins; desconeixem la
L'època d'esplendor del bisbat comença
localització de Pinellos.
en el segle xt. S'expansiona per la zona més
5. uilla Codes és Sant Feliu de Codines; uilla feraç del Vallès, eis cursos baixos del Tenes,
fíeudaldi és una masia de l'actual Parets (VilaCongost i Mogent, i per la part alta del Besòs.
rosal).
Entre el 999 i el 1090 es produeix el 85%
6. El terme uilla romanos és de difícil localit9. Aquesta unió ha estat estudiada per Bauzació; potser Vallromanes.
cells i Reig, J., «Qüestió sobre l'exempció episco7. Cerdans és una localitat del Montseny.
pal d'alguns privats de Barcelona-diòcesi (s. XVI
8. La documentació ha deixat mostres dels i del monestir de Sant Cugat del Vallès Is. XI a
efectes negatius de la ràtzía d'AI-Mansur, en con- XV)», pàgs. 21-61, a / Col·loqui d'història del monacret sobre la desaparició de gran part de la docu- quisme català, vol. I, Santes Creus, 1966. La documentació. Per exemple, l'any 986, l'abat acudeix
mentació és prou explícita: Hodo episcopo et abba.
a la cort imperial per sol·licitar una confirmació dels
CSC, vol. II, núm. 410 11007).
béns posseïts pel monestir, ja que els documents
10. ACB, Lib. Ant., III. fol. 73, doc. 193 (945).
s'havien perdut amb l'escomesa dels musulmans:
11. ACB, Lib. Ant., Uf, fol. 18, doc. 56 (966).
confirmaré dignaremur /.../ omnes res quas precep12. ACB, Lib. Ant, lli, fol. 19, doc. 42 (9951.
ta nostrum predecessorum, uel per scriptura aliorum Christi fidelium combusta per infestationem
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de presència documental. Al mateix temps,
aquesta documentació reflecteix una major
varietat notarial, dues permutes, una compra
i, sobretot, donacions entre les quals no en
destaca cap per la seva magnitud. Trobem
també un gran interès especial per assentar
pagesos en terres no conreades, no tant per
impulsar la repoblació de zones ermes (les
afrontacions no indiquen aquest supòsit), sinó
per promoure l'aprofitament de terres sense
conrear, provinents del fons patrimonial (per
uoce nostra matris ecctesiaP3, procedents
d'adquisicions degudes a contribució dels
fidels (coiíetione fidelium)™ o a confirmació
d'idèntics contractes anteriors (per donatíonem siue iaxationem quam nobis fecit a
mater Guítardi clerici frater tuusp6, sempre
amb la condició que siguin posades en conreu i els seus usufructuaris paguin un cens
dels fruits: ut laborandis atque edificatis et sic
datis nobis per unumquemque annum quartam partem ipsum fructum™.
La concessió de terres en precari està
d'acord amb el canvi que s'endega en el segle
xi en les senyories, A partir d'aleshores els
senyors cerquen millorar els beneficis de les
seves terres mitjançant l'assentament dels
pagesos {colons, homes lliures, esclaus o
serfs) en porcions de terres, abandonant el
cultiu centrat en les dominicatures. El mateix
realitza la Seu com a gran propietari. Els contractes precaris instal·len pagesos en terres
directes de la Seu. No obstant les seves terres
dominicals no desapareixen del tot, com ens
ho demostra un document comtal en el qual
el comte es querella (querelat se) amb el Castellar de la Roca que tenia assolades (asoiatas) les franqueses de la zona i s'aprofitava
13, ACB, Lih Ant., III, fol. 63, doc. 432 (1005).
14, ACB, Lib. Ant., III, fol. 14, doc. 268 11056).
15. ACB, Lib. Ant., III, fol. 33, doc. 90 (1076).
16. ACB, Lib. Ant., III, fol. 85, doc. 234 (10781.

de les dominicatures que allà tenia la canongia de Santa Creu i Santa Eulàlia17.
Durant el segle xi la Seu ja posseeix una
quantitat considerable d'interessos al.Vallès
Oriental i organitza la seva gestió a través de
dues figures: l'ardiaca (archidiacono) í el prepòsit (prepositus). L'ardiaca no era pròpiament
un membre del capítol. En realitat era el servidor del bisbe, encarregat d'administrar una
jurisdicció determinada de la diòcesi. En el cas
del Vallès Oriental la importància dels béns
immobles de la diòcesi a la comarca van obligar a establir un ardiaconat. Tenim constància de l'existència d'ardiaques al Vallès
Oriental l'any 989, quan Seníofredus Lubero
archediacono adquireix una peça de terra a
Bernardo dintre del terme de Corró d'Avall.
Un altre cas és el de Bernardus Guillieimi
archidiaconi, germà del castellà de la Roca
que pacta amb Berengari Raimundi de Monte Scatino, ja entrat el segle xi, sobre jurisdiccions.
En el pacte se citen duabus ecctesies de
ipso archidiaconatum: sicilet ipsa ecclesia de
Meserata (Marata) ef ipsa ecclesia de
Paiaciolo™. Aquesta dada ens indica que
almenys dues esglésies depenien directament
del bisbe. Lògicament n'hi havia d'altres, però
desconeixem fins a quin punt el bisbe les controlava.
Quan la figura del bisbe es desmarca de
la Canònica de la Seu, la qual cosa succeeix
a la segona meitat del segle xi, els membres
de la Canònica es coneixen pels seus càrrecs
dintre del capítol19. Al mateix temps desen17. ACA, pergamí sense data de Ramon
Berenguer I, núm. 32.
18. ACA, pergamins Berenguer Ramon II, núm.
19 (1085).
19. Sobre el mateix tema vegeu Freedman, P.
H., Tradició i regeneració a la Catalunya medieval,
pàgs. 67-112, Barcelona, 1985. Malgrat que aquesta obra és un estudi sobre el capítol de Vic, pot
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volupen una administració equivalent a la sessions que tingué Mir Geribert, segurament
diocesana mitjançant la figura del prepositus, el marit de l'esmentada Guilia25. Els béns
el qual s'encarregarà de l'administració de cedits entre altres inclouen l'església de
la propietat capitular20. Coneixem la pre- Mogoda que uocant Santa Perpetua amb delsència de prepositii l'any 1076: Viuanus mes, primícies et ipsa ecclesia de santi Saturprepositus2\ que torna a aparèixer l'any nini de palacio dalmanla... [Montornès] [...]
1080: Viuanus Guiilermi leuite, nuncupatur sancte Andree de Samalus i...] sancti Feiicis
prepositus22, donant un alou ai capítol pro de cudinas i...] parrochia de oronciana.
Les condicions que es pacten són típiques
remisione de les malifetes que va cometre. El
d'un
compromís feudal stabiiiter in omintatem
cas de Vivanus és excepcional perquè demosde
supradicto
episcopo et aibergum cum pretra com un membre de la classe militar (in
dicto
episcopo
in hostes et in cavalcatas dum
gradu et in oficcio meo militum) a través de
uiuus
fuerunt
{
.
.
.] post obitum l...} faciam cum
la figura del teuita participa dintre de la vida
successoribus
sius;
és a dir, es demana fidecanonical i gaudeix dels beneficis d'un càrrec
litat,
ajuda
en
cas
de
guerra i es pretén que el
del capítol23.
També trobem casos de prepòsits de la pacte el continuïn les generacions següents.
Un altre exemple semblant, però en
Seu. Més endavant, l'any 1094, sabem
aquest
cas protagonitzat per la Canònica, és
ú'Otlegari prepositi barchinonensis sedis24.
el
pacte
(conuenientíae) fet per Guiiiam uiceParal·lelament a la feudalització de la
comitissam
amb ta Canònica, pel qual aquesocietat laica, que es produeix a la segona
lla
es
compromet
a donar modium unum
meitat del segle xi, l'església diocesana i el
capítol pateixen una època de relaxament frumenti boni a Santa Maria de Llerona26,
semblant. Fins a la recuperació de valors que
amb la condició que puguin disposar, ella i el
suposa la reforma gregoriana, l'Església cau
seu fill, de les esglésies de Llinars, Sanata,
en una època de decadència influïda pels Collsabadell, Uoipeleres (Vilalba Sasserra) i el
hàbits feudals. Al capdavall és l'aristocràcia
feuum que allà hi havia.
qui forneix els càrrecs eclesiàstics, i a través
Les possessions abans citades són exclud'ells l'influx del feudalisme penetra en
sives de la Canònica. Això vol dir que el bisl'Església fins que l'aire nou imposat per la be les va concedir a domino deo et Canonice
reforma que ve de Roma aconseguirà tornar
Sancte crucis Sancteque Eulàlia sedis Barchia estabilitzar les coses.
none. La donació inclou les parròquies amb
Un exemple de la feudalització dels totes les riqueses que generaven i els béns
càrrecs religiosos ens el dóna la concessió que incloïen (suis pertinencis et adiacentiis,
d'un feu que fa Guislabertus episcopus l'any pariter cum ipso físcho siue mansibus qui
1061 a la dominam Guiiiam i els seus fills sunt infra eiusdem parrochia27), és a dir, les
Gondebailo et Arnatlo et Ramio d'unes pos- parròquies íntegrament, perquè fins i tot s'afeservir de model per al coneixement de la Seu
de montibus et uallibus i altres descripgeixen
Barcelona.
cions que no deixen lloc a dubtes.
20. Ibidem, pàg. 84.
Aquesta donació com hem vist ràpida21. ACB, Lib. Ant., III, fol. 4, doc. 8 (1076). ment és alienada com un feu. De fet aques22. ACB, Lib. Ant., III, fol. 3, doc. 6 (1080). 25, ACB, Lib Ant, III, fol. 45, doc. 132 (1041)
23. Sobre la figura del teuita vegeu Freedman,
26, ACB, Lib. Ant, IV, doc. 369 (1061),
P. H„ op, cit, pàg. 42.
27. ACB, Lib. Ant, III. doc. 110 11040).
24. ACB, Lib. Ant, lli, fol. 97, doc. 249 (1094),
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tes possessions seran una part del patrimoni
del capítol; possessions que el Papa confirma l'any 1104 especificant que els únics propietaris n'eren els canonges del capítol:
concessa sunt usibus omnimodis per futura
satua barchinonensis episcopo canònica
reverenda™. No obstant la Canònica no
podia fer complir aquest principi papal dei tot.
Abans, l'any 1097, un sínode local que ja
havia aconseguit recuperar l'autoritat sobre
les parròquies de Collsabadell, Sanata i Uulperies (Vilalba Sasserra) no va poder impedir
que Llinars continués en mans d'un feudal,
sobre el qual va caure l'excomunicació29.
Després de la visita al Papa, el mateix any
1104, s'aconsegueix - l a Canònica i el bisbe
conjuntament- recuperar la meitat dels
beneficis sobre l'església de Llinars, la qual
encara conserva parcialment un feudal. Guillem Ramon30. La pressió laica per obtenir
els beneficis que generaven els béns eclesiàstics no acabaren amb les amenaces d'excomunicació. L'any següent també Arnallus
Bemardi defineix i cedeix les altres tres esglésies (parròquies) que iniusta abstuii3\ Les
usurpacions no cessen: nou anys més tard
Ottivanus Santi Licanii reconeix davant el bisbe ser culpable d'haver retingut i apropiat
injustament (retinebat et inuste auferebat) les
esglésies de la Canònica, les quals acaba
donant32.
Recapitulant, tot el que hem comentat es
pot resumir de la manera següent:
Primer. La Canònica i el bisbe, entorn de
la meitat del segle xi (1041) divideixen els
seus béns i les seves autoritats33. No obs28. ACB, Lib. Ant.. I, doc. 30 11104).
29. ACB, Lib. Ant., III, fol. 49, doc. 138 11097).
30. ACB, Lib. Ant., Dl. fol. 41, doc. 112 (1104).
31, ACB, Lib. Ant., III, fol. 46, doc. 127 (1105).
32. ACB, Lib Ant, lli, fol. 46, doc. 128 (1114),
33. Aquest costum va ser natural a l'època;
si no vegeu el cas de la diòcesi i el capítol de Vic
a Freedman, P. H., op. cit, pàgs. 103-12.

tant, el bisbe exerceix una autoritat jeràrquica per sobre tota la diòcesi, però el benefici
de les riqueses eclesiàstiques es divideixen.
Segon. Tant el bisbat com la Canònica
participen durant el període 1040-1090 del
procés feudal itzador, concedint com a feus
béns eclesiàstics. Aixó se'ls torna en contra
i els anys posteriors són una contínua lluita
contra les usurpacions dels feudals. Enfront
d'aquests, que usen ía raó de la força, la usurpació violenta, elles imposen els arguments
notarials (l'any 1097 es demostra la raó de
la Canongia a través de documents34) i també la força moral d'exercir el domini espiritual.
El document papal de l'any 1104 origina gairebé immediatament una reacció de remordiment i de culpabilitat entre els feudals
usurpadors35. De tota manera l'enfrontament
contra el moviment feudal, apagat per la fredor dels documents, degué ésser molt més
intensa i apassionada en la realitat. Especialment aquesta lluita serà més dramàtica per
al domini de les parròquies, aspecte que analitzarem en el capítol dedicat en aquesta institució. Tanmateix cal dir que la lluita pel
reconeixement de l'autoritat en els béns propis com sobre les ínstituciones eclesiàstiques
locals, les parròquies, s'emmarquen dintre de
la reacció de regeneració de l'església de
l'època gregoriana, que pretén abandonar
l'influx dels costums feudals,
2. El monestir de Sant Cugat
L'altra gran institució eclesiàstica que destaca i s'expandeix amb força en aquest segle,
és el monestir benedictí de Sant Cugat. La
34. Vegeu supra, nota 28.
35. Tant el cas ú'Arnallus Bemardi Ivegeu
nota 301 com ú'«Ollivarius Sancti licanii [vegeu
nota 31) acaben retornant les seves usurpacions,
reconeixent el seu delicte: recognauit se esse culpabilem IACB, Lib. Ant., III, doc. 1281.
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imperial de l'any 986,41 potser perquè no
eren suficientment importants pel monestir.
Recordem que una donació, tot i existir una
innegable pressió ideològica42, és bàsicament una decisió dels donadors i al cenobi no
li queda més que rebre-la.
També caldria pensar que es tractés d'un
oblit, donat que apareixen a la confirmació
papal de l'any 1002: ...et in Mogoda, uel infra
eius terminos, et in Caiidas {...] Palatio de
Àries, in lizano superiore uel subteriore, et in
parrochia de Pariétes, et in Molledo [...] in
galiegos {...] et ipsum alaudem de Ptegamanus (...) et in Valle de Arioifo {...] Laurona [...}
Maserata {...} Samaluz {...] Canouas [...} s.
genesii et s. Martini et s. Felicis {...] uillam Riffam l„.j uillam Vitaminea que uocant Palatio
cum ecclesias,..43.
Com es pot comprovar, al començament
del segle xi, el monestir de Sant Cugat té
possessions a les zones més densament
poblades del Vallès Orientat. El procés
d'adquisicions ha estat dominat per les dona36. Sobre la història de Sant Cugat, vegeu elcions principalment, de les quals són majollibre clàssic de Peray, J., Sant Cugat del Vallès, ria aquelles fetes plenament44, i també les
Barcelona, 1931, o el més recent d'Ambròs, J., El testamentàries que són les que realitzen els
monestir de Sant Cugat del Vallès Oíkos-Tau, Vilas- marmessors en nom de! difunt. A mesura que
passa el temps, el monestir adopta una actisar de Mar-Barcelona, 1984, Sobre la fundació,
tud més activa envers l'increment del patriCSC, vol. I, núm, 1.
moni: augmenten tes permutes, algunes de
37. CSC, vol. I, núm. 2.
les quals són força importants (com la de
38. Vegeu Apèndix estadístic, pàg. 12b.
l'any 984 amb el monestir de Ripoll45) i les
39, Palautordera lany 986). Sabem que l'alou
vendes. Amb aquesta disposició s'observa un
de la vall de la Tordera era en mans de Sant Cugat
intent de concentrar la dispersió de possesen aquesta data per la capitular d'aquest any. CSC,
41. CSC, vol. I, núm. 173.
vol. I, núm. 173. Villa Rifa, una masia (Can Rifàl
42. Hem de suposar que l'onada de donacions
d'Alfou passa a mans de Sant Cugat l'any 972:
del segle X, que curiosament descendeix entrat el
CSC, vol. I, núm, 98. L'alou de Plegamans, l'any
segle XI, no es producte solament del misticisme
990, és cedit per Ennec Bonfill: CSC, vol. I, núm.
de l'època. És indubtable el treball de convenci243. Villa Teudbert és cedida pel comte l'any 996:
ment dels mateixos monjos.
CSC, vol. I, núm. 314. Finalment la terra fiscal de
43, CSC, vol, II, núm. 382.
Palau-solità (10021 coneixem que la posseïa Sant
44. 50 de 120 documents fins al 1025; pràcCugat pel precepte papal d'aquest any: CSC, vol.
ticament un 40%.
II, núm. 382.
45. CSC, vol. I, núm. 159 (984),
40. Vegeu les afrontacions amb les terres de
Sant Cugat en l'Apèndix estadístic, núm, V. Aquesta densitat
partions amb terres de Sant Cugat
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seva expansió es produeix immediatament
després que sigui restaurat l'any 875, per
l'emperador Carles el Calb36. Situat al bel!
mig del corredor que uneix el Vallès amb el
Penedès, havien de ser aquestes dues comarques les escollides per exercir el seu domini
territorial. Ja a la primera meitat dei segle x
adquireix possessions a la vall del Llobregat37, però el seu nucli més important
serà al Vallès, en concret a la zona de Palau
i rodalies38. Posteriorment els seus béns
patrimonials s'ampliaran amb grans alous:
Palautordera (986), Plegamans (990), Palausotità (1002), Villa Teudbert (996), Villa Riffa
(97 2)39 i els alous menors a la confluència
del Tenes, el Congost i el Mogent. Aquesta
concentració es veu confirmada a partir de la
consulta de les afrontacions que apareixen en
els documents. A finals de segle gran part de
les terres cedides, venudes o permutades al
monestir, limiten amb altres terres que ja posseïa anteriorment40. Totes aquestes petites
adquisicions no consten en la confirmació

sions que en aquells moments devia tenir el
monestir. Al mateix temps, a finals del segle x,
rep tot un seguit de donacions (955-10051
en les quals els donadors es reserven l'usdefruit, vitalici o hereditari, a condició d'un cens
quasi simbòlic46. D'aquesta manera els petits
propietaris cercaven la seguretat d'una institució poderosa políticament, socialment i
espiritualment en el període crític de la gestació del feudalisme. A finals de segle el cenobi de Sant Cugat havia aconseguit no tan sols
un poder immobiliari considerable quantitativament, sinó també qualitativament. Per
exemple, alous com el de Villa Rifa, donat per
Galindus no a Sant Cugat directament, sinó
a una cel·la seva situada a Castelldefels47.
Els marmessors del vescomte Brandovi donen
un extens alou a Llerona, procedent de la
compra al bisbe Georgio46. Més endavant,
l'any 984, una mare,L·lvulo,i els seus fills,
donen una sisena part dels alous que havien
estat del seu marit, a Pertegàs48. Dos anys
més tard són el comte i la comtessa (Raimundus comes et marchio et uxor mea Ermessindis comitissa) els qui donen l'alou de uilla
Teudberd sobre la vall de la Tordera50. L'any
990 Ennec Bonfill dóna els seus de Plegamans (Plecamanus), que van des de Gallecs
la meridie), fins a Palaudàries i Caldes (de
occiduo et de circi), els quals va adquirir del
comte (seniori meo Borrello comite)s:. El
mateix personatge accedeix a canviar, l'any
998, amb el monestir, una antiga donació
feta per ell mateix a la zona fronterera (el cas46. Aquest tipus de donacions Rius i Serra
l'anomena precaris: Cartulario de Sant Cugat. Un
exemple de donació precària ut uixerum teneamus
et posideamus et per singuios annos donemos.,.,
CSC, vol. II, doc. 548 (10391.
47. CSC, vol. I, núm. 98 (972).
48. CSC, vol. I, núm. 57, (952).
49. CSC, vol. I, núm. 162 (984).
50. CSC, vol. I, núm. 314 |996),
51. CSC, vol. I, núm. 243 (990).

teli de Masquefa), que els monjos rebutgen,
argumentant que la seva no és una tasca militar, rebent a canvi, entre altres, un extens alou
a la uallem Ollofredi, entre la Tordera i el
Montnegre52. Altres donacions importants es
fan a Parets, a Vaildarió i, fora dels límits que
ens marquem, a Reixac. La magnanimitat
comtal es torna a manifestar més endavant,
en una donació feta per Ermessindis comitissa, la qual, juntament amb tota la caterva de
palau, fa de marmessora d'un noble, Udalard,
el qual dóna alaudes suos... que li provenen
de la seva mare i de la seva ascendència familiar a uilla que dicunt Aqua Alba cum suos terminos (Gualba), els límits dels quals eren
força extensos53.
El segle xi és un període d'estabilització
del patrimoni: disminueix el total de documents, es manté la proporció de donacions
(totals, testamentàries o precàries) i augmenta, en proporció, el nombre de vendes, permutes i contractes precaris, és a dir, el tipus
de documents que situen el monestir com a
part activa54. Es pot deduir, doncs, que Sant
Cugat, que ja no rep donacions importants (ni
en extensió ni en nombre), es dedica a fer
més racional el seu conjunt de béns immobles, intercanviant terres, comprant-les, així
com instal·lant pagesos en aquelles que té
sense conrear [contractes precaris).
Amb un patrimoni tan extens, Sant Cugat
no dubta a concedir-ne parts a personatges
laics que esdevenen així depenents seus. No
es tracta de petits alous els quals des de feia
temps eren en mans de pagesos depenents,
52. CSC, vol. I, núm. 331 (998).
53. CSC, vol. II, núm. 521 (1032).
54. Duby ja va veure com, a partir del 1050,
disminueixen les donacions a tota Europa: Economia rura! y vida campesina en el occidente medieval, pàg, 230, Barcelona, 1973: «Parece ser que
en la segunda mitad del siglo XI se entíbió el fervor de los donadores».
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sinó de grans alous. D'aquesta manera el
cenobi esdevenia també, al bell mig deí segle
xi, en el pic del procés de feudalització, un
senyor feudal més. Vegem-ho en el cas d'un
alou situat prop de Parets; l'any 994 els marmessors de locferd donen ipsa ecclesia qui
ibidem est a uilla Alduiri5b. El monestir
cedeix aquest alou als membres d'una família que prové de Sant Celoni (Pertegatio).
Ricolf, el primer detentor de l'extens alou radicat a uilla Littoris, quan testa (1044)se, considera l'abat de Sant Cugat el seu senyor,
domno, la qual cosa vindria a indicar que ell
era vassatl del monestir, detentor del benefici abans esmentat. El seu fill Guidoni Ricolfi
n'hereda el nucli. Ell també quan testa
(1063)57 defineix l'abat com a senyor: dominus Andrea, abba seniore meobS. Guidoni
reconeix el sotmetiment al monestir en ferlo destinatari de gran part dels seus béns. La
seva esposa Richeli serà la detentora del nucli
de les possessions (l'església de Sant Iscle,
la seva casa i aiou: mansione et ipso alode)
fins que decideix, tres anys més tard
(1067)69, anar-se'n de pelegrinatge Aleshores tot l'alou passarà al monestir.
Amb el darrer exemple podem adonar-nos
que també el monestir de Sant Cugat, fidel
a la seva època, participa com un senyor més
en el moviment feudal, instal·lant vassalls i
gaudint dels beneficis del seu rang superior.
No obstant, de ia mateixa manera que
ocorregué a la Seu de Barcelona, també el
monestir va haver de lluitar aferrissadament
contra les conseqüències del canvi que
55. CSC, vol. I, núm. 300 (994).
56. CSC, vol. II, núm. 572 (1044).
57. CSC, vol. II, núm. 638 (10631.
58. Cal dir que en aquest cas no estem ben
bé davant d'una relació leudal en el sentit estricte, donat que no s'usa el terme feuum, però és
indubtable que la relació és la mateixa.
59. CSC, vol. II, núm. 656 (1067).

s'imposava a l'època. La preocupació per conservar el patrimoni ja adquirit es veu cada cop
més clara a partir, sobre tot, de l'enfrontament amb l'aristocràcia laica per la qüestió
dels límits, en un moment que aquesta veu
despertat ei seu interès per les terres més
riques de la comarca i que, a través de la violència i la usurpació, intenta ocupar zones que
el monestir posseïa amb anterioritat. L'any
1083,60 per exemple, l'abat, en representació
dels monjos i de l'abadia, fa un conveni amb
una parella de potentats, Guiltelmus Umberti
et uxor mea Guillelma, definint a ta vall de ta
Tordera els seus béns (parrochias S. Marie et
S. Stephani de Palacio et in parrochia S.
Vicenti de Aqualba et in parrochia S. Andrea
de Vallegorguina et in parrochia S. Martini de
Pertegatio in parrochia S. Stefani de Vall oliofredi) arribant a l'acord que ut ab hac ora et
deincebs non toliemus nos (Guillem i esposa) neque homines nostris neque {nlulia fortia faciamus in alaudio quod predictum
cenobium habet, amb la condició, simplement, de tornar allò que prengueren o usurparen en el període de trenta dies. Amb
aquesta darrera condició molt suau es demostra la importància i la força d'alguns potentats laics que s'enfronten a l'autoritat espiritual del monestir i aquest no pot castigarlos pels seus possibles delictes, com havia
estat tradicionalment costum. La societat
canvia i la insolència dels feudals no respecta ni l'autoritat espiritual dels monestirs.
Indubtablement, l'autoritat de! cenobi es
veu contestada per l'aristocràcia laica. En el
segle xi els centres monàstics perden el poder
moral que havien tingut abans, enfrontats
pels béns materials amb l'aristocràcia laica
que els perd el respecte com a centres
d'autoritat moral. Els monestirs en el segle xt
se situen en un pla idèntic al de qualsevol
entitat de poder terrenal.
60. CSC, vol, II, núm. 710 11083).
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3. Organització del monestir
de Sant Cugat
De la mateixa manera que altres monestirs benedictins, el de Sant Cugat es va veure obligat a organitzar el seu domini delegant
en petites cel·les, dependents de la casa central, les terres més allunyades61. En un precepte de l'any 9 86,62 el primer en el qual
apareixen completes totes les possessions de
Sant Cugat, encara no se citen com a cel·les
aquelles esgfésies que ho seran ja en la confirmació papal de 1002. Així doncs, podem
situar a l'entorn del mil·lenari el moment en
què l'organització abacial és completa. Sant
Cugat té com a cel·les S. Feiicis qui est in Valrano, que dominava tota la zona de la Riera
de Caldes (Caldes, Palaudàries, Plegamans,
Palau-solità) i del baix Tenes (Mollet, Parets,
Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall); la de Sant Martí
i Sant Feliu qui sunt ad ipsa cute (Fai), i la
cel·la de S. Genesii et Sancta Eulàlia que
uocant monasterium sive Tapioles63. Algunes
d'aquestes cel·les van ser anteriorment petits
cenobis que com el de Sant Llorenç de Munt
van ser absorbits pel poder de Sant Cugat64.
A través d'aquestes celles el monestir
controlava l'administració de les seves possessions durant el segle xi. A partir del
començament d'aquest segle, com hem destacat abans, la institució ja s'ha estabilitzat
i l'aparició d'aquesta divisió «administrativa»
n'és una mostra. Igualment en aquesta època es consoliden els càrrecs abacials. L'hegemonia espiritual del monestir es demostra
amb les noves edificacions que s'aixequen
aleshores, les quals han arribat fins a l'actua61. Vegeu l'Apèndix estadístic, núm. XVIII.
62. CSC, vol. I, núm. 173 (986|.
63, CSC, vol. II, núm, 382 110021.
64. Vegeu Vergés, Dr. A., Sant Llorens del
Munt, Barcelona, 1871.

litat, gràcies a les oblacions dels fidels65.
També en aquesta època el poder del cenobi
es manifesta quan l'abat de Sant Cugat en
un període de temps curt esdevé alhora bisbe de Barcelona. De la mateixa manera l'autoritat dei monestir es va expandint sobre aitres
monestirs que entre els segles xi i xn seran
dependents de Sant Cugat. Sant Llorenç de
Munt, Sant Salvador de Breda, Sant Pau del
Camp, Santa Maria del Coll, Santa Cecília de
Montserrat, Sant Pere de Clara i La Llacuna
s'afegeixen a la complexa xarxa administrativa del monestir66,
L'interès del monestir estava en subvenir
primer de tot les pròpies necessitats dels
monjos, els quals no formaven un nombre gaire elevat; onze i l'abat a la invasió d'AlMansur67, Com ha assenyalat G. Duby68, les
necessitats dels monestirs eren molt concretes i estaven marcades per la tradició romanoclàssica que havia recollit l'ordre benedictí. El
vi era un element important en la vida deis
cenobis occidentals. És natural, doncs, observar el gran nombre de vinyes que apareixen
en les donacions, la qual cosa no vol dir que
ei monestir pressionés per tal d'introduir
aquest conreu, donat que, en tractar-se de
donacions, cal suposar que les esmentades
vinyes ja eren en cultiu. Així doncs, veiem
com Sant Cugat incentiva i aprofita una tradició agrícola, sembla ser que molt arrelada
al Vallès Oriental.
Com eren conreades aquestes possessions que anaven a mans dels monestirs? Els
65, Per exemple: Primum namque dimisit
sancti cucuphatis cenobii (...) uncias X auri ad opero, ACB, Lib. Ant., III, doc, 173 (1077).
66, Vegeu Pladevall, A., Els monestirs catalans, Barcelona, 1970,
67. Sobre la invasió, Gaspar, G., «Al-Mansur,
Barcelona i Sant Cugat», Acta històrica archeologica medievalia, núm. 1, 1980.
68. Duby. G„ Guerreres y campesinos..., pàgs.
22-24.
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cenobis clàssics, de tipus carolingi, tenien una
distribució de la terra semblant a la dels grans
dominis laics de l'època. Predominava una
gran reserva69, en la majoria dels casos treballada per servi (esclaus). És difícil determinar si les institucions eclesiàstiques catalanes
del segle x gaudien d'un sistema semblant.
De la mateixa manera que en els dominis
laics, els eclesiàstics no sembla que tinguin
gaires extensions dedicades a la reserva i al
cultiu directe per al dominus. Bonnassie70 ja
ho demostra per al segle xi, i resta el dubte
de si les terres que el cenobi va afegint en ei
segle x passen a formar part de la reserva
dominical o són explotades amb contractes
agraris a través de tinences. En un primer
moment, mentre que les donacions són íntegres, la mà d'obra no passa de la mateixa
manera que la terra a mans del monestir, això
quan les donacions són fetes per pagesos
que conreen, ells mateixos, les seves possessions (quan es tracta de grans donacions se
suposa que ia mà d'obra servil tindrà el
mateix tractament que els béns immobiliaris,
encara que els documents no ho reftecteixin).
En aquests casos de petites donacions totals,
qui conrea les possessions? El més lògic és
pensar que són deixades sense cultivar o, si
més no, són cultivades per alguns pagesos
que aprofiten la circumstància i que segurament més tard es troben amb la desagradable sorpresa que la terra pertany al monestir.
El cenobi no podia posar en producció unes
terres que li venien cedides per donació en
llocs inversemblants. Aquestes terres seran
producte de permutes, vendes o d'instal·lació
precària quan el monestir adopta una postura més activa pel que fa al seu patrimoni.
Més endavant, l'augment de donacions
precàries ens mostra que el monestir adopta
69. ibidem, pàgs. 270-80.
70. Bonnassie, P., «Un comrat agrairé inèdit
du monastère de Sant Cugat», AEM, 1966.

una política de rebre, juntament amb la terra,
la mà d'obra. Aquest tipus de donacions apareixen entre el segle x i l'xi (950-1050) i la
seva principal característica és el pagament
de censos en espècie o de ia tasca (1/10). A
partir de 1050, juntament amb censos gairebé simbòlics, comencen a aparèixer-ne
d'altres més importants (1/4). Aquest augment s'explica pel fet que el monestir participa del moviment de pressió, característic
d'aquest període inicial del feudalisme.
L'índex de donacions i de contractes a
precari indica clarament que el monestir ha
triat la via de la tinença oblidant l'important
paper que havia tingut la reserva senyorial.
Encara que els rendiments fossin molt
minsos, totes les terres que estaven sota el
domini de Sant Cugat havien de produir una
gran riquesa, que no podia ser destinada
només a les necessitats dels monjos. Un
document explica a què es dedicava: Diürna
canonum disciplina docet, [...] ut prelatos
ecclesia (...] rebus ecciesiasticis regant et de
earum augmentum semper solliciti esse
debent {...} quia obiaciones fidetium predia
sunt pauperorum et sustentaciio egenorum7\
Queda en aquest paràgraf el motiu explícit de
i'increment del poder de Sant Cugat i de l'ús
que es feia dels beneficis. Duby, que ha estudiat el cas de Cluny72, observa que l'ostentació de la riquesa en grans obres i els gran
dispendis (entre ells el manteniment dels
necessitats) era una constant dels monestirs
benedictins.
Aquests centres tenen, durant l'Alta Edat
Mitja, un poder espiritual enorme sobre la
societat, i tant la munificència envers els
pobres com la magnificència en les seves
obres materials, eren una manera de
mantenir-lo.
71. CSC, vol. I, núm. 331 (9981.
72. Duby, G., San Bernardo y el arte cisterciense, pàgs. 16-17, Madrid, 1983.
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L'autoritat del monestir era bàsicament
espiritual, una autoritat que es fonamentava
en el poder immobiliari més que en els beneficis que s'extreien de les terres. D'aquí que
els censos pagats fossin gairebé simbòlics.
A mitjan segle xi, quan Sant Cugat ha
aconseguit un control gairebé total sobre la
comarca del Vallès, comença el declivi espiritual d'aquestes institucions cenobítiques.
Això va ser causat, en part, pel canvi de mentalitat dels obladors laics, que no donen tantes terres com abans i, sens dubte, per
l'aparició dels ordes reformats com el del Císter, que els prenen el poder espiritual73.

d'haver repoblat la zona més immediata76
(Cingles de Bertí, comarca d'Osona). Aquesta ceHa era dirigida per una germana de l'abadessa Emma, anomenada Xixilona. Una làpida
sepulcral que parla d'ella ha estat trobada a
la Garriga amb una inscripció que data la
seva mort i no deixa lloc a dubtes: Hic
requiescit bona? Chixiloni Dei dicata fitia
Wifredi comitis. Dimittat ei Deis76. L'expansió
de Sant Joan de les Abadesses al Vallès és
segurament anterior.
Els historiadors de l'Ametlla77 citen una
referència d'un sínode de l'any 906 que parla de la seva església, que era en mans de
l'abadessa Emma de Sant Joan. Posterior4. Altres cenobis
ment, la mateixa Emma serà la promotora de
la consagració de la parròquia de l'Ametlla
Però al Vallès Oriental no només hi havia (932) i de La Roca (932)78. Tot això fa peninstal·lades aquestes dues institucions ecle- sar que Sant Joan posseïa ja a la primera meisiàstiques de què hem parlat. Altres mones- tat del segle x un extens domini jurisdiccional
tirs, alguns certament llunyans, havien posat sobre la vall del curs alt del Congost i del curs
els seus ulls i els seus esforços en la nostra alt del Mogent, que es perllongava més enllà
comarca74.
dels Cingles de Bertí. Aquest domini hauria de
Alguns d'ells arribaran a tenir una influèn- desaparèixer juntament amb el de la casa
cia directa sobre l'evolució de ia comarca.
central, fins i tot abans79. Fins que això va
Anem, doncs, a fer un repàs de la seva succeir, el monestir va establir un domini de
presència i de la seva importància dins l'evoles parròquies fundades, com ho demostra el
lució de la societat valtesana a partir de la
monjo-capellà de l'Ametlla. Gomar és el predocumentació que hem recollit.
vere i alhora monjo de la parròquia80.
El monestir que d'una manera més direc75, Vegeu Mauri i Serra, J., Historia de ia
ta va influir fou el monestir femení de Sant
Garriga,
vol. 1, Barcelona, 1949, Sobre el cenobi
Joan de les Abadesses. Fundat pel comte
de
Sant
Joan
vegeu Abadal, R., Els primers comGuifré, igual que el de Ripoll, i de curta vida,
tes
catalans,
pàgs.
139-48.
va instal·lar una cel·la a la Garriga després
76. Villanueva, J., Viaje literario a las iglesias
de Espana, vol. 19, pàg, 10, Madrid-Valencia,
73. Duby, G„ op. cit., passim.
1852.
74. Resta per fer una buidada de la documen77. Vegeu Badia i Moret, J„ L'Ametlla del
tació que sobre la nostra comarca tenen eis arxius Vallès. Notes històriques, l'Ametlla del Vallès,
d'aquests monestirs. Aquesta documentació ens 1978, que cita a Mas, Notes històriques, i Camampliaria el coneixement que sobre el Vallès Orien- pillo, Veterà Analecta, vol. XXI, pàg, 57.
tal tenim, al mateix temps que ens donaria una
78. Udina, F., Archivo Condal, núms. 102 i
idea clara de la importància i la magnitud de l'acti103.
vitat d'aquests monestirs sobre la comarca.
79. Mauri i Serra, J., op. cit.
80. Arxiu parroquial de l'Ametlla, any 951.
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Es parla del paper colonitzador del monestir de Sant Joan. De fet no hi ha indicis que
el monestir hagués fomentat el repoblament.
Com passa a altres monestirs, és més sensat pensar que Sant Joan hagués seguit una
primera ocupació espontània. Per altra banda resta per demostrar que aquesta zona
d'influència de Sant Joan estigués despoblada anteriorment. Es més lògic pensar que la
iniciativa del monestir i les concessions comtals li donessin autoritat sobre unes terres que
ja eren poblades anteriorment8'.
A més de Sant Joan, un munt de monestirs importants tenien interessos al Vallès
Oriental; això sense tenir en compte els petits
cenobis que veiem aparèixer esporàdicament
a la documentació82.
L'any 968, un precepte imperial emès a
Laó per l'emperador Lotari83 confirma les
possessions de Sancto Paulo in ipsa Marítima
a Parets i Corró (aquesta darrera quod dedi
ei Audegarius uicecomes). Al mateix temps
confirma les possessions de Sant Feiicis (Sant
Pol i Sant Feliu a Sant Feliu de Guíxols) in
Vallense comitatu. Ambdós monestirs, des
d'aleshores passaven a formar part d'un mateix conjunt regit per l'abat Sunyer.
El monestir de Sant Pol apareixerà, posteriorment, a Llerona l'any 1033,84 el 1067 a
l'Ametlla del Vallès. Una parròquia mirlenària.
932-1972, l'Ametlla, 1972.
81. Els monestirs actuaven a posteriori, sobre
àrees poblades d'antic o recent repoblades, però
sempre amb població estable. Vegeu García de
Cortàzar, J. A., £1 Domin/o del monasterío de San
Millén de la Cogolla !ss. X a XIII), pàg. 212, Salamanca. 1969.
82. Fins que el paper entre les institucions no
es clarifiquin en el segle XI és difícil esbrinar fins
a quin punt algunes esglésies eren cenobis i viceversa. Vegeu un cas de petit cenobi a Caldes: in
parrochia sancti marià kalidis, ad ipsa abbadia,
CSC, vol. II, núm. 755 (10941.
83. Abadal, R„ Els diplomes carolingis..., apèndix doc, núm. 108.
ASA,
doc, 37 (1033).
VILAGINÉS SEGURA,84.
Jaume
(1987)

Vila-rosal86 i a La Llacuna (prop de Granollers), l'any 1076. Veiem com, en tots els
casos, les possessions són situades en els
fèrtils cursos baixos del Tenes i del Congost.
Un monestir tan llunyà com Santa Cecília de Montserrat apareix els anys 1067 i
1076 per la mateixa zona. Sant Miquel de
Barcelona té terres a Vilanova del Vallès
(1021), Granollers (1067) i Gallecs (1044)86.
Sant Pere de les PueHes té béns a Palau-solità
(1071) i Corró (1031)8', però la principal possessió és l'església de sancta Maria Montis
Moionis, que apareix ja com a pròpia del
monestir des de la fundació d'aquest
(945)SB. De la mateixa data el monestir rep
a més terres a Parets i a Villa Richildi atque
Spicelios a prop de Montmeló. Uns anys més
tard, el 991, quan el monestir fa inventari
de les seves propietats, posseeix un alou a
Catidas (Caldes), a Corró, i conserva el seu
domini sobre Montmeló, que és descrit àmpliament89: terres, vinyes, molins, prats,
definit en tota la seva extensió: del Mogent
al Tenes.
De la mateixa manera que Sant Joan exercí un paper destacat al nord de la nostra
85. ASA, doc. 31 (10671,
86. Vilanova de la Roca: CSC, vol, II, núm.
480 (1021); Granollers: ASA, núm. 91 (1067);
Gallecs: CSC, vol. II, núm. 570 (1044).
87. Palau-solità: CSC, vol. II, núm. 672 (10711;
Corró: ASA, núm. 35 (1031).
88. L'Acta de consagració és a ADB, Reg. Dot.,
fol. 293, editat per Puig, Episcopologio barcinonense, apèndix 2.211.
89. Item nouimus et uidimus alia munificentia domui supretaxati pertinentia id sunt terris
uineis mulinos regos caput regos pratis pascuis qui
sunt in Vallense ad Sancta Maria de Monte Molone et in ualle Ricardo et Spicelios que sunt sequestratis ac diuisos de ipso collo de pe trasi ta usque
in riuo de ualiensis et in cabanillis et usque in ipso
prato siue in ipsas ripas et usque in flumine tenes
simul cum limitibus et eorum affrontationibus
(Mas, J„ A/ores històriques, vol. XIII, pàgs, 266-67,
apèndix 19).
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comarca, fins i tot creant parròquies, el
monestir de Santa Maria de Ripoll tingué també un interès especial pel Vallès Oriental,
Sabem que l'any 98490 fa una permuta amb
els monestirs de Sant Cugat que li permeté
adquirir terres i vinyes a Corró i Valldarió, una
afrontant amb terres de Sancte Maríe cenobio, per tant, possiblement amb terres que ja
pertanyien al monestir ripollès. No obstant
això, la presència d'aquest cenobi no ens és
tan coneguda ni serà institucionalment tan
important com la de Sant Joan.
Finalment hem de parlar del monestir de
Sant Miquel del Fai91, la història del qual és
poc coneguda. Sabem de la importància dels
eremitoris del Fai que degueren donar lloc al
monestir de Sant Miquel, com també a les
cel·les de Sant Cugat (Sant Feliu i Sant Martí}. L'any 997 ia cova passà del poder de
Gombau de Besora, detentador del feu com-

tal de Montbui, a Sant Víctor de Marsella,
perquè hi creés un monestir92.
En general la presència d'un nombre tan
gran de monestirs és indicativa de la importància dei Vallès Oriental com a zona d'expansió cenobítica. Aquesta expansió no s'aturarà
en el segle xn, donat que apareixeran nous
monestirs com Santa Maria de L'Estany o
Sant Benet de Bages que substituiran aquells
que desapareixen o perden pes93. Les causes les hem de buscar primer en el caràcter
de franquícia que tenen les terres vallesanes,
cosa que fa que estiguin més protegides,
encara que no immunes, a les violències laiques i, en segon lloc, per l'amabilitat de la
zona (terra regada per mitjà d'un sistema
hidràulic natural o artificial, molt fèrtil, amb
una població lliure indefensa davant els formalismes jurídics dels monestirs).

90. CSC. vol. I, núm. 159 (984I.
91, Vegeu una història succinta sobre Sant
Miquel del Fai a Villanueva, J„ Viage literària.., vol.
92. Ibidem.
XIX; l'origen del qual segons l'autor se situa al
93, Vllageliu, J., Estampes històriques de Sant
segle XI; «hay copias auténticas de varios documentos que acreditan la existència de esta cueva Celoni, Sant Celoni, 1976.
en el siglo X».
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VII.

EL PODER PÚBLIC:
LES TERRES FISCALS

D'aquesta manera passà al comtat d'Osona, on l'enquadrament religiós i laic es barrejaren per raó del paper militar i civil que tindrà
el capítol de Vic4. També ocorregué així al
Bages, on l'administració civil (el castell) i la
religiosa (la parròquia) es barrejaren5.
En canvi el Vallès s'escapa d'aquest
esquema. Efectivament la nostra comarca
estava encerclada per una complexa xarxa de
castells que ocupaven les muntanyes de les
rodalies; però ia seva funció a la majoria dels
casos anava destinada a l'exercici de l'autoritat sobre altres àrees. Al Vallès notem la
mancança d'un complet sistema de castra a
la plana6.
L'explicació d'aquest fenomen rau en el fet
d'ésser el Vallès Oriental zona de franquícies.
El poder de les franquícies feia innecessària
i probablement impossible la distribució del
territori en àrees controlades militarment. Per
altra banda la comarca, situada en una zona
arrecerada de ta frontera i, per tant, teòricament lliure de les escomeses rampinyaires
dels islamites no necessitava la defensa que
li poguessin oferir els castra que, per altra
banda, no només tenien funció militar. També hom ha de considerar que àmplies zones
del Vallès, en gaudir d'aquest estatus especial, no podien convertir-se en territori controlat administrativament per districtes.
També els grans alous, com el de la Vall de
ia Tordera, i les gran possessions eclesiàs-

Hem vist anteriorment1 quina va ser
l'organització del poder del model carolingi a
Catalunya. En aquest capítol veurem quina
era la seva composició per al Vallès Oriental.
Podem avançar que la comparació no ens
donarà dos casos totalment idèntics. El Vallès
Oriental gaudeix d'una situació anormal,
donada per l'existència d'uns privilegis concedits pels emperadors carolingis temps enrera. Això farà que la presència d'una administració pública en aquesta comarca sigui
menys poderosa, encara que existent. La
manera d'organitzar la població, d'enquadrarla en mans del control públic, no serà tan perfecta com ho foren a altres comtats de
Catalunya.
A Catalunya la divisió administrativa laica més normal era el castrum o districte.
Aquesta paraula teòrica indicava un castell
termenat, és a dir, una àrea més o menys
extensa sota la tutela d'un castell. Abans i
després del segle x els castells eren edificats
pel comte com una mesura de control i de
defensa de les contrades del seu territori. Des
de l'any 830 comencen a formar-se castra
per tota la Catalunya franca, amb la creació
d'una estructura administrativa civil i militar
que competeix amb l'estructura religiosa (parroquial i monàstica)2. Els castra normalment
aprofitaren les restes d'una antiga organitza4. El paper del capítol vigatà en l'evolució de
ció castral d'arrels romanes o visigodes3.
la Catalunya pre-feudal l'ha estudiat Freedman, P.
1. Vegeu el capítol II.
H., Tradició i regeneració a la Catalunya medieval,
2. Riu, M., «La feudalització del camp català»,
pàgs.
30-60, Barcelona, 1985.
Cuadernos de Historia Econòmica de Catalunya,
5. Vegeu Salrach, J. M., El procés de formanúm. 19, Barcelona, 1978,
3. Riu, M., ibidem. Segons J, Pardo al Vallès ció nacional de Catalunya (segles VIII-IX), vol. 2,
Orienta! l'antiguitat d'aquests assentaments es Barcelona, 1978.
6, Pau Vila deia que «un cercle encastellat volremunten a èpoques pre-romanes. Per fer-se una
tava
el Vallès», dintre de Comarca del Vallès, Baridea superficial sobre l'ocupació romana del Vallès,
celona,
1930. Per altra banda els castells del Vallès
vegeu del mateix autor, en col·laboració. Els orígens
Oriental
citats per Dalmau, Els castells catalans,
de Granollers i del Vallès Oriental, Granollers, 1984.
vol. 2, situats a la plana, són posteriors al segle X.
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tiques7 (en especial del capítol catedralici)
actuaven d'una forma semblant, és a dir, fora
del marc administratiu normal.
En conseqüència no és gens estrany que
la documentació sigui excepcional quant a la
presència de castra a la plana del Vallès
Oriental,
Els casos que coneixem, com hem dit, es
caracteritzen perquè estan situats a la muntanya. Sabem només d'un castrum Ravines
ubicat prop de Riells (928)s, que controlava
un vescomte, el qual tindrà una vida efímera
donat que no el tornem a trobar citat cap altre
cop més. Juntament amb ell podem citar castro morino, a la Roca: la primera menció d'ell
és de l'any 986.9
Aquests són els rastres que ens ha deixat ía documentació en el segle x. No sabem
fins a quin punt les nombroses restes arqueològiques que trobem a la muntanya10 i les
cites documentals del segle xi corresponen al
segle anterior.
Si no trobem excessius castra, en canvi
a finals del segle x (990-1010) hi ha constància documental que a la plana existien torres
militars (turres).
Per altra banda també constatem la presència de veguers (vicarii)". En alguns casos
hi ha una coincidència geogràfica dels dos
fenòmens; vegem-ho: l'any 981 Turre de
7. Sobre l'alou de la vall de la Tordera vegeu
Mn. Masdéu, A., pvre., L'església parroquial de
Sant Esteve de Palautordera (mecanografiat), que
explica l'evolució històrica de l'alou, des del seu
origen en una concessió imperial de l'any 862 fins
a la donació final dei monestir de Sant Cugat.
Sobre les possessions eclesiàstiques vegeu el capítol Dominis eclesiàstics.
8. Udina, F., El Archivo Condal..., núm. 91.
9. CSC, vol. I, núm. 184 (986).
10. Vegeu supra, capítol I.A.
11. El vicari era el representant del poder comtal associat al castrum. Vegeu Bonnassie, P„ Catalunya mil anys enrera, vol. I, pàg. 151, Barcelona,
1979.

Guifredus''2 a la zona de Parets-Gallecs; l'any
1005 Guifredus vicariom; a Caldes 999
Turrem i també Bonefilio vicario'"1, la coincidència dels noms propis fa pensar que no és
una pura casualitat. Per tant d'alguna manera el poder públic era representat a la nostra
comarca, encara que sense la presència del
territori militar de la vicaria, el castrum.
Aquest poder públic es manifestava de
forma diferent que a la resta del país. En lloc
de predominar els castrum com a districtes
administratius, com passava a altres contrades de Catalunya, el poder comtal era representat també per delegats (vicarii), que podien
tenir com a símbols i útils d'autoritat turres
militars, encara que queda per demostrar que
tots aquests vicarii anessin associats a una
turre; per exemple en el cas de Odone vicario l'any 99615 a la zona de Palautordera, no
coneixem l'existència de cap construcció militar en aquesta època16. Un altre cas confós
és el de domnutio, vicari, l'any 1002,17 de
Martorelles. Se'l podria associar al castell Ruf
d'aquesta localitat, però l'existència d'aquest
castell el segle x és dubtosa18.
12. CSC, vol. I, núm. 139; també citada l'any
993 turre de Guifredus (CSC, vol. I, 1028).
13. CSC, vol. II, núm. 344,
14, CSC, vo). I, núm. 343.
15. CSC, vol. 1, núm. 314.
16. Probablement el castell de Fluvià després
de Montclús, documentat posteriorment (Dalmau,
Castells Catalans, vol. 2) fou construït en aquesta època; de tota manera no ho sabem amb
17, ACB, Lib. Ant.. III, fol. 105, doc. 5.
18. Apareix un enigmàtic castrum radulfi en
el segle XI, any 1059, a l'àrea de Martorelles, que
ha donat tema als erudits (entre ells Dalmau, op.
cit., i Turrull, «Martorellesques», Butlletí de! Centre Excursionista Sabadellenc, núm. 37. Com diu
Dalmau, es desconeixen les restes del suposat
castell. Durant el segle X apareix un topònim encara més confós: es tracta d'un castello mutierum,
l'any 967 (CSC, vol. I, núm. 87); probablement es
tractés d'algun oppidum reutilitzat (apareixen altres
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En conclusió, comparativament a altres
contrades de Catalunya, el Vallès Oriental
contrasta per la parvitat documental quant a
l'organització administrativa de l'espai.
En conseqüència s'imposa la villa al castrum. I això succeeix perquè les unitats de
poblament tenen la suficient força jurídica
(les franquícies) perquè no es veuen sotmeses a Vincastellamento d'altres contrades, És
revelador també que les dades que tenim
sobre presència de turres i vicarii es remet a
finals del segle x i començaments del segle xi
(990-1020). Ho és perquè coincideix amb les
alienacions de feus comtals, és a dir de territoris que en la majoria dels casos formaven
part del territori de franquícies del qual el
comte era el guardià protector. En aquesta
època i durant el segle xi el comte anirà
apropiant-se, i més tard alienarà19 territoris
que segons la capitular correspondria disposar lliurement als seus habitants i que el comte encara respecta l'any 94120 quan compra
als habitants de Villa Riffa llurs territoris i béns
de la villa. Aquesta localitat s'inclou dins de
la zona de franqueses encara pel segle xi.21
L'any 102522 el comte Berenguer Ramon i la
seva esposa confirmen els drets dels habitants dels territoris que les inclou. La carta de
fermança ens indica que en certa manera els
drets i llibertats dels beneficiaris van essent
usurpats i la carta pretén solucionar això. Però
per altra banda el poder comtal en aquesta
època ha endegat ja un procés d'aprofitament
dels béns fiscals en benefici propi, i la carta.
castello a la documentació I que no té cap aparença de tenir una funció militar al segle X.
19. feuum sive fischum (ACB, Lib. Ant., III, fol.
48. doc. 137).
20. CSC, vol. I, núm. 20.
21. Segons la confirmació comtal de les franqueses, l'any 1025 aquestes arribaven fins a l'alçada de Collsabadell.
22. ACA, Cancelleria, pergamins de Berenguer
Ramon I, núm. 50.

en aquest sentit, és contradictòria respecte
del que va fent el mateix comte23.
L'apropiament per part del comte dels
béns fiscals comença a finals del segle x i
principis del segle xi (1010) amb les alienacions de ipsum nostrum feuum sive fischum
in loco quem dicunt sabatellum (Collsabadell)
et in loco quem dicunt sanata et in loco quem
dicunt viilar deavid et in loco quen dicunt
montels et in loco quem dicunt corrone
subteriore24.
Aquesta expressió, feuum siue «fischum»,
inclou terras, vineas, casas, et curtes, ortos,
ortabilus prata et pasque montes et valies
fontes et aquas silvas et garricas omne et in
omnibus quicquid dici (...} potere...25. És a
dir, àrees productives i improductives.
També se citen terres fiscals que surten
dels límits de les terres de franqueses que
segons dades posteriors acabarien a l'alçada
de Collsabadell. Els casos de què parlem eren
a les muntanyes de la serralada litoral llíndant
amb el riu Tordera: fisco Monte Nigro, fisco
Martino, fisco Torrente Malo, fisco Vaiden
Oidefredi l'any 998.26
Aquesta definició per part del comte de
la terra fiscal com a bé propi de la persona
que detenia el càrrec és la que aplicarà a les
terres de franquícia, la que fa el 1010 i la que
continuarà fent durant tot el segle XI. Serà bé
fiscal la parròquia de la Roca i tindran béns
fiscals dintre dels seus termes Santa Agnès,
Vilalba, Cardedeu, Vilanova, Llerona, Vulpiliaris i Marata2', tant aquest cas com el citat
23. Per exemple ja a les acaballes del segle X
el comte va alienar a un vicari poderós, Bonfill Sunyer, un extens fisc entre Caldes (terminio Caldensei i Sentmenat fuet in termino sancti Minatih
CSC, vol. I, núm. 343 (999).
24. ACB. Lib. Ant., III, fol. 48, doc. 137.
25. Ibidem.
26. CSC, vol. I, núm. 331.
27, ASA, núm. 25 (1024).
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l'any 1010 aquests béns fiscals són alienats
(venuts) per aquestes dades. El comte els
posa en venda, en el primer cas per 700 sous
d'argent, en el segon per 100 unces d'or
islamita.
Si en aquests casos els béns apropiats
serveixen per beneficiar les arques del comte, hi ha un altre cas que seguint la mateixa
evolució acaba d'una manera diferent. Es
tracta de l'alou comtal de Montbui, que més
tard esdevindrà baronia28. El tema de les
franqueses del Vallès va associat, especialment, al de l'alou comtal. Aquest alou podem
imaginar que s'origina a finals del segle x.29
El comte el posa sota la tutela de Gombau de
Besora i des d'aleshores podem suposar
l'existència del castell (castrum) de Montbui
que serà el centre de l'alou. En certa manera
aquest alou correspondria al mateix cas que
hem exposat anteriorment, d'apropiació de
territoris, de franqueses pel poder comtal.
Aquest alou comtal (terra fiscal) passarà a
mans privades també, en aquest cas per
raons de força major30. La irrupció de Mir
Geribert31, el personatge més turbulent de la
història feudal al Vallès, obligarà al comte a
cedir-li aquest alou per atemperar les seves
ambicions i les seves ànsies de poder.
De tota manera ens hem de fixar que les
28. Sobre l'alou comtal, posterior baronia,
vegeu Badia i Moret, J., La baronia de Montbui,
L'Ametlla del Vallès, 1968.
29. En principi era terra fiscal, per tant és lògic
situar el seu origen en aquesta època. J. Badia no
ho contempla perquè no hi ha dades que ho
demostrin (vegeu supra, nota 28).
30. De la mateixa manera que el cas de Guadall, que adquireix al comte uns feus que de facto ja se n'havia apropiat, any 1010 (ACB, Lib. Ant.,
III, fol. 45, doc. 137).
31. Sobre aquest personatge vegeu Bonnassie, P, Catalunya mil anys enrera, vol. 2, pàgs,
86-91; una altra interpretació sobre aquest personatge la podem trobar a Ruiz Domènec, J. E., «La
primera estructura feudal». Quadern! Catanesi di
studi
ClàssicJaume
! e Medieval!,
1982.
VILAGINÉS SEGURA,
(1987)

terres fiscals que són apropiades i posteriorment alienades pel comte no inclouen explícitament unitats de poblament, ni les terres
que sí s'hi inclouen, exceptuant el cas de
l'alou comtal que forma un castrum i per tant
jurídicament incorpora dintre dels seus termes
les unitats de poblament i llurs béns. Això
limitarà l'apropiació comtal dels béns tradicionalment propis de l'autoritat durant l'Edat Mitjana, és a dir zones ermes, aigües, prats,
boscos, muntanyes, etc, juntament amb
zones culivades com hem vist a la descripció del document de l'any 1010. Per tant
l'apropiació comtal no consisteix a sotmetre els habitants de les terres franques sinó
d'usurpar els béns que, contradictòriament,
encara considera propis dels habitants la carta
de fermança de l'any 1025 i, això sí, permetre capacitat jurisdiccional al seu detentor, la
qual cosa vol dir que més endavant el poder
jurisdiccional pugui imposar tributs dels quals
inicialment estaven exempts els habitants del
territori. Ja l'any 999 el comte Ramon en vendre un extens fisc (fischum meum propium a
nostrum franchiorum) confessa que el posseïa
per largitionem avi mei condam soniarii, comtis, ob funtionis causa que census tributi22.
També l'any 998 el comprador de terres veïnes té dret a usufructuar tributs durant trenta anys33.
Les alienacions de terres comtals es produeixen, sobretot, a finals del segle x, quan
les antigues institucions carolíngies comencen a trontollar després de l'escomesa d'AIMansur, La seva proliferació prové de la
necessitat de restablir el prestigi intrínsec que
tenia l'autoritat comtal. L'adopció del costum
de concedir terres fou característic dels
monarques carolingis, però el fet que les alienacions siguin totals (a la majoria dels casos,
vendes! i no simples beneficis està en rela32. CSC, vol. I, núm. 343.
33. CSC, vol. 1, núm. 331.
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ció amb ei manteniment del prestigi que confiscal. Si seguíssim aquesta tesi, el Vallès en
servava enfortida l'autoritat a través de la tindria un bon nombre, ja des d'èpoques molt
munificència reial. Per altra banda, no cal dub- avançades. S'inclouen en aquest concepte els
tar de les necessitats crematístiques d'un topònims: palatio Vitaminea a Palautordera, a
poder enfeblit moralment i materialment per
Marata palatio maserata, a Palou patacioto, un
l'esmentada invasió. Tampoc no s'ha d'oblidar
altre a Palaudàries paiatíum d'Aríes, a Monque, a excepció dels casos que hem vist (999 tornès palatio Dalmanla37. Hi ha dos topòCaldes i 1010 Collsabadell), els adquiridors
nims que fan referència en aquest concepte
són els detentors de facto de les terres adquii que indubtablement van lligats amb el poder
rides. En el cas de Caldes, Ennec Bonfil! com- comtal. Es tracta de Palatio Físcho (a prop de
pra béns fiscals sobre els quals tenia drets
Mollet), ja en el segle xi, i Palatio Satathan
concedits per l'autoritat comtal. A Collsaba(Palau-solità), més anterior I955)38. El primer
dell Guadailus i Bernardus adquireixen un feu
cas indica clarament quelcom relacionat amb
comtal quan ja feia temps que n'usufructua- el poder comtal. El segon cas probablement
ven els beneficis (quod vos retinetis in també. La qüestió rau en saber fins a quin
loco..)34. La venda en aquests casos era una punt el cas de Mollet (palacio físcho) pot ser
forma elegant d'admetre una situació irrever- aplicable al topònim genèric palatio Si la relasible per un poder debilitat. La coincidència ció fos provada, ens trobaríem almenys ja des
temporal i les possibles explicacions donades de començament del segle x amb extensions
ens situen en un context molt proper a la de terres explícitament organitzades i exploimbecillitata regís que defineix políticament el tades pel poder comtal39. No obstant això,
feudalisme36.
cal dir que el topònim de Mollet el troben
Finalment per acabar de parlar de les entrat el segle x i quan la referència terminoterres fiscals hem de citar una altra dada que lògica a terres relacionades amb el comte prorecull la toponímia i que si apliquéssim esque- liferen, probablement per destacar-les d'entre
mes interpretatius d'altres indrets geogràfics,
les que són en mans privades. No sabem com
hom hauria de considerar també com una
aquestes probables terres públiques eren
mostra de l'aprofitament del poder comtal
explotades, ni si tan sols es tractava de resd'algunes zones de la comarca.
tes toponímiques d'una realitat desapareguEs tracta del freqüent topònim que apada. Contrasta el fet que hi hagi microtopòreix a la nostra comarca, com a altres de la 36. Bonnassie, P-, op. cit.
Catalunya Vella: paiatíum.
37. «villam Bitaminea que autem uocant PallaBonnassie creu que el terme paiatíum i tium», Abadal, R„ Els diplomes carolingis..., núm,
totes les seves variants indica zones on impe- 25 (any 862I; Palatio Maserata, CSC, vol. I, núm.
ra un domini comtal directe. Segons aquest
18 (any 940); Palaciolo, CSC, vol. I, núm. 2 (any
autor es tracta de restes de terciones dels
924); Patazdarias, ADB, Reg. Dot., vol. 7, fol. 11
conqueridors visigots36. Aquest terme hauria
(any 904|; Palatio Dalmanla, ACB, Lib. Ant., I, doc,
perdut el seu antic sentit, però en el segle x
396 (any 1019).
s'identificaria encara amb les terres d'origen
38. CSC, vol. II, núm. 972; CSC, vol. I, núm.
34. ACB, Lib. Ant., III, fol. 45, doc. 137.
39.
35. Vegeu sobre el mateix tema Duby, G., Los
39. En l'anàlisi a altres contrades de l'Europa
tres ordenes o lo imaginario del feudalismo, pàg. carolíngia aquest terme indica quelcom relacionat
203, Madrid, 1980.
amb el poder estatal; vegeu Chapelot, J. i Fossïer,
R., Le viilage et ta maison au Moyen Age, Patís,
1980,

VILAGINÉS SEGURA, Jaume (1987)
«La transició al feudalisme. Un cas original. Vallès Oriental.»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 2 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

nims que usen el mateix concepte. Per exemple a la Roca i a l'Ametlla40, la qual cosa
posaria en dubte la interpretació anterior,
donat que evidentment el poder comtal no
posava en explotació extensions minúscules
de terra que a vegades porten aquest terme.
S'escau una altra interpretació que es
basa en una associació d'aquest concepte a
antigues construccions romanes41 (villas).
Aquesta lectura del topònim paiatíum estaria
en relació amb la freqüència dels noms de
llocs que indiquen realitats semblants, com
Parietes (Parets), Tapioies, Villa iittorís (àrea de
Parets), i nombrosos noms de loco com
Tapias i fins i tot castellum42. En un cas
s'associa la idea de Palau amb una construcció de pedra: Pedrafita que vocant palaciolo.
Conclusió

paper i usurpi com a propis béns que anteriorment no ho eren, els quals esdevenen
terres fiscals o feus comtals. La carta de fermança de 1025 seria una contradicció si no
considerem que anava destinada contra les
usurpacions privades, ta qual cosa justificaria perfectament la seva promulgació.
En aquest moment el poder comtal va
afeblint-se i es veu obligat a disposar d'aquestes terres per donar-les o vendre-les a altres,
a aquells poderosos, a aquells servidors fidels,
per tal de mantenir el seu prestigi i l'autoritat que ara, a començaments del segle xi,
es mesura per la munificència. Aquestes tendències alienadores culminen en l'època de
màxima turbulència feudal amb la concessió
en feu. de l'alou comtal de Montbui a Mir
Geribert.
Aquesta tendència evolutiva és marcada
per un canvi en la terminologia, com en altres
La història de la relació entre el poder
casos. Quan el comte disposa dels béns que
públic i el Vallès Oriental és marcada per
inclouen les franqueses aquestes possessions
l'autonomia que confereix la donació carolíngia als seus habitants. Aquesta autonomia s'anomenen terra fiscal o feus comtals
(feuum sive fischum). Més tard les terres fissitua el poder públic com a vigilant del seu
compliment, però no com un possible usucals en ser alienades esdevenen terres feudals
fructuari. En efecte les dades que tenim (feuum), per més endavant, en el segle XII
situen el comte com una entitat a part que esdevenir heredades o honor.
ha de demanar permís o comprar les terres
Aquesta terminologia indica clarament
que en altres circumstàncies li serien prò- que el procés d'apropiació personal de les
pies (terres ermes, boscos, etc). No obstant terres queda culminat. D'aquesta manera
ei pas del temps i les circumstàncies histò- s'acaba el procés de «privatització» del domiriques obliguen que el comte oblidi el seu ni territorial i de l'autoritat, característic del
40. A la Roca casteilo de Palaciolo, Udina,feudalisme.
F.,
mateix topònim és estès a altres àrees [rodalies
Ei Archivo Condal..., núm. 102; ibidem, núm. 103
de Barcelona, Parietes Delgadas); al Vallès existí
(9321.
un Parietes prop de Vilamajor; vegeu Mundo, A.
41. «Patacium que significaba casa fuerte,
M., Domains and Rights...».
palacio las màs veces (aunque en otras también,
Tapioies derivat de Tapies, prop de l'actual
frecuentemente, indica villa del rey, de congregapoblació
de Sant Celoni, citada l'any 1012 (CSC,
ción de asambleas [...] y sinónimo de casa públivol.
II,
núm.
444).
ca)», Dalmau, Els castells catalans, vol. 2, BarVilla Littoris, topònim ocasional, equivalent a
celona, 1971.
42. El topònim Parietes al Vallès s'usa a la Villavir (prop de Parets), citat el 1044 (CSC, vol.
II, núm. 577); els topònims tapia i castellum són
b
zona del baix Tenes (l'actual població de Parets)
freqüentíssims
a les subdivisions d'altres noms
citada ja l'any 904 {Reg. Dot, vol. 7, fot. 2). El
més importants.
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Campanar romànic de Sant Pere de Vilamajor.
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VIII. CREIXEMENT ECONÒMIC
Hi ha unanimitat sobre la idea que en el
segle xi es va produir una revolució agrària a
tota Europa, la qual va ser el punt d'inflexió
d'una economia fins aleshores estancada en
la precarietat de la lluita per la subsistència'.
La imatge del pagès treballant ardorosament per tal de dominar els boscos i artigar
les zones ermes, és difosa entre la majoria de
medievalistes. Les expansions colonitzadores
cap a l'est, la reconquesta de la Península Ibèrica i les Croades, simbolitzen la vitalitat d'una
Europa en expansió, que no es pot separar de
l'emergència i consolidació del feudalisme
com a formació social.
Catalunya, s'ha comprovat que participa
d'aquest moviment econòmic expansiu. Els
estudis de Bonnassie, alguns d'exhaustius i
genèrics, i d'altres més concrets sobre el Pla
de Barcelona2, demostren com la Catalunya
comtal sofreix també un impuls en les relacions econòmiques. Naturalment, el procés és
endegat per l'agricultura, gairebé l'única base
econòmica de l'època, i com a conseqüència
d'això es produeix un fort desenvolupament
de les activitats comercials i financeres. El
desenvolupament de Barcelona com a ciutat
capdavantera en el comerç mediterrani
comença aleshores, quan un excedent econòmic nascut a les terres de les rodalies, es
dirigeix cap a l'activitat comercial3. S'ha

especulat molt sobre la incidència de l'or
musulmà en aquesta expansió Actualment es
creu que el principal motor de l'economia barcelonina prové de l'agricultura i l'or musulmà
simplement va servir com a mitjà d'intercanvi, és a dir, com a element subsidiari i no
essencial en aquest procés4.
El Vallès serà una zona estratègicament
situada i, com hem vist, objecte dels interessos d'institucions i grups socials dominants,
per raó de la seva riquesa. Veiem ara de quina manera participa d'aquest desenvolupament econòmic, quines són les seves causes
i quines les conseqüències.
Hom dóna com a signes de progrés l'edificació d'esglésies (febre constructora) i el
«luxe» dels rics5.
És evident que el segle xi comporta una
major abundància econòmica. L'any 1044 ja
hi ha constància d'un mercat a Granollers6;
hi ha constància d'un altre mercat a Vilamajor en la segona meitat del segle xi.7
Aquests són, potser, els millors indicis
d'haver-se superat un tipus d'economia tancada i de subsistència, imperant en la societat del segle x.B D'altra banda, la riquesa
nobiliària dels testaments indica que els testadors formaven part d'una nova aristocràcia
que es permetia posseir béns luxosos a diferència del que passava el segle anterior,

4. «..és producte d'una necessitat...», Bonnassie, R, op ert.
1. Bloch, M„ La socièté féodale, pàg. 110,
5. Ibidem.
París, 1968; Duby, G., Guerreres y campesinos...,
6. ACB, Lib. Ant., III, fot. 45, doc. 132 11041):
pàg. 91; per al cas de Barcelona, vegeu l'exemple
ad mesuram legitimam de ipso mercato de Graparadigmàtic del Vives, a Bonnassie, R, «Une famille de la campagne barcelonaise et ses activités nullariis. Sobre el mateix tema, Balvey, L'antiguieconòmiques aux alentours de l'An Mil», Annales tat del mercat de Granollers, Granollers, 1934.
7. Florez, E., Espana Sagrada..., vol. 29, apèndu Midi, núm. 76, 1964,
dix
documental,
doc. 14; in ipsa strata de Archers,
2. Bonnassie, P., Catalunya mil anys enrera...;
quae
uadit
ad
ipsum
mercatum.
també Ruiz Domènec, J. E„ «Urban origins of BarVegeu
Bal
v
ey,
«Dos
mercats propers extingits».
celona. Agricultural Revolution or commercial
development», Speculum, núm, 2, abril de 1972. La Gralla, 1934, que cita a Balari, Orígenes históricos de Cataluna, vol. 2, pàg. 680.
3. Ruiz Domènech, J. E., op. cit.
8. Vegeu e! capítol V.
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caracteritzat per una precarietat í sobrietat
ben distintes.
La qüestió rau a esbrinar quina és la causa o causes d'aquesta nova situació, sense
caure en una lectura del document com una
mostra objectiva de ta realitat, sinó com una
part del mateix procés. Per tant, la seva simple quantificació és, fins a cert punt, enganyosa. Si el document, la «carta», acompanya
la implantació de noves relacions jurídiques i
socials9, és difícil entendre que la seva
absència signifiqui la no existència dels fets
que revela.
Tenint present aquesta precisió, però també tot el que hem establert anteriorment10
referent a l'estructura agrària del Vallès Oriental, podem dubtar de les opinions de Pierre
Bonnassie11 sobre el creixement per a aquesta comarca. Bonnassie parla, en primer lloc,
de l'expansió de la vinya com a prova del creixement de l'economia a finals del segle x i
principis del segle xi. Ja hem demostrat com
el paisatge del Vallès Oriental del segle x estava plenament determinat per la vinya12, que
l'expressió terras et uineas tan freqüent era
més que una fórmula. Per tant la possible
extensió de la viticultura com un indici de
creixement econòmic no seria correcta La tradició de cultiu de la comarca des de l'època
romana es manté fins al segle x i continua
després; per això la vinya no ens serveix com
a mostra d'una nova època de prosperitat.
Si la vinya no ens serveix, tampoc l'hort
o el regadiu. Segons Bonnassie el creixement
es demostra també amb la proliferació d'horts
i per l'expansió del regadiu. Això que pot
9. Vegeu el capítol III.
10. Vegeu supra, capítol V. El suposat mercat
de Montornès [Bonnassie, R, op. cit., pàg. 369)
correspon al de Granollers.
11, Bonnassie, R, Catalunya mil anys enrera,
vol. I, pàgs. 379-418.
12. Vegeu supra, capítol V.1.a.

complir-se per a altres contrades, al Vallès no
es compleix. Efectivament l'existència d'horts
no és una realitat que es desencadeni a partir de les dècades en les quals es produí el
creixement econòmic. Constatem que la presència d'horts a la nostra comarca és anterior. Està plenament consolidada almenys al
començament del segle x.13
De la mateixa manera la xarxa hidràulica
del Vallès no és un fet nou a finals del segle
x. Hem de pensar que l'abundància de recs
a la comarca es remunta temps enrera i
s'aprofita el seu ús durant tot el segle x. Tan
aviat com l'any 920 trobem constància de
recs (regos) al Vallès Oriental14.
Tant els horts, dels quals des del 930 apareixen freqüents indicacions sobre la seva
existència16, com els recs podem considerar
que eren dos elements que formaven part del
paisatge agrari del segle x.16
Totes aquestes dades reforcen la idea que
el Vallès era una zona suficientment desenvolupada econòmicament el 950. Això no era
producte del treball realitzat pels habitants
recentment arribats de les muntanyes, sinó
que, segurament, cal remetre'ns als temps de
la colonització romana. El complex sistema
hidràulic, del qual es té constància al segle x,
era, molt probablement, d'origen romà, que
els habitants d'aquesta època, així com els
seus avantpassats, van aprofitar17. L'ús de
les tècniques de regadiu exigia la cooperació
col·lectiva de ia comunitat, per tal de regular
la distribució de l'aigua i repartir l'ús dels
molins comunitaris.
Precisament la presència de molins fou,
durant el segle x, força escassa. No és fins
a partir del 966 (data de la primera referèn13. Vegeu Apèndix estadístic, pàg. 116.
14. ACB, Lib. Ant., III, fol. 41, doc. 113 [9201,
15. Vegeu Apèndix estadístic, pàg. 116.
16. Vegeu el capítol V.l.a.
17. Vegeu el capítol V,3.
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eia significativa)18 que la seva aparició en
la documentació comença a prodigar-se, la
qual cosa reforça també ia tesi que el molí
forma part del procés d'expansió econòmica
del segle xi. No obstant la referència més precoç és de l'any 904,19 quan un fidel concedeix a l'església parroquial de Parets la dècima
de ipso meo molino. A partir d'aquest any,
fins al 965, no en tenim cap altra. Aquesta
absència es pot deure a la tendenciositat
documental. Per altra banda, és lògic pensar
que les comunitats rurals o els particulars
poderosos, com en el cas anterior de Parets,
disposessin d'aquestes eines, que eren de les
poques que estalviaven, veritablement, feina
al camperol20.
A més dels molins, les comunitats actuaven corporativament en el cas dels recs i, en
general, en el subministrament de l'aigua,
com és el cas de Corró l'any 1020,21 quan la
comtessa Ermessenda ven l'aigua d'un canal
que demanen els habitants d'aquesta vila, la
qual neix a les faldes del Montseny.
Totes aquestes activitats col·lectives no
comporten una especial complicació quant a
esmerçament de treball, per tant, poden ser
dutes a la pràctica sense que els pagesos
hagin d'actuar mediatitzats per cap instint de
maximització de la producció, ni per la necessitat de crear un excedent que sigui apropiat
per instàncies superiors. Corresponia, més
aviat, a un nivell productiu gairebé estable des
de segles enrere, augmentat globalment
a causa de la presència d'una major població, cosa que comporta una superfície con18, ACB, Lib. Ant., IV, fol. 18, doc. 56 I966):
molinos suos in flumine Bisaucci.
19. ADB, Reg. Dot, vol, 7, fol. II (904), Acta
de consagració de la parròquia de Parets.
20. Anderson, P., Transiciones de ia Antigüedad al feudalismo, Madrid, 1979.
21. ACA, pergamins de Ramon Berenguer I,
núm. 30 (1020).

reada també més gran. Naturalment, el fet de
tractar-se d'una zona afovorida per la mateixa tradició tècnico-agrària i per la natura, farà
que el nivell de producció sigui elevat, en
comparació amb altres contrades.
Tant la vinya com els horts i el regadiu,
són formes de producció que estan més en
relació amb hàbits i costums anteriors, que no
pas el producte d'una espontània activitat
emprenedora dels nouvinguts22.
1. Creixement i feudalisme
Amb totes aquestes dades no estem
negant el fenomen del creixement agrari.
Naturalment, en el segle xt va haver-hi un creixement econòmic important. Però cal que el
relacionem amb l'emergència d'un nou mode
de producció i unes noves relacions socials
i de producció. La cronologia és tan incerta
com arbitrària. Es pot situar a l'any 985 amb
la invasió d'AI-Mansur i la ruptura amb les institucions polítiques que això suposa23, 0 bé
l'any 1025, quan comencen els aldarulls
nobiliaris24. Per al Vallès, per raó de la seva
excepcionalitat respecte a la resta de Catalunya, establir una cronologia és més difícil.
Podríem situar els primers intents d'emergència d'aquesta nova formació social en els primers vint anys del segle xi, quan es comença
a imposar l'enquadrament de la població en
la parròquia i quan es difon el costum d'utilitzar el cognomen, de caire patrilineal, que
suposa un canvi en les formes socials familiars. Són aquests indicis poc significatius,
gairebé anecdòtics, els que ens indiquen
22. Duby, G„ op. cit, pàg. 252.
23. Ruiz Domènec, J. E., «La primera estructura feudal»; Quaderni Catanesi di Studi Clàssic!
e Medievali, 1982; i Abadal, R., Els primers
comtes...
24. Bonnassie. R, op. cit, vol. II, pàgs. 73 i ss.
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abans que res que estem davant d'un fenomen que tot just acaba de començar i que trigarà molt de temps a consolidar-se25.
Veiem l'aitra cara de la moneda. Hem relacionat el creixement econòmic amb la instauració del feudalisme, de tal manera que ta
relació causal fa que el segon sigui l'impulsor del primer, no d'una forma mecànica, sinó
inextricablement relacionada. Per tant, hem
de cercar en fes classes elevades, en les
noves classes que aprofiten la inestabilitat del
moment per instaHarse en les élites dirigents,
els indicis d'aquest progrés per tal de subratllar el fenomen que pretenem demostrar.
Els testaments que posseïm del segle xi
que fan referència al Vallès, ens permeten
observar i obtenir, en alguns casos, mostres
evidents d'un nivell de vida luxós per a l'època. L'any 1044,26 en el testament de Ricolf
apareix, entre altres coses, un valuós aixovar
que deixa a la seva filla. Si examinem la llista
d'objectes que el componen, ens trobem amb
un sumptuós conjunt que indica un nivell de
vida aristocràtic, per a un membre acabat
d'arribar al si de la noblesa, el qual ha fet fortuna sota ta tutela de l'abat de Sant Cugat.
En un altre testament de l'any 1083, un
sacerdot dit Dalmau Geribert, personatge que
pot classificar-se dins la baixa aristocràcia
arribista, consta que posseïa 3 cobrellits,
2 draps de llit, abrics diversos i altres robes
luxoses27. Aquests dos casos són els més
reveladors de l'ascensió d'una nova classe
enriquida que aspira a situar-se entre els
grans i que s'aprofita de les rendes dels camperols a través de les pressions senyorials. El
fet que Ricolf pugui deixar a la seva filla una
vestimenta siriaca indica que l'austeritat que
25. Freedman, P-, «The enserfment process in
medieval Catalonia. Evidence Irom ecclesiastical
sources», Vtator, 1982.
26. CSC, núm. 572 (1044).
27. ACB, Lib. Ant., III, doc. 17 11082-83).

es constata al segle x, fins i tot dins les classes aites, ha desaparegut. Les relacions
socials que van canviant l'economia i el feudalisme provocaran aquests luxes, que són la
mostra més palpable del fenomen.

2. Indicadors i evidències
del creixement
Malgrat tot, serà poc ortodox parlar de
creixement econòmic sense citar els indicadors estadístics ni intentar fixar una cronologia més o menys precisa.
En primer lloc, citem un factor important
en el desenvolupament del segon mil·lenari:
l'ocupació de camps i zones ermes, i també
l'aprofitament de terres de regadiu, en concret les zones irrigades de forma natural pels
rius. A partir del 980 i, més accentuadament
del 995-1000, s'observa un increment de les
terres que afronten amb torrents i rius. S'arriba fins al punt d'explotar les zones del llit del
riu que aquest deixa sense mullar i que, per
culpa de les riuades, queden fertilitzades pel
llim i la humitat. Són les insuias de què ens
parlen els documents: et concedo ad Gelmiro ipsa terra ad ipsas insuias qui sunt in tres
iochos...28. Aquestes illes són a la riera de
Caldes, però també n'hi havia al Tenes (.concedo {...] ipsas insuias)29 i al Mogent (...terra
nostra obtima qui est ad ipsas isoías {...] in
Uaiie Congustello)30. Aquest topònim Ualle
Congustello correspon a t'actual Congostell,
meandre que forma el Mogent al seu pas per
Vilanova del Vallès: ...in terminio de S. Stbephani de Uillanova, uel in Ualle Congustello3\
28.
29.
30.
31.

CSC, núm. 427 (1020).
Ibidem.
CSC, núm. 480 11021),
CSC, núm. 406 11006).
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La forma natural dels rius mediterranis,
d'inestable cabal i inesperades riuades, fa que
aquest fenomen agrícola, encara que de gran
riquesa, porti implícit un gran risc i perillositat, sobretot en moments en què la regulació dels llits era inexistent i desconeguda. Es
per això que aquest tipus d'explotació només
es pugui entendre com el resultat o la conseqüència d'una forma de producció que obliga el camperol a produir un excedent o a
millorar la producció amb un major esmerç de
treball, malgrat la possessió «franca» de la
terra. No es pot utilitzar l'argument de l'excés
demogràfic per explicar la utilització d'aquestes terres que necessiten un major esmerç de
treball32. Cal pensar que ei pagès pressionat
per l'augment demogràfic tenia l'opció de cercar terres igualment productives a altres llocs
de la comarca, donat que, malgrat les opinions establertes, és il·lògic pensar que tot el
Vallès conreable estigués ja artigat: la documentació així ho demostra, amb expressions
prou freqüents com siluis et garricis. La recerca de terres al·luvials és, sens dubte, producte de la dinàmica de la nova formació social
que imposava l'especialització i l'intercanvi.
De la mateixa manera que s'ocupen les
vores i els llits dels rius, és important l'ocupació de terres que obren noves zones de
conreu. Mentre que en el segle x la majoria
de les terres conreades estan disposades de
manera compacta, de tal forma que gairebé
mai no afronten amb erms, a partir de l'any
1000 comencen a proliferar terres que tenen
partió amb margine i eremo, la qual cosa indica l'obertura de noves zones de conreu, indici
evident del creixement de la societat de l'època. En el mateix sentit hem de considerar les
32. L'amropològia ha estudiat la reticència de
l'home, en les societats més arcaiques, a esmerçar més treball per produir més: Sahlins, M., La
economia de la Edad de Piedra, pàgs. 98 i ss.,
Madrid, 1983.

vinyes i terres complantatas. Mentre que en
el primer quart del segle xi només hom constata un cas (una vinya l'any 996), a partir de
1025 n'hi ha alguns més, quatre terres (1032,
1051, 1044, 1064) i tres vinyes (1025, 1031
i 1082). En els casos que un personatge
important concedeix en usdefruit una terra,
normalment ho fa pretenent que l'usufructuari
la treballi i l'edifiqui, a canvi d'una part de la
collita; ut in ipsa modiata I plantatis vinea [,..]
et de fructibus quod exinde ecierit quartam,
partem dare faciatis33. També, en altres
casos, s'especifica que la donació és a condició que la terra sigui millorada; ei terme amb
el qual s'anomenarà serà el de melioratione3A.
La vinya complantata35 consisteix en una
concessió que fa el propietari de la terra a un
individu per tal que aquest la posi en producció. La inversió de treball que això representava era compensada amb la cessió plena
dels beneficis durant un cert període de
temps (6 o 7 anys), passat aquest temps la
vinya era dividida en dues parts, una quedava en mans del propietari i l'altra en mans del
treballador.
Tot això no fa més que mostrar-nos una
societat que es planteja com a objectiu el
creixement economia Per unes o altres causes hi ha interès a posar en marxa noves
terres, d'una manera generalitzada, que està
més en la línia d'estendre les terres conreades que en augmentar la productivitat36.
La gran impulsora d'aquest moviment serà
la nova classe dominant que es va forjant en
aquests moments37. Naturalment, la seva
33. CSC, núm. 609 (1057).
34. CSC, núm. 758 (1095).
35. Balari i Jovany, J-, Orígenes históricos...,
vol. II.
36, Garcia de Cortàzar, J. A., El dominio de
San Millén de ia Cogotta fs. Xas. XIII), Salamanca, 1969.
37, Duby, G., Los tres ordenes o lo imaginario del feudalismo. pàgs. 195 i ss„ Madrid, 1980.
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política va més encaminada a ampliar el seu
camp d'influència geogràfica que a intensificar ia pressió sobre les minses possessions
que té (com ja hem dit, la quantitat de zones
incultes encara era gran). Trencant l'equilibri
social de ia villa, imposant un tipus de relacions noves, quedarà trencada ia relativa estabilitat demogràfica. Aquest fenomen, que ja
té les seves arrels anys enrere, posarà en
moviment l'element qualitativament més
important per estendre la influència nobiliària: el camperol38.
És difíci! quantificar el nombre de pobladors d'aquell temps. Cercar casos paradigmàtics no és dei tot positiu39. Pensar que ia
demografia funciona segons esquemes malthusians és deixar oblidat que normalment les
societats primitives mantenen un equilibri
sòlid entre l'ecologia (juntament amb el nivell
tecnològic) i les seves estructures socials40.
El canvi en les estructures socials que es
produeix en els segles x i xi (del qual la mateixa documentació n'és una prova) condueix a
un «aparent» augment demogràfic. La gradual
imposició de l'agnacíó «allibera» població, que
no té mitjans per viure i està a disposició dels
magnats que fomenten el conreu de noves
terres (per mitjà de contractes precaris o ad
complantatum). De fet, aquest augment
demogràfic, sigui real o fictici, és un element
cabdal per a l'èxit de la política senyorial.

38. Vegeu Wolf, Ph., Los campesinos, Barcelona, 1971.
39. Tant Abadal, R., Els primers comtes..., com
Bonnassie, P., Catalunya mil anys enrera..., han
extrapolat el poblament d'un indret del Pirineu
per explicar el superpoblament de la muntanya
catalana.
40. Vegeu Godelier, M., Antropologia y Biologia, Barcelona, 1976; per a l'Edat Mitja vegeu Le
GoH, J„ La civilisatíon de l'Occident Médiévale,
pàgs. 197 i 201, Parts, 1982.

Si la tendència és la «civilització» de
terres ermes, la pressió senyorial no recau
encara sobre les zones tradicionalment cultivades. En el segle xi encara no observem un
augment de les càrregues senyorials. Algunes
investigacions recents han observat que l'augment de la pressió senyorial no es produeix
tan aviat41. Bonnassie situava la introducció
dels mals usos ja en aquest segle. Freedman
ha notat que això no és del tot cert, almenys
en algunes comarques (el seu estudi és fet
sobre l'Osona). La seva opinió creiem que pot
ser aplicable al Vallès. La documentació ens
indica un augment quantitatiu dels censos,
però no pas un creixement qualitatiu. Com en
el segle x, se segueixen demanant «tasques»
com a serveis, i els censos en espècie també són, més o menys, iguals als de llavors.
A finals de segle comencen a aparèixer indicis d'introducció de censos en diner43, la
qual cosa només és el resultat de la generalització de costums comercials i de la implantació de la moneda en la vida senyorial.
Malgrat que no hi ha evidència d'un augment
de les càrregues senyorials, es constata un fet
que ens indica que hi ha una certa pressió per
tal de fer incrementar la productivitat.
Els historiadors se sorprenen que sigui en
aquest segle quan es difongui l'ús de tècniques que ja es coneixien temps enrere. Al
Vallès, com a la resta de Catalunya, el fet més
important és la divulgació d'estris de ferro.
Mentre que en el segle x poques vegades
apareixen o no s'especifica el material de què
són fets, en la centúria següent trobem en la
documentació l'expresió ferramenta, que es
41. Freedman, P„ op. cit Aquest autor ha estudiat el cas de l'Osona i ha comprovat com l'establiment dels mals usos és posterior al segle XI i
és més el producte d'una evolució que d'una imposició sobtada.
42. 15 per al segle X i 33 per al segle XI.
43. ACB, Lib. Ant., lli, doc. 330 (10741,
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prou significativa. L'ús de material per a la
guerra fet de ferro també serà habitual. Són
prou nombrosos els casos en què apareixen
equips militars, ia qual cosa implica que existeix un excedent important que permeti fer
aquestes despeses,
L'incipient procés de feudalització tendeix
a aconseguir una major racionalització en les
explotacions. Al començament del segle xi es
produeix un fenomen prou revelador, com és
la concentració de terres, el qual es fa més
evident quan es tracta de dominis eclesiàstics, però que també afectarà els laics.

Concloent, es pot dir que el creixement
econòmic del segle xi va afectar també el
Vallès Oriental. El seu origen no rau en explicacions de tipus malthusià sinó que va lligat
a l'emergència de les noves classes feudals
i al canvi en les formes socials. L'augment
de la producció agrària implica un augment
dels intercanvis i, lògicament, el desenvolupament comercial, que va convertir Barcelona en una de les ciutats més puixants de la
Mediterrània.

Capella de Santa Maria del Camí. Can Terres (la Garriga}.
Situada ai costat de l'antiga via romana.
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El Vallès Oriental feudal
(circa 1025 - circa 1099)
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IX. ELS MARCS D'ENQUADRAMENT
En ei segon quart del segle xi es comencen a manifestar al Vallès Oriental els primers
indicis d'un canvi radical de la societat. L'autonomia i la independència de les comunitats
camperoles d'abans deixarà pas, a poc a poc,
al seu sotmetiment als poderosos. Aquests,
ja siguin tradicionals dominadors, com les
institucions religioses, ja siguin les noves
classes militars ascendents, pugnaran per
controlar i sotmetre les forces de la producció: el treball i la terra.
Diversos seran els marcs sota els quals els
pagesos es veuran constrets a viure. En primer lloc, i fonamentalment, la família conjugal i ei seu àmbit espacial, el mas (mansus).
En segon lloc la parròquia, nova institució gairebé a la nostra comarca, servirà per lligar
definitivament les independents viltas de la
comarca.
Finalment, el castell, el marc més coercitiu, però potser el menys poderós quantitativament a ia nostra comarca.
Aquestes tres noves institucions començaran a consolidar-se entre 1025 i 1050,
endegant un llarg període de paulatina incorporació de la pagesia lliure al control d'instàncies socials superiors.
No obstant això, hem de precisar que ni
les grans senyories comencen a aparèixer en
el segle xi, ni els pagesos lliures deixen d'existir durant aquest segle. De totes maneres, a
partir d'aquestes dates es creen les bases de
la posterior plena instauració del feudalisme,
entès aquest com un fenomen que engloba
tots els aspectes que configuren una formació social.

'l. La unitat de convivència familiar:
el mas
Hem vist en capítols anteriors com abans
del 1025 es desenvolupava un procés complicat i llarg de transformació en la cèHula més
elemental de la societat1.
La família anava canviant la seva composició. Adoptava la forma de família conjugal,
mentre que persistien encara restes d'un tipus
familiar basat en la família ampla. Aquesta
barreja de formes atàviques i principis nous
encara es fa palesa a començaments del
segle xi, quan l'expressió heres apareix
esporàdicament2. És en el segon quart del
segle xi quan desapareix totalment, A les
afrontacions, a partir d'aquestes dates, ei trobem substituït per expressions més explícites
(in terra de Ermegandius aut fitiis suís)3, que
no deixen lloc a dubtes del predomini absolut de la família conjugal.
Efectivament, si en el segle x, fins a l'any
1025, el model familiar que trobem és una
barreja de família ampla que tendeix a formes
nuclears, en alguns llocs clarament amb
aquesta darrera expressió social consolidada,
en el segle xi el predomini de la família conjugal és inqüestionable. Definitivament aquesta forma de convivència familiar s'imposa a
la més complexa i informe de la família ampla.
Aquesta transformació va relacionada
amb una sèrie de canvis que afecten a diversos àmbits de la societat i, en general, amb
la radical transformació que pateix la societat durant tot el segle xi.4

ció en les afrontacions de les terres (vegeu el
capítol III). A partir de 1025 continua apareixent
en concret tres cops els anys 1031, 1039 i 1051.
3. ACB. Lib. Ant., III, doc. 28 (1040).
1. Vegeu el capítol III.
4. Es tracta simplement de la instauració del
2. Cal recordar que aquest terme (heres! sig- feudalisme Un canvi en les formes socials, de pronifica família estesa que apareix a la documenta- ducció i polítiques. En aquest sentit podem considerar el feudalisme com una formació social que
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En primer lloc la definitiva implantació de
ia família nuclear va associada a la transformació en el tipus de descendència i de retruc
en l'antropotoponímia.
L'agnació substitueix la cognació precisament en aquestes dates que estem tractant.
Fins ara el dret d'herència era marcat pels
principis de la tradició, basada en la llei visigoda5, en els quals l'herència passava equitativament de! pare a tots els fills per igual,
incloses les filles. Es tracta, doncs, de filiació cognatícia6.
Aquest costum s'havia mantingut durant
el segle x en tots els àmbits de la societat.
Recordem la tradició que existia en el casal
barceloní sobre el govern conjunt de dos germans, com a comtes, essent ambdós hereus
del comtat amb els mateixos drets sobre ell
quan accedien al càrrec de comte7. Aquesta tradició afectava tota la societat. De la
mateixa manera succeïa en els nivells inferiors
de la societat. Els fills i filles heretaven equitativament les terres que deixaven els seus
pares. D'aquesta manera es feia difícil mantenir un patrimoni familiar fix i això facilitava

la mobilitat de les terres, sobretot quan els llaços entre germans es debilitaven.
En el segle xi l'agnació va ocupant el lloc
del cognació9'. L'agnació implicava que era el
fill mascle primogènit el que rebia el nucli
patrimonial familiar, mentre que la resta de
germans s'havien de conformar amb els béns
marginals de la família. L'agnació apareix
simultàniament entre els nivells més alts de
la societat que busca consolidar els seus
patrimonis i la seva identitat10 i, alhora, en
les classes més populars, potser per fascinació respecte dels models aristocràtics, potser
per les transformacions que s'anaven produint
en la mateixa cèl·lula familiar11.

8. Aquest fet explicaria la mobilitat immobiliària que es produeix al segle X. Contrasta la
quantitat de terres que procedeixen de compres
(compara): un 48 % abans de 1025, Vegeu l'Apèndix estadístic, pàg. 122.
9. Vegeu Ruiz Domènec, J. E., op. cit., pàg,
515. L'autor situa el canvi en «una estructura familiar màs simple» (à la doble filiació i a l'agnació)
a finals del segle X i principis del segle XI.
10. Vegeu Duby, G, «Estructuras de parenteses dóna al Vallès a partir del segle XI (c. 10251. co y Nobleza en la Francia del Norte en los siglos
Sobre les diverses definicions del feudalisme vegeu XI y XII», pàgs. 163-83; i «La Nobleza en la Franaquesta veu a Bonnassie, P., Vocabulario bàsico cia medieval. Una investigación a seguir», pàgs.
de la Historia Medieval, Barcelona, 1983.
53-78, dintre de Hombres y estructuras en ia Edad
5. Sobre la llei visigoda i l'herència a la socie- Media, Madrid, 1978. En aquesta obra l'autor
tat visigoda vegeu King, P. D., Derecho y Socie- explica com per formar-se els llinatges feudals va
dad en el remo visigodo, pàgs. 249-77, Madrid, caldre una transformació en el tipus de filiació.
1981. Pel que fa a! segle X, Ruiz Domènec opina L'agnació es presenta així com un element per fixar
que el sistema predominant era la «filiació cong- socialment la classe dominant i el feudalisme.
natfcia»; «Una etapa en la ocupación del suelo: la Aquella va crear tot un món simbòlic i «imaginaroturación de tierras en la Catalufïa vieja durante ri» per expressar la puresa dels llinatges. En aquest
el siglo XI», Hispània, vol. 33, pàgs. 504-14, 1973. context la memòria (genealògica) va tenir un paper
6. Una àmplia definició del concepte la podem important. Vegeu sobre el mateix tema, per al cas
trobar a Fox, R„ Sistemas de parentesco y matri- de Catalunya, Ruiz Domènec, J. E„ La memòria de
monio, pàgs. 135-44, Madrid, 1980,
los feudales, passim, Barcelona. 1984,
7, Van compartir el tftol comtal de Barcelona
11. Sobre la difusió dels models culturals
en el segle X Guifré II Borrell 1897-911) conjunta- vegeu Duby, G„ «La vulgarización de los modelos
ment amb Sunyer (897-947), Borrell (947-992) culturales en la Sociedad feudal», a Hombres y
amb Miró (947-66), i ja en el segle XI Ramon
estructuras en la Edad Media, pàgs. 199-208,
Berenguer
(1076-82)
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El signe més evident d'aquest canvi és la dos aspectes mencionats: el mas (mansus}K.
L'aparició del mas va relacionat amb una
transformació dels antropònims. El canvi consistirà en i'aparició del cognom, el qual serà gran transformació en les formes d'explotael mateix que el nom del pare. D'aquesta ció de la terra en els àmbits aristocràtics. El
manera es pretendrà fixar agnatíciament la mas és un signe de dependència, en el qual
s'enquadraran els pagesos que cultivaran la
filiació.
terra per als senyors. Aquest model d'exploMalgrat que és difícil establir amb certesa les dates, aquest canvi en els sectors tació de la terra, basat en el treball de dependents, substitueix l'anterior que era basat en
populars sembla ser posterior al que es prola mà d'obra esclava i en l'explotació directa
dueix entre la classe dominant, la qual tenia
més necessitat d'estabilitzar el seu poder a de la terra per part del senyor16. En realitat
través de la sang i de la terra. Així entre les aquest darrer, el model de domini carolingi,
no sabem fins a quin punt es va donar en el
classes populars el canvi antroponímíc s'endarrereix. Mentre l'any 1044 un testament cita cas del Vallès Oriental. Ja hem vist anteriorunes terres ubi Armari habitat™, referint-se a ment com el cas del Vallès no permet parlar
un dependent, citant només un nom, l'any de l'existència de molts latifundis que apli1089, també en un testament, se citen tres quessin el tipus d'explotació carolíngia, sinó
casos d'individus que tenen la condició de que sembla imposar-se la petita explotació
dependents però ja amb el cognomen: dono camperola, lliure de qualsevol pressió
senyorial1'. No obstant això, el que sembla
ad sancte crucis et sancte euiaiia !.J alaude
ubi habitat petrus compain..., i també ubi ha- cert és la implantació del mas com a forma
bitat girart baiaroni; finalment (terra in pignus) principal d'explotació dintre les noves senyories que van apareixent en el curs del segle XI.
gerailus gandeba/ius'14. En tots tres casos és
Efectivament, el mas (mansus) apareix a
clara la referència a persones que tenen un
ia
documentació
als voltants de la segona
nom compost, en el qual la segona part (el
meitat
del
segle
xi.
L'any 1401 es parla d'un
cognom) indica l'ascendència paterna. Així
mansum
de
Ramio'13.
De tota manera la prodoncs, entre 1044 i 1089 es deuria produir
liferació
del
terme
es
produeix en el tercer
l'evolució en les formes antroponímiques en
quart
del
segle:
els
anys
1074, 1077, 1092,
els estrats socials inferiors.
1094,
1098.19
L'agnació no repercuteix directament en el
El concepte de mas segons la definició
model de família ni en ei procés d'enquadraque
donen els medievalistes fa que sigui un
ment de la població, ans al contrari és una
element
que confirmi la teoria sobre la conconseqüència del primer. En canvi hi ha un
solidació
de la família conjugal com a unitat
altre element que sí que té a veure amb els
15
Sobre
el mas, vegeu Bonnassie, P., Voca12. Sobre l'evolució en els noms de persona
vegeu l'obra de Balari i Jovany, J., Orígenes his- bulario bàsico..., veu manso, pàgs. 147-51.
16. Vegeu supra, capítol VI.
tóricos de Cataluna, vol. II. pàg. 600, Barcelona,
17. ibidem.
1964.
18. ACB, Lib Ant., III, fol. 45, doc. 132 (10411,
Duby ja va destacar el paper del cognomen
19. L'any 1064 ICSC, vol. II, doc. 679); l'any
com a element de conscienciació de llinatge en les
famílies aristocràtiques; vegeu Duby, G., «Estruc- 1077 (ACB, Lib. Ant.. III, doc. 173); l'any 1092
turas de parentesco y Nobleza.,.I>, pàgs. 170-71, (ACA, Lib. Ant., III, doc. 152); l'any 1094 (ACB, Lib.
Ant.. III, doc. 249); l'any 1098 (ACB, Lib. Ant., III,
13. CSC, núm, 634 (1063),
14. CSC. núm. 731 (1089).
doc. 2501.
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social d'enquadrament de la població. G.
Duby el considera com la «parcel·la habitada
dintre del poble, l'emplaçament de la llar»30.
La documentació confirma aquesta descripció. En un document del 1078 s'especifica
ipsum mansum cum omnibus suís pertinenciis cum ingressibus et regressibus suis2\
Un altre de l'any 1094 diu mansum unum
cum terra in circuitu est et cum arboribus
diversi generis et cum eundem mansum
pertinentibus22.
Per tant, el terme mansus indica, primerament, l'habitatge i, per extensió, la terra i
tot allò que li és propi23. Apareix a la documentació introduït per iniciativa dels escrivans
de la Seu, però es generalitza ràpidament per
indicar una nova realitat que anava sorgint
paral·lelament. Apareix en un moment en què
la paraula que servia per indicar la possessió
rústega i, més concretament, la zona d'explotació agrària, l'alou24, s'havia desvirtuat tant
que havia perdut tot significat concret. El

mansus serà l'explotació de la família conjugal. Però és en el mas on la família restarà
sotmesa al control de ia societat feudal. Per
això el terme s'oposa radicalment amb la terra
lliure falodium [...] franchum; terra franel·la)28
que comença a proliferar també en aquests
moments, antítesi de l'explotació sotmesa a
control senyorial.
El mas (mansus) no és l'únic terme que
ens indica la nova realitat de l'explotació familiar sota control senyorial. Expressions equivalents al mas com terra ubi giscafret habitat26,
Uinea que teneat andrea per iaboratione27,
mansione ubi Arman habitat cum ipso aiode
quod Armon laborat28, ens indiquen, pel
context en el qual apareixen, que moltes antigues explotacions lliures han passat sota control senyorial. De la mateixa manera un concepte més explícit que en endavant es farà
més comú, relacionat amb la dependència
senyorial, el trobem l'any 1099. En un testament d'un poderós magnat detentor d'un
castrum (castro ticano) i relacionat amb els
vescomtes de Barcelona dóna una possessió
seva al seu fill cum casa et aiode ubi manebat fava i cum casa et aiode ubi manet
petrus79. Aquest cas, excepcional dintre de
la documentació, ens introdueix ja en èpoques posteriors, com un precedent. Com hem
dit abans, el procés de submissió de la població pagesa és lent, i en el segle xi s'observen
els primers passos, els primers indicis, dels
quals aquest que em citat n'és un d'avançat.
El manent30 és un dependent senyorial que
es relaciona amb un tipus de dependències
25. L'any 1043, atodem meum propio legitime
franchum... (CSC, vol. II, doc. 406),
26. CSC, vol. II, doc 679 11064).
27. ACB, Lib. Ant, tV, doc. 309 (1081).
28. CSC, doc, 634 (10631.
29. ACB, Lib. Ant., I, fols. 206, 207, 208, doc.
558 (1099).
30. Sobre el manent vegeu Balari i Jovany, J„
Orígenes históricos..., vol. II, pàg. 645.

20. Duby, G., Economia rural y vida campesina en el Occidents Medieval, pàg. 45,
Vilà i Valentí també dóna una definició semblant: «el manso se puede definir como una explotación agrària establecida por una familia dentro
del marco de una propiedad única y continua en
el espacio»; citat per Ruiz Domènec, J, E„ «Una
etapa en la ocupación de suelo: La roturación de
tierras en la Cataluna Vieja durante el siglo XI»,
Hispània, vol, 33, pàg. 505, 1973, La transcendència històrica del mas ha estat també ressaltada per Vilà i Valentí, segons el qual conforma «una
mentalitat rural determinadament individualista»
(ibidem),
21. AC8, Lib. Ant., III, fol. 97, doc, 250 (1078).
22. ACB, Lib. Ant, III, doc. 249 (1094).
23. Cada mas actuava com una unitat econòmica, vegeu Marx, K. i Hobsbawm, E„ Las formaciones econúmicas pre-capitalistas, pàg. 97,
Barcelona, 1979.
24. L'alou havia designat, i ho continuava fent,
la propietat lliure, vegeu Bonnassie, R, VocabulaVILAGINÉS
Jaume
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força dur que més endavant es plasmarà en
els mais usos31. Segurament en aquest cas
de l'any 1099 el grau de coerció senyorial no
era tan elevat; això no obstant, el terme, indicador d'una realitat nova, ens serveix de testimoni.
Hem parlat de dependència, d'enquadrament de la població pagesa sota el control
senyorial. Hom ha de fer, però, una excepció.
Recordar en primer lloc que estem observant un procés i que el període 1025-1099
n'és només l'inici. Això vol dir, si parlem de
submissió de la població, que el procés no
culmina en aquest període. En ralitat no seria
exagerat dir que aleshores hi havia tanta terra
pagesa lliure com dependent, si més no.
Són freqüents e!s casos que ens han arribat de terres que es declaren franchas, és a
dir, lliures de tot tipus de coerció senyorial.
Són, això no obstant, terres que les coneixem
perquè passen, en la majoria dels casos, a
convertir-se en terres de cens, amb la qual
cosa podem observar quina és l'evolució històrica. De la mateixa manera que encara en
el segle xi (1025-1099) abunda la terra iliure,
francha, la majoria de terra dependent té un
grau d'explotació senyorial molt poc elevat.
Les teories que veuen una ràpida i constrenyïdora senyorització de la Catalunya
feudal32, almenys en el cas del Vallès Oriental no tenen aplicació. Succeeix més aviat
el contrari, el feudalisme s'implanta amb la
força d'una maquinària pesada, ineluctable.
31. Sobre els «mals usos» vegeu ibidem; també Bonnassie, P., Catalunya mil anys enrera, vol.
II, pàgs. 250-56.
32. L'abundància de terra lliure en aquesta
època contrasta amb l'opinió de Bonnassie que
veu una immediata senyorització de la societat
(Bonnassie, P„ Catalunya mil anys enrera, vol. II,
pàgs. 250-56). Aquesta opinió ja va ser rebatuda
pel cas d'Osona (Freedman, P., «The enserfment
procés in medieval Catalonia. Evidence from ecclesiastical sources», Viator, 1982).

però lenta, tal com s'ha demostrat en altres
comarques33.
El tipus de censos que predominen en
aquesta època són suaus. No hi ha gaire
variació respecte del segle x. Predomina la
tascha3* (1/11 de la producció) i només a
finals de segle comencen a incorporar-se censos més elevats (quarta partej35. Coneixem
el cas de Sant Pere de Vilamajor36. El políptic de la seva parròquia ens permet saber ei
grau de pagament que tenien els habitants de
la parròquia. En aquest cas els depenents de
la parròquia es barregen amb els homes lliures que paguen delmes o primícies sense que
es facin distincions. Són 54 persones, caps
de famílies que paguen censos poc importants, tenint present que els pagaments eren
anuals. Normalment es tracta d'una migera o
quarterada d'ordi, forment o vi. Si ei cas de
Vilamajor, entre 1060-1070, ens dóna un
nivell de prestacions no gaire important, aproximadament setanta anys més tard coneixem
un políptic de la parròquia de Mollet37 en el
qual els dependents, habitants de masos,
paguen xifres més oneroses. Per exemple
habet mansum de banuz in quod stat guilieimus guenagoí et donat quartum panis et uini
et paria II caporum33. Això ens demostra
33. Freedman, P, op. cit.
34. Vegeu Apèndix estadístic, pàg, 123.
35. Ibidem. Un altre cens nou d'aquesta època
és el bracaticum (braçatge) item dimito ad Giscafre Bellucio ipsos suos bracaticos de pane et uino
tantum bracatico cum dècima, CSC, núm. 656
(1067).
36. Editat el políptic per Mundó, A. M„
«Domains and rights of Sant Pere de Vilamajor
(Catalonial: a polyptych of c. 950-1060», Specuium, vol. 49, abril de 1974.
37. ACB, Lib Ant., IV, fol. 198, doc. 461, i fol.
198, doc. 462 (11361 segons Kenelly, «Sobre la paz
de Dios y la sagrera en el condado de Barcelona»,
Anuario de Estudiós Medievales, núm. 5. 1968.
38, De tota manera cal dir que hi ha censos
menys onerosos.
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com amb el temps es consolida, lentament,
la pressió sobre el pagès i no es tracta d'una
imposició immediata.
Conclusió
La família nuclear i el mas són elements
cabdals per entendre l'eclosió del feudalisme.
La feblesa de la família nuclear, fàcilment sotmesa al domini d'una instància social superior, i el mas, com a marc espacial de la seva
submissió, permeteren que el feudalisme pogués arribar a desenvolupar-se, assegurant la
força de treball, el pagès, i la terra, a la vegada símbol de poder i d'identitat i també font
de riquesa.
En aquest procés de creació del feudalisme com a formació social, el pagès serà el
principal perjudicat. Tanmateix, encara en el
segle xi no notarà la mà subjugadora del nou
poder feudal, encara podrà gaudir d'uns censos lleugers que no l'obligaran a esmerçar
molt més temps al camp. Nogensmenys, en
aquesta època el pagès perdrà la força que
havia estat el seu escut fins ara, la comunitat camperola, convertida per obra i gràcia de
l'Església, en la parròquia39. Igualment es
veurà sotmès a la pressió psicològica del
temor; temor que li provocaran els indòmits
milites que des dels castells assolaran la terra
fèrtil de la plana vallesana i així l'obligaran a
buscar refugi, en vistes de la inseguretat, en
els poderosos, els quals són en realitat aquells
qui li retallaran la llibertat.
2. La parròquia
Juntament amb la definitiva transformació de la família i de la seva gradual submissió, enquadrada en el mas, a un nivell més ele39. Vegeu aquest mateix capítol, 2.

vat, l'altra gran arma de defensa de les llibertats pageses, la villa, és substituïda per una
nova institució nascuda dels interessos del
poder establert. La parròquia és una institució que en altres contrades de la Catalunya
cristiana s'havia desenvolupat força. El repoblament de ies actuals comarques d'Osona i
del Bages va anar acompanyat de l'establiment de la parròquia com a instrument
administratiu'. Per al Vallès Oriental la parròquia és una realitat que es generalitza a partir del segle xi i, com veurem, d'una manera
absoluta i immediata2.
Afirmar que la parròquia és una novetat
de la primera centúria del segon mil·lenari no
suposa dir que la societat vallesana va adoptar el cristianisme en dates tan tardanes. Com
hem tractat superficialment en capítols anteriors, el Vallès era una zona completament
cristianitzada en el segle x.3 L'existència
d'esglésies pot remetre's i tot a abans del
segle x.4 Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera ja existien a la segona meitat en el
segle xi.5 Tenim constància de ia presència
d'altres esglésies a la mateixa època6. En el
segle x la seva presència és encara més gran.
Cal pensar que el grau de cristianització de
1, Vegeu Abadal, R., Els primers comtes catalans, pàgs. 249-70, Barcelona, 1958.
2. Vegeu el mapa sobre l'origen de les parròquies a l'Apèndix estadístic, pàg. 124.
3. Vegeu supra, capítol I.A.
4. Un estudi detallat de les primeres referències documentals de les esglésies vallesanes el fa
Valls i Rimbles, R., «El repoblament del Vallès
durant la reconquesta», Arrahona, núm, 1.
5. Abadal, R., Els diplomes carolingis..., núm,
25 (862).
6. cellam s. Eulalias et s. Genesii (Tapioies),
domum s. Genesii et s. Martini {...] in riuo Tenesi,
Florez, E., Espana Sagrada..., Apèndix documental núm. 13 (878). Se sap per una inscripció epigràfica que Vilamajor tenia una església l'any 872:
Comes, P„ 600 anys de carreratge (1384-1984),
Cardedeu, 1984.
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la plana del Vallès era molt elevada, donat que
era zona de pas, molt propera a una colònia
romana (Barcino), amb dos centres termals
[La Garriga i Caldes de Montbui)7. Aquestes
característiques afavoriren indubtablement el
desenvolupament del cristianisme. No és, per
tant, il·lògic pensar, com fa Vinyals, que els
inicis de la cristianització fossin molt antics
al Vallès, malgrat que, essent una zona agrícola, fos especialment propensa a continuar
practicant ritus pagans8.
També les troballes visigodes en algunes
contrades I l'existència de dues diòcesis
godes (Barcino i Egara) fan pensar que
l'important poblament got de la zona afavorí
la continuació de la tradició cristiana9.
De tota manera el cristianisme d'aleshores era de caire espontani, mogut per
la iniciativa local, més que per l'empresa
jeràrquica10. Durant el segle x el Vallès estava cristianitzat, ple d'esglésies, però aquestes es movien en una òrbita autònoma des del
punt de vista de la submissió a la jerarquia,
qui sap si també dogmàticament. En un
moment marcat per la incomunicació entre
les parts de l'orbe catòlic, que amb prou feines podien fer desaparèixer empreses grandioses com l'imperi carolingi, l'autonomia
eclasiàstica d'aquestes petites cèl·lules era
equiparable a la que gaudien tes comunitats
vilatanes respecte del poder comtal.
Aquest cristianisme espontani queda
expressat en la manca d'una xarxa parroquial

densa, precisament coincidint allà on el poder
públic -aliat aleshores amb les instàncies
religioses en el paper de repoblació— no tenia
autoritat11.
Només en casos excepcionals la força
expansiva de les institucions religioses fundava àrees d'influència a través de parròquies,
on tenien més poder i autoritat. El cas més
remarcable és el de la parròquia de Parets,
fundada l'any 90412 pel bisbe de Barcelona,
en una zona d'influència del bisbat que trobem
establerta en una capitular de l'any 878.13
Dos casos semblants són les parròquies consagrades l'any 932, gairebé simultàniament,
per iniciativa de l'abadessa Emma de Sant
Joan de les Abadesses, que aleshores cercava
expandir la influència del seu monestir, fundat
de poc, per la zona septentrional del Vallès
Orienta!14. Tant l'un com els altres són mostres excepcionals que indiquen fins a quin
punt el fenomen parroquial és aliè al Vallès
Oriental durant el segle x.15
Caldrà que canviïn les circumstàncies històriques perquè esdevingui una realitat la
parròquia com a institució social. Caldrà que
aparegui una reforma en l'Església que faci

11. Vegeu, al capítol VII, l'origen de les Franqueses del Vallès. La influència d'aquestes en la
resistència a l'enquadrament parroquial en àrees
determinades la tracten Bonnassie, P. i Guichard,
P, op. cit.
12, ADB, Reg. Dot., vol. VII, fol. 11 I904I13. Florez, E., op. cit., apèndix documental
7. Vegeu sobre el mateix tema el capítol I.A. núm, 13.
8. Vinyals, F,, Preliminars de ta història de San14. Udina, F., Ei Archivo Condal..., núms, 102
ta Perpètua de Mogoda i Santiga. Santa Perpètua,i 103 (932).
1378.
15. Probablement també fossin parròquies, en
9. Sobre l'assentament visigot al Vallès vegeu el segle X: Sant Pere de Vilamajor (Mundo opina
el capítol I.A.
que el políptic d'aquesta població creat en el segle
10. Vegeu Bonnassie, P. i Guichard, P., «Les XI feia referència als béns de la consagració de la
communautés rurales en Catalogne et dans le pays parròquia entorn del 955 de Mundó, A. M.,
valencien (s. XI au milieu du s, XVI», a Commu- «Domains and rights...», Speculum, vol. 49, abril
nautés viiiageoises en Europe Occidentaie, París, de 1974); Sant Fost de Campsentelles i Vilardell
1982.
(Udina, F„ El Archivo Condal..., núm. 182). Ho era
amb seguretat La Garriga (ACB, Lib. Ant., IV, fol.
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que aquesta abandoni el model monàstic en
benefici de l'Església secular; caldrà que el
bisbe adopti la postura de regular la vida eclesiàstica de la diòcesi; caldrà que hi hagi una
voluntat d'incorporar definitivament l'Església
rural, semipagana, a la disciplina jeràrquica16.
Conjuntament amb tot això, la convulsió que
provoca el feudalisme, que arriba a trastocar
l'estructura bàsica de la societat, obligarà els
poderosos (inclosa l'Església) a una lluita, a
vegades sorda, a vegades obertament violenta, per controlar els mitjans de producció i les
fonts de riquesa. La parròquia és una altra forma de monopolitzar els beneficis de la terra,
en una societat que es va tornant més
opressiva.
El pas de la uilla a la parròquia es realitza
a partir del segon quart del segle xi. Aleshores la documentació deixa d'usar el terme
uilla per indicar les comunitats de poblament
i utilitza el terme parròquia {...in parrochia de
Tapiòlas...):? o l'acompanya amb el nom del
sant patronímic de l'antiga uilla \...in termino
parrochia sancti uicenti de Molledo...Ve. Cal
dir que l'aparició d'hagiotopònims és un fenomen àmpliament estudiat en el cas francès
i va aparellat estretament amb la implantació
de .la parròquia19.
Les noves parròquies tenien la funció
d'assenyalar un terme territorial, uns límits
16. Vegeu, sobre el mateix tema, García de
Cortàzar, J. A„ El dominic- del monasterio de San
Miltàn de la Cogolla (siglo X a siglo XIII), pàgs.
178-79, Salamanca, 1969. També tracta ei tema
Duby, G.: «la tglesia se apoyó nuevamente en la
institucíón sacerdotal», pàg. 272 de Los tres ordenes o lo imaginario en el feudalismo. Duby destaca el paper de Gregori VII, Papa de la Reforma, que
a la vegada va fomentar l'exclusió dels contagis
feudals dintre de l'Església.
17. CSC, vol. II, doc. 710 (1083).
18. CSC, vol. II, doc. 649 (1066).
19. Le Roy Ladurie, E. i Zysberg, A., «Géographie des hagiotoponymes en France», Annales
ESC, núm. 6, novembre-desembre de 1983.

que en alguns casos coincidien amb antigues
villaa (com el cas de l'Ametlla}20, en altres
incloïa diverses uillas en el seu interior (com
el cas de Parets). En aquests casos la parròquia centralitzava la vida religiosa en una uilla
determinada, tot i que les altres uiilae també
comptaven amb la seva pròpia església, com
es constata en el cas de Parets: ...et ipsas
uiilas supranominatas cum iilorum basilicas
uel terminos iilorum debebant uenire ad ipsa
ecclesia sancti stephani...^.
Les parròquies no només interessaven
perquè controlaven els delmes i les primícies
de les esglésies subjectes. Paral·lelament a la
seva aparició va néixer una altra institució de
cabdal importància en el desenvolupament
econòmic, social i paisatgístic de la comarca:
la sagrera. A partir de la terra sagrada dels
cementiris22 es va desenvolupar el costum
de considerar la terra circumdant a l'església
com terra d'asil, de protecció sagrada23. Els
concilis de Pau i Treva, molt importants en el
seu origen a Catalunya24, van institucionalit20. Udina, R, El Archivo Condal..., núm, 103
(932).
21. ADB, Reg. Dot., vol. 7, fol. 11 1904).
22. La sagrera tenia una funció funerària ícimiterio) que va esdevenir lloc sagrat sense cap ús
específic. Però la seva funció com a cementiri va
aparèixer amb ella mateixa, al segle XI: «Encara
que ens pugui semblar estrany, a mig segle XI, no
s'havia generalitzat l'enterrament dels morts familiars als cementiris parroquials, tot i ésser ja plenament critiana la major part de la població», pàg.
12 de Riu, M., Alguns costums funeraris de I Edat
Mitjana a Catalunya, discurs de l'acte de recepció
a l'Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 1983,
Per tant la parròquia també centralitzava els morts,
trencant d'aquesta manera un lligam molt fort de
la independència vilatana com era la devoció familiar pels avantpassats.
23, Sobre el mateix tema vegeu l'estudi de
Kennelly, K., «Sobre la paz de Dios y la sagrera en
el condado de Barcelona (1030-1130)», Anuario de
Estudiós Medievales, núm. 5, 1968,
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zar la sagrera (sacraria) com a zona de pro- no vol dir que, en alguns casos, els cellers estecció davant els assalts feudals. L'assemblea devinguessin veritables llocs de residència28.
Malgrat el seu origen com a zona d'asil,
de Vic (1033) va establir que cada església
consagrada estigués rodejada per una zona la sagrera va acabar esdevenint un instrument
immune a les malifetes feudals a través del més de benefici econòmic. L'any 1104,29 a
l'acta de consagració de l'església de Corró
millor instrument dissuasiu: el seu caràcter
sagrat. Aquesta zona estava normalment limi- d'Avall s'especifiquen els censos que havien
tada a un radi de trenta passes: ...et conce- de pagar els posseïdors de sagreres de la
do ad sancta Maria de Malannarges circa ipsa sacraria de la parròquia. També en els políptics de la catedral, entre els béns parroquials
ecclesia passos triginta...25.
Efectivament la sagrera va ser tloc de s'especifiquen els censos que han de pagar
recer davant la irrefrenable pressió i els abu- els propietaris de sagreres: per exemple, el cas
sos incontrolables dels nous senyors, ansio- de Mollet del segle xn.30
Els elements que formaven l'àrea que
sos de riqueses. Els pagesos van acudir a la
incloïen
les trenta passes o sagrera {sacraria},
protecció eclesiàstica davant aquests atacs
i
s'anomenaven
cadascun sacrarium, van acacontra la seva llibertat. Les sagreres van proliferar per totes les parròquies, creant una bar esdevenint objecte de transacció entre primassa densa d'edificis que obligava a fer vats, entre aquells que havien acudit a la
carrers interiors, com a Lliçà: ...cum ipsas recerca d'asil, per pròpia alienació de la catecasas {...} et quomodo afrontant in particum dral. Com diu Kennelly «la necesidad de aseectesie predicte siue in ipsa strata qui trànsit gurar propiedades a las familias numerosas,
per ipsa sacraria...26. La sagrera va esdevenir el resurgimiento de la vida econòmica y el
un element cabdal en l'evolució paisatgística interès, un tanto mundado, de la canongía de
i habitacional de la comarca. L'aglomeració la catedral en promover su desarrollo», van fer
entorn de les esglésies va crear la imatge del que les sagreres esdevinguessin «unidades de
poble concentrat, que ha persistit fins a propiedades»31. En diversos documents es
l'actualitat, enfront de l'hàbitat dispers, tra- constata com les sagreres es venen i es perdicional fins aleshores. Per altra banda no és muten, com en el cas del sacrarium cum suo
cert que la sagrera segons alguns autors curtile ad ecclesiam sancta margarita ad ipsa
hagués marcat les diferències socials entre buada, que l'abat Andreu de Sant Cugat ven
una pagesia de mas, inerme davant les pres- a Bernardo Reimundi i a la seva esposa l'any
sions senyorials, i el pagès de sagrera, prote- 1071.32 Quatre anys més tard,* dos particugit pel fet de residir-hi dintre27. Hi ha diferèn- lars es traspassen diverses possessions i ipso
cia de funció, generalment, entre la sagrera, sacrarío a la parròquia de Santa Maria de
que serveix com a celler, respecte del mas, Cardedeu33. La llista és més llarga, perquè
el qual és mitjà de producció del pagès. Això 28. Vegeu el capbreu de Mollet de l'any 1136:
ACB. Lib. Ant., IV, fol. 72, doc. 202. Les diferèn25. ACB, Lib. Ant., IV, fol. 72, doc. 202
(10801, transcrit a Sales, J., La capella romànica cies en els censos s'explicarien per la diferent funció entre el mas i la sagrera.
de Santa Maria de Malanyanes, La Roca, 1976.
29. ADB, fleg. Dor„ vol. 7, fol. 224 11104).
26. ACB. Lib. Ant., I, doc. 558 110991.
30. Vegeu supra, nota 28.
27. És l'opinió de Cuvillier, J. R, «Les commu31. Kennelly, K„ op. cit., pag. 136.
nautés rurales de la plaine de Vich aux XIII-XIV s.»,
32 CSC, vol. II, núm. 672 (10711.
Mélanges de la Casa de Velàzquez, vol. IV. 1968.
33. ACB, Lib. Ant., III, doc. 169 (1075).
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les sagreres es van convertint en un dels béns
més alienats a l'època que tractem.
Però les sagreres no van ser l'únic objecte de la cobdícia de l'època, sinó que també
ho foren les esglésies i les parròquies.
El fenomen parroquial sorgeix a partir de
1025, però en un moment de molta inestabilitat com era l'època que va veure la seva
eclosió. L'interès episcopal per instituir parròquies no era tan fort ni tampoc les circumstàncies tan propícies, com per fer que el fet
parroquial no es veiés desnaturalitzat.
Per altra banda la tradició permetia que
personatges laics poguessin patrocinar esglésies. De fet, quelcom semblant foren les primeres fundacions parroquials. En elles tenia
cabuda la figura del capelianus, el qual n'era
el patrocinador34.
En una època de gran inestabilitat, com
el segle xt, en el qual tot es considerava susceptible d'apropiació, les parròquies també
van passar a ser font de beneficis més que
una institució religiosa. Van ser els capellani
els qui van usurpar l'autoritat sobre les parròquies, fins al punt de considerar-les de pròpia possessió. A aquests contexts de relaxament religiós va afegir-se la feudalització de
la càtedra episcopal. Així, a finals del segle
xi hi havia una certa diversificació quant al
senyor de les diferents parròquies. El bisbe
controlava les seves a partir d'ardiaconats.
Coneixem que li pertanyien -suposem que
entre altres- la de Palou i Marata35 . El bisbe va acabar cedint com a benefici exclusiu
als membres de la canongia diverses parròquies (entre altres. Santa Maria de Llinars,
Sant Sadurní de Collsabadell, Sant Joan de
34. Vegeu Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de Barcelona, volum dedicat al Vallès Oriental, Barcelona, 1981.
35. Ibidem. La referència documental és ACA,
Cancelleria, pergamins de Berenguer Ramon II,
núm. 19 (1085).

Sanata, i Santa Maria de Volpeieres (Vilalba
Sasserra))36. D'aquesta manera es desmarcava el bisbat de la canongia de la Seu de
Barcelona, que fins aleshores s'havien identificat en qüestions terrenals. El comte l'any
1108 disposava del control, com a capelianus,
de les parròquies de Sant Pere de Vilamajor
i Santa Maria de Caldes, segons sembla des
de feia força temps37. Una quantitat no
menyspreable de parròquies eren en mans laiques. Senyors feudals que controlaven com
a senyors eminents aquestes institucions
eclesiàstiques. Era el cas de Mir Geribert i,
posteriorment, de la seva esposa, els quals
detentaven la possessió de les parròquies de
Sant Pere de Bigues i Sant Esteve de
Palaudàries38. També posseïen parròquies
Arberti Bemardi, senyor de la parròquia de
Lliçà33. Igualment Ramon Sunifred controlava l'església de Santa Maria de FVIalanyanes
l'any 1080, quan en el seu testament cedeix
passos triginta, per cimiterio al seu entorn40.
L'any 1088 Guillem Umbert i la seva muller
donen l'església de Sant Celoni, prop del riu
Tordera, a Santa Maria de l'Estany4', De la
mateixa manera l'església de Vilaller era propietat de la descendència de Guifré l'any
1044. En alguns casos és la mateixa Seu o
el bisbe qui concedeix en usdefruit a laics
algunes parròquies com a feus. Per exemple,
l'any 1060 Guislabert episcopus dóna en feu
(per feuo) entre altres les esglésies de Santa
Perpètua de Mogoda, Sant Sadurní de Palatio Dalmanla (Montornès), Sant Andreu de
36. ACB, Lib. Ant., I, doc. 30 (1104).
37. ACB, Lib. Ant., IV, doc. 343 11108).
38. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm. 226, (1059).
39. ACB, Lib. Ant., I, doc. 558 (1099),
40. ACB, Lib. Ant, IV, fol. 72, doc. 202
11080).
41, Regest del document, núm. 8, a Pons Guri,
J. M„ Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric
Fidel Fita d'Arenys de Mar.
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Samalús i l'església de l'Ametlla, incloent els
seus respectius delmes, i també les parròquies de Sant Feliu de Codines, de Santa
Eulàlia de Ronçana i de Vilanova de ia
Roca42, de tal manera que eis feudataris
siguin in hominitatem i albergem cum ipso
predicto episcopo in hostes et in cauaicatas
dum eius fuerit. Per tant el bisbe, en un dar
llenguatge feudal, se serveix dels béns eclesiàstics per convertir-se en un senyor feudal
més43.
En altres casos les parròquies o esglésies
que no havien arribat a consagrar-se eren en
mans eclesiàstiques, però no del bisbat, sinó
de monestirs. En el cas del Vallès Oriental era
important la presència moral i material de
Sant Cugat. En el segle xi el monestir tenia
autoritat sobre les parròquies de Palou, Aquaiba (Gualba), Tapioies, Vallgorguina, Pertegatio (Sant Celoni), i Valteofredi44. De menor
importància era la influència d'altres monestirs sobre el domini de les parròquies. Sabem
del cas de Sant Pere de les PueHes que controlava l'església de Santa Maria Montis Moionis (Montmeló) des dei segle x.45
Juntament amb la concessió de parròquies a institucions eclesiàstiques, també era
freqüent l'alienació d'esglésies o esglesioles,
ja per pròpia iniciativa del bisbe o per usurpació laica. Per exemple, l'any 100546 el bis42. ACA, Lib. Ant, IV, doc. 369 (10611.
43. La «feudalització» de les jerarquies religioses va ser un fet generalitzat a l'època que
estem tractant. Vegeu Duby, G„ Guerreres y campesinos. Desarroilo inicial de ta economia europea
1500-1200). pàgs. 214-15, Madrid, 1979.
44. CSC, vol. II, núm. 710 (10831.
45. Lesglésia de Montmeló apareix com un bé
del monestir des de la fundació d'aquest l'any 945
(Puig, S., Epicopoíogio de la sede barcinonense,
Barcelona, 1929, apèndix núm. 221). Torna a aparèixer l'any 999 en un document de confirmació
de béns del monestir (Mas, J., Notes històriques
del comtat de Barcelona, vol, XIII, pàgs, 266-67
(991).
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be Aecius concedí a Guillem conditor
l'església de Sant Martí a Martorelles a canvi
d'unes terres dintre d'aquesta parròquia;
església que serà objecte de disputa després
de la seva mort, l'any 1028,47 entre la seva
esposa i el seu fill M'tronem Guiliermi. Casos
semblants es repeteixen posteriorment. L'any
1041 la canongia i el bisbat, conjuntament
van cedir a Guilia vescomtessa i al seu fill un
feu del bisbe üpsum feuum quod eribalius
episcopus ibi tenebat)4&, compost per quatre
esglésies (Santa Maria de Llinars, Sant Jacob
de Sanata, Sant Sadurní de Sabadell i Santa
Maria de Uoipeleres (Vilalba Sasserra)).
Totes les dades abans mostrades ens indiquen fins a quin punt a finals del segle xi
havia confusió respecte a la finalitat dels béns
eclesiàstics i sobre et seu dret de possessió
Indubtablement és cert l'interès de laics i
d'eclesiàstics per controlar els beneficis materials que aquells generaven, ja sigui a través
de les sagreres com dels tradicionals delmes
i oblacions que rebien les esglésies;
et {...] cum primicis et oblationes tantum
modo ac luminarias qui ibidem defluxint
aut ibi a quoque collate fuerint ab
íntegre49.
Calia per sortir-se d'aquesta confosa
situació una nova actitud davant del paper de
la jerarquia i dels béns terrenals dintre l'escala
religiosa del cristianisme. Aquest nou enfocament va venir de la reforma que en altres
bandes era ja endegada per una nova filosofia (la reforma gregoriana), que posava en
ordre i pretenia purificar l'ús de les propietats
de l'Església. A Barcelona va tenir com a
representant més destacat el bisbe sant
Oleguer50, famós i sant per la seva lluita
47 ACB, Lib. Ant, III, fol. 10, doc, 15 110281.
48. ACB, Lib. Ant, III, fol. 47, doc. 132 (1041).
49, Vegeu supra, nota 47.
50. Sobre sant Oleguer vegeu Kennelly, K., op
cit, pàg. 136,
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contra la corrupció. Ell va culminar una ofensiva per regenerar la diòcesi. Entre el període
anterior i posterior del seu apostolat, la majoria de les parròquies van retornar al control
diocesà51, a través de noves consagracions
de les esglésies, la majoria de les quals van
adoptar l'aspecte físic que, en molts casos,
ha arribat fins a l'actualitat. La construcció de
les esglésies romàniques degué realitzar-se en
el període que va des de 1070 a 1125, en la
seva major part; pràcticament al mateix
temps que a la resta d'Europa, seguint l'esperit reformador que venia de la Borgonya
(Cluny) i de Roma52.
És aleshores quan Europa es va quedar
«revestida per tot arreu amb un blanc mantell d'esglésies»53. A ta documentació queda
palès ['entusiasme laic per col·laborar en
aquest engrandiment de tes fàbriques de les
esglésies a través de les donacions que es fan
específicament per a les obres de construcció. Amb un esperit gairebé comparable amb
aquell que animà la construcció de les grans
catedrals del segle xm, els potentats laics concedien en els seus testaments quantitats des-

tínades a la construcció de les noves
esglésies. L'any 1055 Bonifiii Aurucii, levita,
concedeix a sancti Stephani de Parietes uncia
I ad sua opera54. L'any 1067 Richell dóna //
kaficios de uino ad opera de l'església de Sant
Aciscle de Vilaller56. També l'any 1058 Adaleidis dóna en el seu testament dos mancusos a Santa Maria de Cardedeu ad edifitio de
ecclesia55. Més endavant, l'any 1077,
Ermengaudí Samarelli testa i dóna ad pícturam a Sant Pere de Vilamajor sciphum unum
argenteum51. Tota aquesta munificència
envers la construcció dels costosos edificis de
les esglésies és prova de l'expansió econòmica
d'una època en la qual s'abandona el sistema d'autoabastiment per entrar en l'espiral
dei creixement58. Però també ens mostra la
nova actitud que a poc a poc s'anirà difonent
dintre de la societat i que continuarà durant
el segle xn. Paral·lelament a aquesta febrada
constructora el bisbat comença a actuar. Les
noves consagracions dels edificis van acompanyades de la imposició de l'autoritat bisbal
sobre les parròquies. La càtedra episcopal lluita aferrissadament, utilitzant l'autoritat i el
prestigi espiritual que posseeix i totes les vies
jurídiques per recuperar els béns que li foren
propis anteriorment. En aquest sentit s'ha de
ressaltar ei cas que hem tractat anteriorment
sobre les parròquies dominades per senyors
laics, que la diòcesi, no sense problemes, va
recuperant53. D'aquesta manera el fenomen
parroquial passa altre cop sota la fèrula episcopal, després del període de ferro en què la
corrupció i el desordre l'havien abocat.
54, ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm. 259 (10551.
55. CSC, vol. II, núm. 660 (1067).
56. ACB, Lib. Ant.. lli, doc. 171 (10551,
57. ACB, Lib Ant., III, doc. 173 (1077).
58. Ja ho observa d'aquesta manera Bonnassie, R, Catalunya mil anys enrera, vol. I, pàgs,
419-24, Barcelona, 1981.
59. Vegeu sobre el mateix tema el capítol
IX.3,

51. El bisbe Oleguer va consagrar les esglésies de Collsabadell (11331 i l'Ametlla 11123), entre
altres. Foren consagrades abans pel bisbe Berenguer, un altre gran batallador pels interessos diocesans: Corró d'Avall (1104), Palou (1103) i
Martorelles (1105), Altres consagracions són posteriors; vegeu Catàleg monumental... El bisbe
Berenguer va lluitar aferrissadament contra la
interferència laica en el domini religiós, amb èxit
relatiu; vegeu el capítol IX.3 sobre aquest enfrontament.
52. Segons Duby la recuperació de les esglésies en mans laiques va començar entorn de l'any
1100: Duby, G., Economia rural y vida campesina
en el Occidents medieval, pàg. 231, Barcelona,
1973. Sobre la reforma gregoriana i Gregori VII
vegeu Southern, R, W., La formación de la Edad
Media, pàgs. 149-61, Madrid, 1980,
53. És una frase del cronista de l'època Raoul
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castell esdevindrà propietat privada, representació del domini senyorial.
La darrera institució d'enquadrament és
Al Vallès Oriental hem vist com no es va
el castell'. El castell dóna al feudalisme el produir l'eclosió d'una xarxa de castells gaicaire militar que li és propi. Ei feudalisme re densa. El castrum apareix en comptades
suposa la militarització de la societat i l'orga- ocasions a la documentació de la nostra
nització militar de les formes polítiques2. En comarca6.
aquest context el castell compleix una funEn el decurs dei segle xi constatem l'apació de principal importància en ésser símbol rició d'altres castra i la continuació d'aquells
i alhora base de la societat laica que s'estruc- que ja existien anteriorment. D'aquesta manetura entorn de llaços de vassallatge i actituds ra trobem juntament amb el castrum de la
virulentes3.
Roca7, els nous: el de Montbui (Monte BouiEl castell havia estat un lloc de defensa
no), el castell del qual existia probablement
de la població en el paisatge de la Catalunya
al segle x, donat que era el nucli de l'alou
pre-feudal, emblema del poder comtat4.
comtal del mateix nom8; el de Beil-lloc
Enmig del desconcert provocat per la pèrdua
ípulchri loco, bello loco), que també és docud'autoritat del comte que es produeix a
mentat
com a turre a finals del segle x.9
començaments del segle xi (985-1025)6, el
N'apareixen d'altres com el castrum del Far,
1. Sobre els castells vegeu Dalmau, A., Casa la carena que envolta per llevant la comartells catalans, vol. 2, Barcelona, 1971, i Duran ca (turre de Far)m; també el castrum l'tcano
Cafïameras. F., Notas histórico-arqueológicas (Lliçà)11, excepció dintre de la xarxa castral
sobre castillos feudales de Cataluna, Barcelona, tura feudal», Ouaderni Catanesi di Studi Class
1914.
e Medievali, pàg. 314, 1982.
2. Vegeu Duby, G., Los tres ordenes o lo ima6. Vegeu el capítol VII; també vegeu l'Apènginario en el feudalismo, pàgs. 200-206, Madrid, dix estadístic pàg. 125.
1980, i també Lewis, A. R„ «La féodalité dans le
7. La primera referència documental és de
Toulosain et la France méridionale (850-1050)», l'any 986 (CSC, vol. I, núm. 184). Sobre el seu oriAnnales du Midi, 1964: «[...) acroissement du gen vegeu Carreras Candi, F., Lo castell de la Roca
nombre des chàteaux, traduisant une militarisation dei Vallès, Barcelona, 1895.
plus intense (...]», pàg. 256.
8. Sobre el seu origen vegeu Badia i Moret,
3. Sobre el paper del castrum a la societat feu- J., La Baronia de Montbui, l'Ametlla del Vallès,
dal vegeu Bonnassie, R, Catalunya mil anys enre- 1968. La primera referència constatada del castell
ra, vol. II, pàgs. 22-38, La importància de la és de l'any 1059 (ACA, Cancelleria, pergamins de
militarització de la societat a altres contrades Ramon Berenguer I, núm. 241).
d'Europa ha estat destacada per diversos estudis
9. castrum bello loco (1073), ACB, Lib. Ant.,
regionals. En aquests casos es constata l'«incas- III, doc. 155; castrum pulchri loco (10731, CSC, vol,
tellamento» (encastellament) durant el segle XI. II, núm. 678. Balari cita una referència del castell
Vegeu sobre el terme citat i sobre el paper del cas- de Bell-lloc l'any 990. Aquesta dada ens situaria
tell a la regió del Laci (Itàlial, Toubert, R, Les struc- l'esmentat castell dintre dels castells fiscals de
tures du Latium medieval. Le Latium meridional et l'època pre-feudal (Balari i Jovany, J., Orígenes hisle Sabina du IXe siècle à la fin du Xile siècle, 2 tóricos..., vol, 1, pàg. 255).
vols.. Roma, 1973. Sobre les característiques del
10. Sobre el castell del Far vegeu Dalmau, A.,
feudalisme vegeu Bloch, M„ La société féodale. op. cit. La primera referència com a turre és de
pàgs. 209-331, Ftarís 1968.
l'any 1056 (LFM, fol. 383, col. I). Apareix com a
Vegeu
el capítol VII.
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de la comarca, donat que és l'únic que hi ha
a la plana, mentre que els altres són situats
a la muntanya. El castell-dlstricte de Lliçà
esdevé així un enclau excepcional enmig de
la plana vallesana, rodejada de castells enlairats en els merlets que l'envolten. L'únic castrum del segle x que no reapareix en el segle
xi és el castrum Rauinas, probablement el
castell de Montclús, que no torna a sortir a
la documentació12.
Els castra tenien la característica de posseir un districte o zona d'influència a través
de la qual s'exercia l'administració comtal,
mitjançant el poder del veguer (uicario).
Aquest era el cas més comú, però no l'únic
pel que fa a l'erecció de castells i la creació
de castra. En els casos que els castra són
d'origen fiscal, com el de La Roca, els béns
que controlen són extensos. En concret, el
castell de la Roca vigilava un ampli territori
de les «franqueses» del Vallès: terres a les
parròquies de l'Ametlla, la Garriga, Samalús,
Llerona, Granollers, Palou, Martorelles, Vilanova, la Roca, Malanyanes, Premià i Cabrera'3.
El castrum de Montbui englobava feus fiscals
a Bigues, Palaudàries, Sant Feliu de Codines,
Sant Mateu de Montbui, Santa Eulàlia de
Ronçana, Sant Genis de l'Ametlla, Samalús,
Lliçà (Sant Julià) i Caldes'4. En canvi, aquells
castells dels quals no coneixem un origen fiscal, com per exemple el cas de Lliçà'5, i que
presumiblement van ser aixecats per iniciativa privada, ja per arrogància del seu propietari, ja per concessió comtal, tenien un control
més limitat sobre les terres circumdants.
12. Sobre el castell de Ravines vegeu el capítol VII. Sobre aquesta opinió vegeu Dalmau, A.,
op. cit. També apareix el Kastrum de Kanovas en
una referència documental: ASA, vol. I, núm. 130
11092).
13. ACB, Lib. Ant., III, doc. 111.
14. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm. 241,
15. Vegeu supra, nota 11.

El cas més freqüent és el del castell d'origen fiscal; no obstant els dos tipus citats
s'identificaran perquè en el segle xi els
veguers abandonen la tutela comtal i s'independitzen. Aquest és el fenomen més característic del feudalisme, el que els documents
de l'època anomenen imbecülitas regís, la pèrdua de l'autoritat comtal sobre les zones
administrades'6. El veguer esdevé l'element
principal dels disturbis i d'inestabilitat. Les fórmules de la documentació són prou eloqüents: «que cap home ni veguer prengui ni
s'aprofiti»'7. El castell, el castrum, és el símbol de la pressió d'aquestes noves forces privades, feudals. Entorn seu es forma un grup
de dependents armats (milites) que, a l'ombra
del seu senyor, s'enriquiran18.
Aquests petits exèrcits privats, que usurpen ies prerrogatives fiscals i abusen de la
força militar, dirigiran els seus objectius contra la població pagesa lliure. Els seus atacs i
abusos seran objecte de reclamació per part
d'aquests a la figura del comte, aprofitant la
poca autoritat que li queda. Així succeeix
l'any 1014 quan els habitants de Vilalba acudeixen al comte contra les usurpacions d'un
individu, Rigoaldo, que havia ampliat les
afrontacions de les seves terres injustament,
incorporant un prat que corresponia als
demandants19. Però serà més endavant quan
16. Vegeu sobre aquest concepte Ouby, G.,
Los tres ordenes o lo imaginario en el feudalismo,
pàg. 203.
17. sine blandimentum de ullumque ominem
vel uikario, CSC, vol, II, doc. 577 (1044); ...et si
quis uicarius aut aliquis homo obstuiere uouerit,
CSC, vol. II, doc. 640 (10641.
18. Vegeu, sobre els milites. Bonnassie, P.,
Catalunya mil anys enrera, pàgs. 241-44, La convivència entre el senyor i el miles la tracta perfectament Taviani, H., Pouvoir et solidarités dans te
principauté de Salerne à la fin du Xe siècle, ponència en el Congrés sobre el feudalisme mediterrani. Roma, 1978.
19. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Borrell, doc. 109 11014).
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les usurpacions es facin més freqüents i
intenses, en el moment en què el comte perd
gairebé tota la seva autoritat. Per exemple,
quan a mitjan segle xi el comte recrimina els
excessos comesos pels castellans de la Roca
sobre els beneficis que els havia concedit20.
El cas més eloqüent de l'assalt feudal és el
que comet Mir Geribert sobre les Franqueses
del Vallès21. En els documents que expliquen
les seves malifetes es parla sense circumloquis de veritable imposició per la força:

llinatges, la nova aristocràcia, del Vallès24.
Sorgiran a la Roca, a partir de Bernard Guillem de Rocha25, el llinatge del qual no
sabem fins a quin punt va tenir continuïtat,
encara que més tard, a començaments del
segle XII, se cita una Santia de Rocha i un Raimundo de Rocha26. També apareix al Far un
senyor, Guiriberto Guhardo de Far21, el qual
va ser el cap d'un altre llinatge de castellans,
que segurament continuava en el segle xn
\Agnetis de Faro i Guilermo de Fam els troquerelauit {...] de hominibus {.,.] Mironis
bem com a senyors del Far)28.
qui occiderunt et spedauerunt nòmines
També va començar llinatge Mir Geribert
suos [de! comte] et alios flagelarunt et a Montbui29, continuat per la seva esposa i
el seu fill. Guilia es va encarregar que les contesta frangerunt22.
cessions fetes al seu marit, mort poc després
Tota aquesta activitat militar acaba, en pri- d'haver creat el seu domini feudal, fossin permer lloc, amb l'autoritat comtal. Ja hem vist
petuades en ella i en el seu fill30. En el cascom els nombrosos judicis contra Mir Geritell de Lliçà, suposem, degueren continuar
bert que fa el comte, tots sobre el mateix
habitant els descendents del seu primer protema, són una pugna per imposar la legalitat
pietari, Arberto Bemardi. El fill d'Arbert, Pedró
i la seva autoritat davant la raó de la força de Licano, escriu el seu testament l'any
del feudalisme; en segon lloc, acaben amb les
1169.31
llibertats pageses, assolant i imposant pei
De tota manera aquests llinatges endela força càrregues noves als pagesos (com
gats, que seguien una política clarament
serà el cas de la Roca i de Mir Geribert) i
agnàtica i de fixació territorial, no van arrea la vegada provocant una fugida massiva
lar. La majoria d'ells van desaparèixer per
cap a aparents zones d'asil, les que ofereix
24. Precisament l'ambició més important
l'església local, que aviat també esdevindran
objecte de cobdícia de poderosos laics i d'aquests grups d'irreductibles serà consolidar els
seus béns patrimonials, que tinguin continuïtat
eclesiàstics23.
Els veguers són, per exel·lència, la repre- dinàstica.
25. ACA, Cancelleria, pergamins de Berenguer
sentació de la classe feudal, violenta i irreducRamon
II. doc. 19 (1085}.
tible. No obstant dels castra que detenten
26.
ACB, Lib. Ant., III, doc. 116 (sense datal,
sorgiran les famílies que formaran els primers
i ASA, doc 302 (1155).
27. ACB, Lib. Ant., III, doc. 111 (1091).
28. ACB, Lib. Ant., III, doc. 116 (sense datal,
20. ACA. pergamí sense data, doc. 32.
i
ASA,
doc. 345 (1161).
21, ACA, pergamí sense data, doc. 38.
29.
ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
22. tbfdem.
Berenguer
I, doc. 241 (1059).
23. Els llocs de refugi dels pagesos seran les
30.
Ibidem,
i també ACB, Lib. Ant., IV, doc
sagreres que a cada església aniran apareixent.
369
(1061).
En
aquest
document Guilia pacta amb
Vegeu el capítol IX.2.
el bisbe Guislabert per uns feus que havia detentat el seu marit i que ella conservarà.
31. CSC, vol. III, doc. 1071 (11691.
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qüestions biològiques o per causes desconetada per concessió comtal per Guillem, el qual
gudes. En canvi altres com els Bell-lloc i els a la convenentia feta entre les parts en conMontornès32 van crear famílies que van flicte és anomenat Guilielmus Guiilelmi de
convertir-se, fins i tot, en grans potentats ai Calles37. Aquesta explicació indica que
Vallès i també en personatges importants din- aquest personatge ja associava la possessió
tre de la vida política posterior33.
de la terra amb la seva persona i, per tant,
Si els «districtes» no són ben bé una s'anava privatitzant l'usdefruit de la torre.
novetat al segle xi, sí que resulta totalment
Si la torre de Caldes tenia una funció
novedós l'aparició de turre (castells). Aquespública i una existència que es remuntava al
tes edificacions amb una barreja de funció de segle x, en altres casos no succeeix el
vigilància i d'ostentació de poder34, no ana- mateix. En concret la turre de Breda apareix
ven destinades a ser nucli d'un districte mili- per primer cop en el segle xi; és citada en un
tar, sinó que simplement complien una tasca testament de l'any 1064 i, posteriorment, en
de punt de defensa i, alhora, de coerció en una publicació sacramental del 1067.38
les grans senyories. En alguns casos tenen la
Els districtes militars, els castra, servien
seva fundació en el segle x i una antiga funcom a àmbits territorials i col·laboraven en
ció vicarial, com en el cas de la turre de Calila ubicació geogràfica dels assentaments
das, citada l'any 99 9 35 com turre de Brrellus humans, de la mateixa manera que ho feia
i ja en el segle xi com turre de Calidis. L'any aleshores ia parròquia, encara que sense
1059 és també citada en un judici que l'auto- arribar als graus d'importància que tenia
ritat comtal imposa a Mir Geribert, qui l'havia aquesta39. Una mostra de la superposició
presa com a objecte de les seves maíe fac- dels dos àmbits territorials la tenim l'any 1091:
ta. Es parla de ipsa turre de Calles et de ipso el senyor del Far, Guiriberto prolís guitardo,
alodio quod Guilielmus ibi tenet36. Per tant, concedeix a l'església de Llinars uns béns que
inicialment era una edificació pública osten- el document situa infra terminos de [...} castrum far et parrochie sancte marie de
32, El castrum de Montornès apareix l'any
1157, CSC, vol. III, núm. 1012. En el mateix docu- linaríbusM. De tota manera cal insistir en la
ment sabem de l'existència de Pedró de Montor- idea que el paper de referència geogràfica
nès. Bernard de bello loco apareix l'any 1164 (ACB, dels castra no és tan important com el de la
parròquia, la qual era el símbol indiscutible
Lib. Ant., III, doc. 339). Els Bell-lloc van arribar
a absorbir gran part dels castells i terres de la d'identificació geogràfica dels homes [semocomarca. Vegeu Dalmau, A., Els castells catalans, diata I de uinea l...] in parrochia sancti iuliani
vol. 2, pàg. 325: «en el testament de Guillem de de paiaciol...^), de la mateixa manera que ho
Bell-lloc, aquest posseïa junt al de Bell-lloc, el de havia estat anys enrere la uilla112. Donat el
la Roca, Far, Mataró, Montbui, Tagamanent, Foix, seu caire opressiu, els castra esdevenien així
Font-rubí i Subiracs».
el tercer marc d'enquadrament de la població.
33. Una família molt important en el Vallès i Des37.d'aquestes
edificacions
s'exercia
ACA, pergamí
sense data,
doc. 38,una
en el govern comtal fou la de Montcada. Sobre ella
38. CSC, vol. II, núm. 660 (1067).
vegeu Sobrequés, S„ Els barons de Catalunya, Bar39. Vegeu el capítol II.
celona, 1980.
40. ACB, Lib. Ant., III, doc. 111 (1091),
34. Sobre el valor simbòlic dels edificis erec41. ACB, Lib. Ant., HI, fol. 13, doc. 28 (1064).
tes com a denotadors de prepotència vegeu
42. Vegeu el capítol IV.
Segaud, M. i Paul-Lévy, F., Anthropologie de l'espace, pàgs. 71-90, Parts 1983.
35, CSC,Jaume
vol. (1987)
I, núm. 343 (999).
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altra mena de control sobre ia població. Serà
una altra manera d'enquadrar els homes, que
no tindrà una forma tan institucionalitzada,
com passarà a altres contrades, on els comtats es determinaran pels castells, com al
Penedès i Osona*3. Es caracteritzarà per l'ús
de la força, per l'establiment d'uns nous costums d'exacció sobre els pagesos que no
estaven acostumats a pagar i d'aquí ia seva
rebel·lió44; també suposa la incorporació de
nous béns rústics que abans eren propietat
d'aquells que els treballaven. Aquesta època observa la irrupció de ta nova classe feu-

dal que adopta costums militars, en gran part
per fascinació dels models de frontera i pel
poder que els dóna l'ús de la violència. La
poca força institucional d'aquest marc d'enquadrament, el castell, farà que la seva continuïtat sigui efímera. Quan ta turbulència
deixi pas al feudalisme institucionalitzat, les
senyories esdevindran els àmbits d'enquadrament que els substituiran (els castra de fet
són el germen de grans senyories posteriors)
i que a poc a poc aniran absorbint la resta
de la població lliure que encara existia en el
segle xi.

43. Vegeu Bonnassie, P., Catalunya mil anys
enrera, pàg. 87, i Abadal, R., Els primers comtes
44. No serà una rebel·lió organitzada, però sí
catalans, 2? ed„ pàgs. 85-90, Barcelona, 1980. una fugida cap a llocs amb menys pressió, com
Sobre la xarxa de castells vegeu Dalmau, A., op. les sagreres.
cit.
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feudal (1025-1099), llur presència és simultània. Per exemple, l'any 1061 es parla d'un
feuo episcopali3 que el bisbe cedeix a Guilia
de Montbui. En canvi, l'any 1059 Remundus
En el decurs del treball hem anat veient
cognomento Mironis dóna a la Seu un alodem
algunes idees que prefiguren les característimeum proprium.
ques de les noves senyories. Dintre d'aquest
L'honor apareix en el segle xu i ens sercapítol les desenvoluparem i ampliarem. En ell
veix
d'inici del moment en què el feudalisme
parlarem de la formació de les noves senyoes
consolida
definitivament4. Les cites
ries que apareixen en el decurs del segle xi.
Hem vist com, ja des del segle x, l'auto- d'honores són freqüents llavors; com a mosritat pública comença a fomentar la formació tra tenim la carta de donació que fa el comde grans dominis els quals tenen aleshores un te Ramon Berenguer lli súper honore de
sentit de «beneficis» i que ja en el segle xf Licano inferiore5. Tenim constància d'honovan adquirint un aire més independent, lligat res els anys 1155 a Palau i 1164 a Llerona8,
a un jurament personal (feudal), a través de d'una mostra documenta! molt exigua sobre
el segle XIi.
la institució del feu (feuumP.
L'evolució de la terminologia va paral·lela
Alou-benefici (alodium), feu fiscal (feuum
siue fischum) i finalment honor (honore). a un canvi en les estructures agràries. La proAquesta evolució terminológica, en una con- pietat lliure i els grans dominis amb una
tinuïtat cronològica, ens indica quin és el can- extensa reserva deixen pas a grans senyories
vi de la gran propietat que procedeix de grans amb una quantitat creixent de càrregues
banals sobre els pagesos, amb una reserva
concessions comtals2.
La mateixa terminologia també és aplica- reduïda i la instal·lació dels pagesos, antics i
ble per l'evolució, en general, de la propietat nous depenents, en parcel·les d'explotació: els
rústica del Vallès Oriental. Alou, feu i honor, masos. El control senyorial sobre la pagesia
signifiquen el pas de la propietat lliure (alou), s'exercirà així a través de censos en espècie
a la propietat sotmesa a relacions feudals i més endavant en moneda i, al contrari que
(feu), per tornar altre cop a la propietat lliure a la resta d'Europa feudal, la reserva no esde(honor), però en aquest cas restringit als vé un element important a l'hora de determinar la renda senyorial7,
grans dominis senyorials (l'alou servia tant per
a les grans extensions com per a les petites). 3. CSC, vol. II, núm. 618 (1059),
4. No obstant això tenim una primera referènL'alou i el feu no van ser incompatibles. A
cia
d'honor
a finals del segle XI, l'any 1099 (ACB,
l'època de major paroxisme de l'escomesa
Lib.
Ant,
!,
doc,
558). El feudalisme es consolida
1. El mol feuum indicava terra pública fins a
en
el
segle
XII,
ja
en establir-se els honors i les
les primeres escomeses del feudalisme (1020-30):
famílies
feudals
(vegeu
Ruiz Domènec, J. E., La
vegeu Magnou, E., «Notes sur le sens du mot
feuum en Septimanie et dans la marche d'Espa- memòria de los feuda/es, Barcelona, 1984), ja en
gne à la fin du s. X et au debut du s. XI», Anna- el sotmetiment de la pagesia (vegeu Riu, M., «La
les du Midi, 1964; també Bonnassie, P., Vocabu- feudalització del camp català» Cuadernos de histario bésico de ia historia medieval, pàgs. 95-99, toria econòmica de Cataluna, vol. XIX, 1978).
5. LFM, vol. I, núm. 373 (1114).
Barcelona, 1983. Sobre el feu i el feudalisme
6. ASA, núm. 293 (1115), i ACB, Lib Ant, III,
vegeu Bloch, M., La société féodale, 5" ed.r pàgs.
doc.
339 11164).
209-35, Parts, 1968.
7. Vegeu Duby, G., Cuerreros y campesinos.
2. ACB, Lib. Ant, IV, doc. 369 (1061).
Desarrollo inicial de la economia europea
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Malgrat la seva poca importància dintre de ta de la terra, basada en una tecnologia antila senyoria, ia reserva8 apareix més freqüent- quada i en la poc motivada mà d'obra servil.
ment expressada a la documentació amb un
Els drets jurisdiccionals i els censos de les
terme específic, connamina: per exemple con- tinences senyorials nodreixen l'avarícia de la
namina qui est in Vilardazar9; i també en nova classe aristocràtica que aviat adquirirà
alguns casos directum: Et dimisit ad petrum els hàbits i costosos costums de l'antiga classe dominant13, també per influx dels models
fíliurn suum [...] cum ipsum directum de domibus terris et uineis [...] cum omnibus iilorum estrangers que es coneixen a través dels nous
pertinenciisw. Aquesta reserva en molts contactes comercials a llarga distància que es
casos es compon de zones ermes dedicades reinicien ara.
La riquesa i l'ostentació d'aquesta classe
a la caça i àrees d'esbarjo del senyor". Són
necessitarà aviat moneda, la qual és més fàcil
defensades per aquest contra l'esperit roturador dels pagesos i, també, de l'explotació d'obtenir a través de censos i tributs que mitque els darrers en feien, mitjançant una defi- jançant mètodes d'explotació directa, que
nició terminològica (adímparamentum) i una suposa una comercialització de ia collita, difícil de realitzar a l'engròs i un millorament dels
fixació dels seus límits12.
rendiments difícilment aconseguíbles a les
L'abandonament del tipus d'explotació
grans reserves. A això s'afegia la dificultat de
dominical de model carolingi i la imposició de
comercialitzar les pròpies collites en un merla tinença (mas) com a base econòmica de
cat molt poc desenvolupat'4.
la senyoria està en relació amb un canvi en
La terra, els béns rústics, són de gran
ia política d'obtenció d'ingressos per part de
importància social dintre del feudalisme. En
ia nova aristocràcia. Al senyor li interessava
realitat totes les societats que funcionen
més ara obtenir beneficis dels ingressos de
segons un règim social jeràrquic han relacioban, és a dir dels que originen molins, drets
nat el poder i la riquesa amb el domini i la
d'aigua, drets de pesca, boscos, peatges,
possessió de la terra. Qui més terra té més
drets de justícia, sagreres, parròquies, etc.
eminència social posseeix. Això és cert tamAquests ingressos són més nombrosos que
bé per al feudalisme. Les relacions feudals es
els que podien originar una explotació direcbasaren en la terra com a segell dels pactes
8. La reserva senyorial cultivada mai no havia
personals (amb el feu) i els feudals poderoestat molt extensa (Bonnassie, P„ Catalunya mil
sos associaven el seu poder-prestigi a una
anys enrera, pàg. 213), d'aquí la seva poca impor- àrea geogràfica determinada {Yhonor d'èpotància en el segle XI.
ques posteriors)16. La terra també dóna auto9. CSC, vol, II, núm. 758 (1095). Sobre el ritat moral a la noblesa feudal, de la mateixa
significat del terme connamina vegeu Balari i Jo- manera que ho havia fet en societats antevany, J,, Orígenes históricos de Cataluna, pàgs. riors. No obstant això, l'escala jeràrquica del
544-45.
13, Vegeu Duby, G., op. cit, pàgs, 294-96.
10. ACB, Lib. Ant., III, doc. 173 11077).
14. Duby, G„ op cit, pàgs. 287-89, destaca
11. La reserva adquireix importància com a
vedat; vegeu García de Cortàzar, J. A., El domi- el paper de les rendes jurisdiccionals en els ingresnic del monasterio de San Miilén de la Cogolla sos senyorials. Per a Catalunya vegeu Bonnassie,
P„ op. cit., pàgs. 48-59.
(s. Xas. XIII), pàg. 215, Salamanca, 1969.
15. La fixació territorial de l'aristocràcia vegeu12. Sobre el mot adímparamentum vegeu Bonla, per exemple, a Duby, G„ op cit., pàg. 217.
nassie, P. i Guichard, P, «Les communautés rurales en Catalogne et dans le Pays Valencien (s. XI
milieu du s. XV)», a Les communautés villageoiVILAGINÉS SEGURA, Jaume (1987)
«La transició al feudalisme.
Un casOccidentale,
original. Vallès pàgs.
Oriental.»
ses en Europe
80-93, 1982.
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feudalisme, basada en la relació senyor-vassall
difumina la veritable propietat, almenys a
l'època originària, més turbulenta, de la seva
implantació com a règim social. La figura del
sènior ens demostra a la documentació la
relació vassaliàtica. L'any 1063, Ego Guidoni
Ricuifi en fer testament té com a marmessors
dos senyors: et constituo ut sint elemosionarios meos id sunt: Remundi Guilelmo, seniori
meo, et domno Andreo abba, seniori meom.
L'existència del senyor suposa que el detentor de la terra, el vassall, no la té en absoluta
propietat. No obstant això, el vassall testa i
disposa dels béns lliurement, però sempre la
terra resta sota la tutela senyorial, a la qual
torna quan les relacions es trenquen o el vassall no té descendència directa. És el cas de
Guido Ricuifi; aquest testa en benefici de la
seva esposa, però amb la condició que aquesta doni la terra al senyor, Sant Cugat, a la
seva mort17.
Alguns cops aquesta difícil relació envers
la terra es complica quan hi ha diversos senyors com és ei cas de Guido Riculfo que en
té dos; o quan l'escala vassaliàtica és més
llarga i hi ha diversos esglaons.
L'aparent confusió sobre la propietat que
imposa el feudalisme en la seva primera època [1025-1099} suposa que el senyor feudal
no tingui escrúpuis a basar els seus ingressos sobre béns intangibles com el dret de justícia, el lloguer del molí o els censos sobre
terres que no conrea directament.
Juntament amb el terme seniori apareix
el de domino, que indica les desigualtats dintre de l'escala feudal, de tal manera que una
persona considera domino qui està per sobre
seu, sense que sigui senyor propi. Per exemple, l'any 1044 Airemir deixa adomniAlama16. CSC, vol. II, núm. 634 (1063).
17. Ho fa tres anys més tard: CSC, vo), II, núm.
656.

no ierberti una part dels seus béns18. Vint
anys més tard, Raimundo Guífredi dóna en el
seu testament una insuta a domna Richell19.
Però no cal anar tant enrere: ja l'any 1007
tenim constància d'un domino Mirone a
Granollers20. Un altre els anys 1020 i
1082.21 En aquest cas es tracta de domina
Guilia, que en el segon cas apareix com a
Guilia de Montbui22. A tots els casos la
paraula domino expressa una relació d'autoritat social més que un lligam vassallàtic.
1. La formació de la senyoria
El segle xi és una etapa històrica de transició, de convulsió social. Desde del punt de
vista de la societat implica l'aparició de la
nova aristocràcia feudal i la submissió de
gran part de la població lliure. Des del punt
de vista econòmic suposa la creació de la
senyoria feudal. Ja hem vist anteriorment
com els pagesos que anaven perdent la seva
llibertat quedaven enquadrats en els masos.
Anem a veure ara de quines formes es va realitzar aquest procés. La primera forma ja l'hem
vista abans. Es tracta de les grans concessions comtals que van posar sota la tutela privada gran quantitat de petits propietaris. Els
comtes, excepte en els casos de les terres
que formaven part del seu domini immediat,
solien cedir drets jurisdiccionals sobre les
terres. No obstant això, en molts casos els
beneficiaris de les seves donacions les convertien en senyories privades23.
18. CSC, vol. II, núm, 568 (1044).
19. CSC, vol. II, núm. 640 (1064).
20. ASA, núm, 17 (1007).
21. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm. 23 (1020), i ACB, Lib. Ant., III,
doc. 213 (1082).
22. Ibidem.
23. Vegeu Bonnassie, R, op. cit., pàgs. 32-39.
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De la mateixa manera que el comte concedia feus, ho feien també altres terratinents
poderosos com la Seu i Sant Cugat. Cedien
feus que en molts casos eren finalment usurpats pels seus detentors. Per exemple, l'any
1061 el bisbe Guislabertus concedeix un feu
a Guilia24. Com la càtedra episcopal, Sant
Cugat sabem que tenia, almenys, una senyoria en mans laiques l'any 1064.25
Una forma força freqüent d'absorció de la
propietat lliure va ser la submissió del pagès
cercant la protecció senyorial. L'encomanament es plasmava en el contracte precari, forma freqüent d'assentament de pagesos en
terres senyorials. Ens consta aquesta forma
d'instal·lació a les terres eclesiàstiques, per raó
de l'abundància que tenim de fonts eclesiàstiques en comparació a l'exigüitat de les d'origen laic. De tota manera, podem suposar que
l'estratègia aplicada als dominis eclesiàstics
era generalitzada per a les altres senyories26.
L'altra forma de submissió de la propietat lliure va ser l'empenyorament27. Una gran
quantitat de pagesos van passar a control
senyorial a causa dels deutes que van adquirir amb els senyors. L'emprèstit, així, va ser
una nova font de riquesa per als senyors. En
els començaments de l'economia monetària

els préstecs de diners van col·laborar en el
procés de senyorialització. Els senyors es van
aprofitar de la penúria de les condicions de
treball del pagès, sotmesos a l'albir de la climatologia, ara encara més quan les seves
fonts alternatives de subsistència (boscos,
rius, etc.) se'ls eren negades.
Coneixem un empenyorament comtal
l'any 1056,28 però la majoria d'emprèstits
eren fets per privats: l'any 1061, l'any 107629
i l'any 1101. En aquest darrer Guillem Ermengol i la seva esposa donen a Ramon Adalbert
dues lliures de plata, agafant com a penyora
el seu alou de Granollers i Palou amb la condició de tornar la quantitat en tres anys30.
També les institucions eclesiàstiques participaren en aquest joc. L'any 1092 el bisbe i
l'abat de Sant Cugat venen una terra, objecte de penyora, per trenta mancusos que no
havia tornat el deutor31.
Totes les terres senyorials adquirides a través d'aquests diversos mètodes o provinents
dels antics dominis pre-feudals, en molts
casos es trobaven difosos en grans distàncies
per l'època, gestionats per una administració
pròpia, formada per batlles i ministerials32.
Aquestes dues figures eren encarregades de
recollir els censos i controlar la vida de les
diverses àrees que formaven les extenses
senyories. L'any 1016, en un testament fet a
24. ACB, Lib. Ant.. IV, doc. 369 (10611.
Palou, trobem un Gundemare ministrale33.
25. CSC, vol. II, núm. 572 (1044).
Era més freqüent, però, la presència de bat26. Sobre els aspectes jurídics d'aquest tipus lles que, a diferència dels administradors eclede contracte vegeu Rius i Serra, J., El cartulario siàstics, no apareixen tant a la documentació
de Sant Cugat dei Vallés, vol. 1, Barcelona, 1946. De tota manera expressions com ...non liceat
Un exemple l'analitza Bonnassie, P„ «Un contrat 28. LFM, vol. I, núm. 378 (10561.
agrairé inèdit du monastère de Sant Cugat», Anua29. ACB, Diversorum, 1-4-216 (notació nova)
rio de Estudiós Medievales, 1966. Sobre aspectes (1061), i ASA, núm, 107 (1076).
quantitatius d'aquests tipus de contractes vegeu
30. ACB, Lib. Ant., III, doc. 105 (1101).
el capítol V.2.
31. ACB, Lib. Ant., III, doc. 331 (10921.
27. Sobre el paper de l'empenyorament en el
32. Hi ha molta bibliografia sobre aquests funprocés de sotmetiment de la població i la terra lliu- cionaris; com a referència vegeu Bonnassie, P.,
re, vegeu Pastor de Tognery, R., Resistències y Catalunya mil anys enrera, pàgs. 60-61.
luchas campesinas en la època del crecimiento y
33. CSC, vol. II, núm. 427 (1013).
consotidación de ta formación feudal. Castilla y
León. ss. XXIII, pàgs. 60-62, Madrid, 1980.
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nobis utlum senioraticum nec bailium nisi
nos... són indicadores d'aquesta figura que
havia de ser freqüent, ja en el segle xi, en els
grans dominis34.

2.

La importància numèrica
de la senyoria

Fins ara hem parlat de la formació de les
senyories, i acabarem comentant fins a quin
punt aquest fenomen era predominant dintre
de la societat vallesana del segle xi.
A l'època que anem estudiant la senyoria no arriba a ser més nombrosa que la petita propietat. La seva implantació és producte
d'una llarga evolució que comença en el segle
xt i que, gradualment, s'anirà completant35.
En el segle xi encara abunden terres que són
qualificades de franques i, en molts casos, es
tracta de petites explotacions agràries. Evidentment ta voluntat de cítar-les com a terres
lliures és un signe de la necessitat de
diferenciar-les de les terres dependents i un
indici de quina és l'evolució de la propietat

34. CSC, vol. II, núm. 649 (1066).
35. Vegeu en el capítol IX.1, dedicat al mas,
com la propietat lliure predomina encara en el
segle XI.

agrària. Ja des de començaments de segle es
comprova la necessitat d'especificar el caràcter lliure de les petites explotacions: una
donació testamentària assenyala que les
terres són franchas siue uilumque censum38.
L'any 1033, Seniofred ven a Esteve una terra
mea franca subraganea37. Posteriorment es
va difonent l'associació de la terra alodïal amb
la qualificació francha: alodium nostrum
franchum38. En alguns casos s'especifica la
legitimitat de la posssessió: aiodem meum
proprium iegítime franchum (1089}39. Els
exemples són molt nombrosos en el decurs
de tot el segle: patia una de terra nostra propria francha (1090)40, etc.
L'expressió terra lliure, que apareix en el
segle xi, ens indica que, encara aleshores, hi
ha una gran quantitat de terres que no estan
sotmeses a l'autoritat senyorial. La seva profusió matisa la importància territorial de la
senyorialització. Si hem de contemplar el feudalisme com un procés de control de la riquesa rústica per part de l'aristocràcia, ho hem
de fer veient-lo com una lenta evolució, a llarg
termini, que s'escapa dels límits cronològics
d'aquest estudi41.

36. CSC, vol. II, núm. 406 (10061.
37. ACB, Diversorum, A, núm. 240
38. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm, 119.
39. ACa Lib. Ant.. III, fol. 53, doc. 152 (1089).
40. ACB, Lib Ant., NI, fol. 133, doc 341 (1090).
41. Vegeu Freedman, R, «The enserfment process in medieval Catalonia: Evidence from ecclesiastical sources», Viator, 1982.
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XI. LA NOVA CLASSE DOMINANT
L'any 1076 moria Ramon Berenguer I,
anomenat «el Vell». Deixava com a hereus
dos fills bessons, Ramon Bereguer II, «Cap
d'Estopes», i Berenguer Ramon (I, «el Fratricida». L'assassinat del primer a iniciativa del
segon va deixar el comtats en unes úniques
mans. El dramàtic esdeveniment es va produir
al Vallès Oriental, segons diu la llegenda1. A
partir d'aleshores els comtats de Barcelona i
tots els territoris que depenien de la casa de
Barcelona van seguir sempre una línia agnatfcia de descendència. Això suposava un canvi en la tradició successòria de la casa
comtal, que sempre havia tendit a fragmentar el patrimoni entre ets germans o a fer
compartir el títol comtal2. El cas de la casa
comtal, encara que no amb les mateixes circumstàncies, corresponia a una transformació general en els hàbits de successió que es
produïa a ia Catalunya velta durant el segle xi.
Dins de la reduïda i antiga noblesa d'origen carolingi i entre la nova aristocràcia
ascendent havia sorgit la necessitat de consolidar el patrimoni rústec de cada família a
través de la successió agnatícia3, igual que
ocorria entre la resta de la població.
La formació de llinatges a l'interior de la
classe dominant catalana (això vol dir la fixació d'una família a un patrimoni determinat)
és un fenomen endegat a les acaballes del
1. Llegenda recollida per Mn. Vilageliu, J„
Estampes històriques de Sant Celoni, Sant Celoni,
1976.
2. Vegeu Abadal, R., Els primers comtes catalans, passim, Barcelona, 1958.
3. Sobre estructures familiars de la noblesa
catalana vegeu el treball inèdit de Pont, M„ Les
estructures familiars: segles XI-XII, tesi de llicenciatura de la UAB, Per al cas general d'Europa
vegeu Duby, G., «Estructuras de parentesco y
nobleza en la Francia del norte en los siglos XI y
XII», a Hombres y estructuras en la Edad Media,
pàgs. 182-83, Madrid, 1978.

segle x que continuà al segle xi. Al Vallès es
perllongarà durant tot el segle xi I no es va
consolidar, definitivament, fins al segle xii."
D'una manera molt dèbil veiem aparèixer
antecedents en el segle xi, però l'època de
formació dels llinatges importants seran els
dos segles següents.
El procés es pot comprovar en un exemple que, malgrat que no va fructificar, no deixa de ser representatiu d'aquells que ho van
aconseguir. Es tracta d'una família que ascendeix en l'escala social sota el patronatge senyorial de Sant Cugat. La informació ens la forneixen diversos testaments que ens parlen de
dues generacions d'aquesta família. El primer
testament és un sacramental de l'any 1044.6
En ell Ricolf, un poderós personatge vallesà,
que posseeix extenses propietats a Villa Littoris (zona de Parets), testa. A l'acte, celebrat
a l'altar de Sant Joan de Mollet, participen
multorum omnium quarum nomine longum
fuit scribere..., la quai cosa indica la importància social de l'individu. Entre els testimonis
figura l'abat de Sant Cugat, senyor del difunt
(domino). La darrera voluntat del testador és
deixar el nucli patrimonial al seu fill Guidone,
que inclou suos domos in qua ille habitabat
in Villa Lüoris, les possessions de l'alou de
l'esmentada vila i fins i tot la ecctesiam sancti
Aciscii, l'església-capella senyorial. Ets altres
béns immobles els reparteix entre els altres
fills (Mironi, Adaiez i Atares) i entre consanguinis (germana i nebot). En el testament resten formes de descendència cognatícia, donat
que les terres d'origen familiar són repartides
equaliter entre tots els fills6. Malgrat això, es
4. La cronologia coincideix amb la que estableix Ruiz Domènec, J. E,, La memòria de los feudaies, Barcelona, 1985, i Duby, G„ ibidem.
5. CSC, vol. II, núm. 572 (1044).
6. ef ipsum suum alodem qui fuitde ienitores
suos siue per comparacione quod abebat in Pertegatio concessit ad filios et filias suos equaliter
(ibidem}.
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prima la figura del primogènit, que rep el nucli
patrimonial, la qual cosa representa un primer
pas cap a l'agnació. El segon testamental7 és
del filí primogènit, Guidoni Ricuifi, el qual té
una nova forma d'anomenar-se, que incorpora
el cognom. És una mostra reveladora del canvi en les formes de parentiu. El cognom en
genitiu, sempre fent referència al pare, és un
indici de la recerca de referències en ia línia
paterna. La voluntat de Guidoni reflecteix el
paper que juguen aquests sectors, que destaquen per sobre de la població i que pugnen
per incorporar-se a la vida aristocràtica8.
Guidoni té, a més de l'abat de Sant Cugat,
un altre senyor, en aquest cas laic: et concedo ad Reimundi, seniori meo...; assegura així
la seva posició dintre de l'escala feudal. No
obstant això Guidoni no pot culminar el seu
desig, ni el del seu pare: consolidar el llinatge. No té fill varó i el seu testament és el cant
de cigne d'un llinatge fracassat.
El seu pare va intentar crear un grup de
filiació, relacionant-se amb un personatge
poderós, l'abat de Sant Cugat, a través del
vincle de vassallatge. El seu fill, Guidoni, tenia
la missió de consolidar-io. Un accident biològic, la manca d'un fill varó, va impedir la culminació del procés.
Finalment el feu va passar altre cop al
senyor, després que Richell, l'esposa de Guido, per voluntat d'aquest, el detentés.
7. CSC, vol. II. núm. 634 (1063).
8 Aquests són els veritables originadors de la
turbulència feudal. Vegeu, per exemple, Duby, G.,
Los tres ordenes o lo imaginario en el feudalismo,
pàg. 202. Madrid, 1980. El paper d'aquests grups
a Catalunya ha estat estudiat per Ruiz Domènec,
J. E., «Estructuras familiares catalanas en la Edad
Media», Cuadernos de Arqueologia e Historia,
núm, 16, pàg. 79, 1975, i a «Système de parenté
et théorie de l'alliance dans la société catalane
11000-1240)», Revue historique. núm, 532, 1979.
Vegeu també Bonnassie, R, Catalunya mil anys
enrera, vol. 2.

Igualment, però amb més èxit, altres famílies sorgides de les capes més riques i preeminents de la pagesia, van ascendint
socialment. Algunes neixen de l'especulació
dels anys posteriors al 985.9 Altres aprofitaren la mateixa avinentesa històrica per fer-se
amb prerrogatives jurisdiccionals que no els
corresponien. Precisament d'aquests darrers
casos sorgeixen els primers llinatges del
Vallès Oriental.
Des d'un punt de vista antroponímic, la
consolidació dels llinatges queda fixada amb
el cognom familiar que correspon al topònim
del nucli patrimonial, el qual en casos coincideix amb un castell o turrem. Ja hem vist
com a finals del segle xi i en el decurs del
segle XII apareixen les famílies de la Roca, el
Far, Lliçà, Montbui, Montornès i Bell-lloc Itambé els Sentmenat i els Montcada); algunes de
les quals tindran una vida efímera.
Totes aquestes famílies, ia nova aristocràcia, van lligades a un primer destí relacionat
amb aspectes militars (antics castellans). Del
mateix grup sorgeix el famós Mir Geribert11.
Segon fill d'una família preeminent de la
Catalunya medieval, és la representació més
genuïna de la turbulència i la inquietud dels
sectors militars que cerquen rompre el sistema comtal i consolidar un llinatge propi i
9. Vegeu Bonnassie. R, «Une famille de la
campagne barcelonaise et ses activités econòmiques aus alentours de l'An Mil», Annales du Midi,
núm. 76, 1964.
10. L'aparició del cognomen, la fixació territorial i l'agnació són tots aspectes relacionats. Sobre
el cognom vegeu Duby, G, «Estructuras de parentesco...». Sobre l'evolució en l'antroponímia vegeu
Balari i Jovany, J., Orígenes históricos de Catalufia, vol, 2, pàgs. 600-601.
11. Sobre aquest personatge vegeu Bonnassie,
R, Catalunya mil anys enrera, vol. 2, pàgs. 86-92;
Ruiz Domènec, J. E., «La primera estructura feudal», Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievati, 1982; i Badia, J„ La baronia de Montbui,
l'Ametlla, 1968.
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poderós. Les seves malifetes van desencadenar una lluita ferotge entre el poder establert
i el! mateix. Amb l'ajut dels seus dependents
(cauallarius), Mir Geribert va assolar el Vallès,
cercant crear un patrimoni on pogués arrelar
un llinatge de la seva estirp12. La documentació és abundant. Un primer document és un
judici convocat pel comte13 per tal de
recriminar-ti les malifetes realitzades in ipsis
franchedis. En ell, el comte defensa els interessos dels seus protegits, seguint la tradició
carolíngia, alhora que també la seva autoritat.
Mir no cessa en la seva actitud i s'aprofita del
feu comtal que posseïa Gombau de Besora,
primer espòs de la seva muller Guilia, sobre
el qual creu tenir drets; sotmet la zona nordoest del Vallès Oriental i la converteix en un
patrimoni personal. Mir Geribert s'apodera de
les terres com a seu senyor eminent i imposa la seva autoritat per la força: hominibus
!...! Mironis qui occiderunt et spedauerunt
homines suus [del comte] et alios flagelauerunt et testes frangerunt™. L'actitud de Mir
és orgullosa i provocativa: es dedica a impartir
justícia i recollir tributs propis del comte,
sense el seu permís: ...toitas et accaptas ibi
fecerunt... D'aquesta manera, Mir Geribert
passava per sobre de l'autoritat comtal per
crear un domini senyorial al Vallès que fos la
base del seu llinatge. Al final triomfa el pragmatisme de Ramon Berenguer I qui, acceptant la realitat de fet i demanant només un
reconeixement formal de la seva autoritat,
cedeix, gairebé en exclusiva, el feu al seu vassall rebel. Aquest serà l'origen de la baronia
de Montbui16.
Lany 1059 es fa el pacte pel qual es reco12. Ho aconseguirà. Serà la baronia de Montbui, Vegeu supra, nota 11.
13. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Berenguer I, núm. 32, sense data.
14. Ibidem.
15. Vegeu supra, nota 11.

neix la dependència formal de Mir Geribert
envers el comte16; el darrer cedeix el feu de
Montbui, reservant-se els drets d'empriu de
la zona. En el mateix document, Mir Geribert
assegura la transmissió als seus fills de les
seves possessions. Al final, el feu de Montbui passarà a mans comtals un altre cop,
seguint posteriorment una història agitada. De
tota manera, encara l'any 1080 tenim coneixement que el feu seguia en mans de l'esposa de Mir Geribert, domna Guilia de Monte
Buyu.
Un cas diferent, però amb una història
idèntica, és el del llinatge dels Vilalba. Aquesta família neix de la fusió de dues branques
membres de la mitjana noblesa vallesana,
l'una instal·lada a Vilalba i l'altra a Malanyanes18. El moment de la unió és el matrimoni entre Trudgardis i Arnai Samarell. La
primera aconsegueix que el nucli patrimonial de Vilalba passi al seu poder i a la seva
mort a! segon fill del matrimoni, el qual estava destinat a la vida eclesiàstica. La importància de l'alou fa que el primogènit, Petro,
pressioni per fer-se amb l'alou. Al final ho
aconsegueix, després d'un pacte amb el seu
germà, Bernardo, dintre del qual s'incloïa tàcitament la submissió a la canongia de la Seu,
de la qual Bernardo formava part com a
canonge19.
L'alou de Vilalba era l'antiga uilla que i'any
1014 havia acudit, a través d'alguns dels vilatans, al comte a reclamar per un prat
usurpat20. Aleshores Ta uilla era totalment
16. LFM, núm. 226 (1059).
17. ACB, Lib. Ant., III, doc. 213 (1080),
18. Vegeu quadres genealògics a TApèndix
estadístic, pàgs. 129 a 132.
19. ..dimisit bernardo filio suo [...] ut ipse s/f
in suo clericatu ad seruitium sancte crucis sancteque eulalie in ipsa canònica sicut alii canonici,
ACB. Lib. Ant., lli, doc. 173 (1077).
20. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Borrell, núm. 104 (1014),
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independent, sense cap tipus de relació amb pascua, aquas, ortos, iminaribus et súper limicap senyor. Això vol dir que entre l'any 1014 naribus...2e. És a dir tot el que hom pot anoi l'any 1055 la villa va passar a mans d'un menar dintre dels límits que formaven l'antiga
senyor poderós que la va convertir en vila de Vilalba.
senyoria.
La família dels Villa alba és una mostra
L'alou, en mans privades, va passar a Adamés de l'ascensió social d'una família aproleidis i aquesta la va cedir al seu espòs, Loba- fitant les circumstàncies especials del segle
xi, mitjançant l'eliminació de la independèntono, el qual el va vendre al seu fill
cia pagesa i ia imposició del sotmetiment del
Ermengaudo Lobatono2^. Aquest, segurapagès a una senyoria.
ment sense descendència, el va deixar a la
En aquest cas el caràcter militar no es fa
serva germana i al seu nebot Bernardo.
paiès; només sabem que Arnal Samarell es
D'aquesta manera, bon xic enrevessada, va
dedicava a l'activitat militar, perquè en el seu
fixar-se el patrimoni en una línia de descendència determinada22. En un document a aixovar consta spatam et ianciam21, però en
el segfe xi gairebé tots els membres de l'ariscavall entre el segle xi i el segle xn, pel qual
Petro, el fill gran d'Arnal Samarell i Trudgar- tocràcia es dedicaven a activitats militars.
Aquesta noblesa, nova o vella, que busdis, jura fidelitat al seu germà Bernardo [de
ca
ansiosament
un indret on arrelar, adopta
ista hora in antea fidelis tibi ero de corpusels
hàbits
de
l'antiga
aristocràcia carolíngia.
tuum {...} et ero tibi adiutor adtenere et defenLa
seva
ambició
i
l'ostentació
material28 no
dere Í...J cum meum consilium23), es parla de
són més que la demostració de la seva conLobatono de uilla alba, que és considerat el
dició preeminent dins de la societat. La riquecreador de la senyoria. Aquesta forma d'ano- sa d'aquesta aristocràcia és elevada, de la
menar l'avi demostra que aleshores s'havia ja mateixa manera que la seva liberal itat29.
produït la fixació de la família a la terra24.
En els testaments els senyors moribunds
La senyoria de Vilalba tenia una compo- deixen diners i béns en espècies a tothom
sició característica de les senyories territorials; conegut. En els testaments és precisament
incloïa d'una forma plena l'antiga vila: eccie- on més es demostra la riquesa d'aquesta
siam sancti uincentii cum sacrariis, terras et nova classe. La vida ostentosa també es
uineas (en un altre document casas, casaii- nota en la riquesa de l'aixovar femení, així
bus constructis aut heremis habitants et com en gustos relacionats amb les activitats
habitantibus25 [...} trileas, uiridaría, arbores, militars, com l'interès pels cavalls i la seva
21. Un resum de totes aquestes transaccionsgenealogia30.
es troben resumides en un document sense data 26. ACB, Lib Ant, lli, fol. 59, doc 168 (1088).
del segle XI: ACB, Lib. Ant., III, doc. 156.
27. ACB, Lib. Ant, II), doc. 173 (1077).
22. La branca masculina seran els Samarell i
28. Per tenir una idea d'aquesta ostentació
ia femenina els descendents de Lobatono. Vegeu vegeu l'Apèndix estadístic, pàgs, 127 i 128.
la nota 18.
29. Precisament el que definia la «noblesa»
23. ACB, Lib. Ant, III, doc. 156.
d'una persona era la facilitat per desprendre's dels
seus béns. «Ser rico en el siglo XII, al igual que
24. Lobatono esdevindria així l'avantpassat
en tíempos anteriores, no obligaba solamente a dar
creador del llinatge dintre de la memòria que
a Dios, sino también a los amígos» (Duby, G„ Cuedesenvolupen els membres del maleix per a reforçar la seva nissaga. Vegeu Ruiz Domènec, J. £., rreros y campesinos..., pàg, 295).
La memòria de los feudales, pàgs. 20-21, Barce30. Per exemple Arnal Samarell, en testar, deilona, 1984.
p
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l'any 1098 com a testimonis d'un pacte feuEsperonada per la inestabilitat de les fronteres, la societat catalana reacciona amb vio- dal. Altra forma d'anomenar els vassalls és
lència. L'ocupació en activitats militars com homine o cauailarius. En aquests casos
adquireix un sentit lògic i necessari i esdevé el sentit jurídic és més intens. El terme miliuna forma cultural31. Entorn de les torres tes indicava la relació personal que hi ha entre
militars, però també a les mansions o salas senyor i vassall. Alguns milites vivien amb el
senyorials32, que proliferen en aquesta èpo- senyor, formaven part de la seva família. Però
ca, es concentra l'altra riquesa d'aquesta nova normalment tenien unes terres concedides
classe oficiosa i militar. Es tracta de la host, per aquell; alguns cops amb turre inclosa.
el grup de fidels que forma el petit exèrcit del Com és el cas de Remundo guifredi, que tenia
senyor, del qual depenen materialment i una torre en el seu alou de Parets36 i que
moralment, del qual reben manutenció i a! formava part dels nivells inferiors de l'aristoqual estan lligats per llaços sagrats (vassallat- cràcia.
ge) i a qui contemplen amb veneració33. La
Els milites formaven la força de xoc de la
host és formada pel milites, com el cas gran aristocràcia. Encapçalats pels senyors o
ó'Ermengaudus qui apareix amb el qualifica- en nom seu realitzaven les rapinyes sobre els
tiu de mites l'any 1073.34 També n'és un territoris veïns i imposaven pel terror la seva
Guielmi remundi müite de far o reimundi com- autoritat i et seu domini. Així ho feia Viuanus
panni et aliorum militorum35, que apareixen Guiliermi, qui es penedeix de les seves actixa la seva cabanya cavallar, especificant el nom
vitats i realitza una donació com a penitèni la genealogia de les bèsties: ...ad arnallum polli- cia; pro remissione peccatus quia in gradu et
na i qui fuit filia caualli patri. Et ad adaledis filia in officio meo militum deliqui...31.
sua equa I falua filia caualli renardi..., ACB, Lib.
Un exemple dels exèrcits privats ens el
Ant, III, doc. 173 (1077).
dóna la tropa de Mir Geribert, En un judici que
31. Vegeu Ruiz Domènec, J. E., «Guerra y
fa el comte contra ell es parla de omnia maleagresión en la Europa feudal. El ejemplo catalàn, facta que predictum Miro et suis nòmines
a Quademi Catanesi dí Studi Classici e Medie- fecerunt3*.
val!, 1980.
També en el pacte entre l'abat de Sant
32. Les torres eren el símbol de poder, però Cugat i Guillermus Umberti, aquest es presen la majoria d'ocasions el senyor resideix a man- ta a respectar els béns del primer, ut ab ora
sions annexes. Ramon Guif ret va morir intus in sua et deincebs non tollemus nos neque nòmines
mansione de ipsa turre, CSC, vol. II, núm. 660 nostris35.
(1067). Un exemple de salam és la que existia a
Els milites acudien sempre al senyor quan
Vilalba, ACB, Lib. Ant, III, doc. 156.
aquest els necessitava. Era la seva obligació
33. La convivialitat que s'establia dintre de la estar pendents de la seva voluntat. Fins i tot
«família» senyorial ha estat estudiada per Tavia- en el moment de testar, els dependents acuni, H„ «Pouvoir et solidarités dans la principauté dien per testimoniar la seva darrera voluntat.
prolis
testa
de Saierne à la fin du Xe siècle», a Structures féo- L'any
36. 1089
CSC, Umbertis
vol. II, núm.
660 Gerbertus
(1067).
dales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen. 37, ACB, Lib. Ant, III, fol. 3, doc. 6 (1080).
38. ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
Roma, 1980, En aquest article l'autora destaca el
paper de la convivència conuiuium, la liberalitat del Berenguer I, núm. 38, sense data,
39. CSC, vol. II, núm. 710 (1083).
senyor com el factor de prestigi sobre el qual descansa ia seva autoritat i. finalment, el principi de
la reciprocitat com a element estructurador de les
relacions
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abans de partir en pelegrinatge i en el
moment que ho fa hi ha presents ,.£t aiii ptures qui tenent meam honorem et meos aiaudes et feus40.
Els milites representaven la màxima
expressió del feudalisme. De tota manera la
relació feudo-vassallàtica no acabava amb
ells. El senyor podia convertir-se en vassall
d'un altre senyor més poderós. Fins i tot relacions semblants s'establien entre germans41.
Sempre que una relació d'aquestes es pactava, l'aspecte militar no faltava. S'estipulava
l'ajuda en hostes et caualcatas. Com l'any
1061 quan el bisbe Guislabertus i Guilia,
esposa de Mir Geribert, pacten la infeudació
d'uns antics feus episcopals:
stabiliter in hom'tnitatem de supradictus
episcopus et albergem cum ipso predicto episcopus in hostes et in caualcatas
dum uiuus fuerit42.
La relació feudal que s'establia entre senyor i milites podia reforçar-se si aquest formava part de la família d'aquell.
El senyor normalment es preocupava de
tenir una família el més àmplia possible.
Aquesta era una de les seves més importants
riqueses. Entorn de la seva persona, així, es
creava un entourage que es definia per unes
variades relacions de parentiu, de sang o artificials.
En primer lloc, per ampliar la família conjugal, apareixen el nutritus i el filioio43. El primer és introduït des de l'exterior de l'entorn

familiar ad uestire i ad nutrire44, per ser vestit i alimentat. Vestir i nodrir és la principal
funció del senyor en relació amb la família.
El nutritus podia ser-ho qualsevol infant que
provinent de la pròpia parentela o del cercle
de fidelitat (fill d'algun vassall) creixia entre
els membres familiars, per ser després un dels
més fidels membres de la host del senyor:
...nutrituscum seruitium piurimum habuit...45.
El filioio era una persona, també recollit
des de petit entre els dependents: dono [...]
ad filioio meo filio Aurucio...46; concessit a
filio suo filium Berengarii mancoso 1.47 Aquest
llaç servia per substituir els lligams de la sang
d'una forma artificial48. S'usava, per tant,
per ampliar la família sense haver de recórrer
a pactes matrimonials o a la consanguinitat.
No obstant això, la relació principal dintre
de la família era la de sang. Malgrat l'agnació
que s'imposa en aquesta època, les relacions
familiars es fan més complexes i s'amplia la
terminologia del parentiu49. El nebot inepote) és l'expressió més freqüent i més important, després dels filis. Ei seu paper ha estat
estudiat com un element fonamental en la
vida social de la classe nobiliària50. La rela-

44. Quan Ramon encomana el seu fill a Sant
Cugat demana que fiat in eorum (de Sant Cugat)
baiulia et fiat nutritus et uestitus, CSC, vol, II, núm.
640 (1064), Anteriorment Mello fa constar en el
seu testament que diversos béns mobles siguin
destinats ad uestire omnes filiaticos, CSC, vol. I!,
núm. 377 (1002),
40. CSC, vol. II, núm. 731 (1089).
45. CSC, vol. II, núm. 678 11073).
41. És el cas de Pere i Bemard Lobatoni. El pri46. CSC, vol. II, núm, 427 (1010).
mer es fa home del segon {de ista hora in antea
47. CSC, vol. II, núm. 572 11044),
fidelis tibi ero [...! et ero tibi adiutor..., ACB, Lib.
48. El parentiu artificial serveix per substituir
Ant., III, doc. 156, sense daia).
el natural. Vegeu Bange, F., «Vager et la villa.
42. ACB, Lib. Ant., IV, doc. 369 (1061).
Structures du paysage et du peuplement dans la
43. eí concedo a Berenger meum nutrica- région màconnaise à la fin du Haut Moyen Age (ss.
tum..., CSC, vol. II, núm. 634 (1063), i Et conce- IX-XI}», Annales ESC, núm. 3, pàg, 535, 1983,
49. Vegeu Apèndix estadístic, pàg. 132.
do ad fitioto meo Witelm Òliba..., CSC, vol. II, núm.
50. Sobre les relacions oncle-nebot, vegeu
640 (1064).
Bloch, M„ La société féodaie. pàg. 197, París,
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ció oncle (auuncuius)-nebot (nepotesj és
fonamental per entendre el món feudal. La
projecció catalana d'aquesta relació queda
reflectida en la documentació Ho veiem en
ei cas de Ramon, que testa i'any 1064, beneficiant el seu nebot: nepoti meo {..,} ut
semper s/f mihi auditorium^. Un cas semblant és el ú'Ermengaudo Lobatoni, qui cedeix
en herència el seu patrimoni principal a la
seva germana Trudgardis i al seu nebot
Bernardo52.
Però no només el nebot, també altres relacions de parentiu apareixen, no tant per l'augment documental, sinó per una nova visió de
la família que apareix en el segle xi.53
Amb aquesta diversitat terminològica
l'home medieval cercava especificar els lligams de la sang que el relacionaven amb les
altres persones. Així podia distingir tots
aquells que en diversos graus formaven part
de la seva família.

la Catalunya vella, l'exemple de la qual el
tenim amb Mir Geribert i tots els castellans
importants de la comarca.
En segon lloc tenim el cas dels grans propietaris territorials que poden dependre d'un
senyor o no (com seria el cas de Ricolf i dels
Vilalba) i que, dins de les seves possessions,
poden construir turres. Per tant, es tracta de
grans terratinents amb dominis extensos que
no es dediquen, aparentment, a l'activitat
militar.
Finalment tenim ei cas dels petits detentors que es defineixen per una funció guerrera. Són els milites. Amb possessions pròpies
o cedides en feu, depenen d'un senyor, directament o no, a través de llaços vassallàtics
(com els nòmines de Mir Geribert) o mitjançant llaços de parentiu, com Ramon, que
detenta una turre a Parets54. Ramon ens
mostra com els llaços de parentiu serveixen
per complementar, si no substituir, els de vassallatge. Ell es diu filíum Ellíardis. Aquesta
forma d'anomenar-se ens indica la seva sub1. Noblesa i nobleses
missió a un grau més elevat. El seu pare es
va
casar amb un membre d'un sector supePel que hem vist és difícil parlar d'una
rior.
Ell, per destacar la vessant més il·lustre
aristocràcia homogènia a causa de ia variede
la
seva genealogia es declara fill de la
tat de les parts que la formen, El seu origen,
mare,
en
lloc del pare56. Aquest era un cosamalgama de l'antiga d'origen carolingi i dels
tum
estès
entre els sectors més baixos de
sectors ascendents, però sobre tot basada en
l'aristocràcia.
La relació desigual amb la mare
aquests darrers, la van fer diferent en la seva
ens
revela
uns
lligams estrets amb el germà
composició. Ens trobem amb una sèrie
d'ella:
el
seu
oncle
(auuncuius), que en aquest
d'esglaons que formen l'enrevessada i poc
cas
podria
coincidir
amb un domino i qui sap
diàfana escala del feudalisme.
si
amb
el
senyor
feudal.
En primer lloc tenim l'aristocràcia guerreEls milites, com Ramon, es debaten entre
ra emparentada amb les més altes famílies de
els límits de la noblesa que es formava aleshores i les capes elevades de la pagesia. El
diat per Ruiz Domènec, J. E., «Système de paren- 54, ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon
té et théorie de l'alliance dans la société catalane Berenguer I, núm. 38, sense data.
|c. 1000 - c. 1240)», ftevue Historique, 532, 1979.
CSC, vol. II, núm. 640 (1064).
51. CSC, vol. II, núm. 640 11064).
55. CSC, vol. II, núm, 640 (1064). La impor52. ACB, Lib. Ant., III, doc. 70 (1076),
tància de la filiació materna a l'època que tractem
53. Vegeu lApèndix estadístic pàg. 132,
és destacada per Ruiz Domènec, J. E., «Système
de parenté,..», passim.
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seu signe de distinció rau sobre tot en les
turres i en i'armament. La possessió d'armament ens indica la inclusió o no en aquests
sectors de la baixa noblesa d'un personatge.
El cost de l'armament era elevadíssim. Un
cavall i un arnès (caualo et alsbergo} és el
preu que es dóna a canvi d'àmplies extensions de terra56. Poques persones es podien
permetre el luxe de posseir-los, per tant la
funció militar es limitava a aquells que eren

56. ACB, Diversorum, A, núm. 834 (10141.

suficientment rics per pagar els estris de la
guerra57 .
Només sota l'ombra dels poderosos es
podia pujar en l'escala social. En una societat cada cop més jerarquitzada i amb cada
cop més marcades diferències entre els poderosos (aristocràcia) i els dèbils (el poble), calia
cercar el recer dels primers per destacar-se
de la massa de la població, la qual, amb el
temps, acabaria sotmetent-se als poderosos.

57. Vegeu Duby, G., Guerreros y campesinos..., pàgs. 211-12. L'activitat militar conduirà a
l'aparició d'un tipus de vida «cavalleresc», enfocada a l'exercici de la guerra IDuby, G., Guiiiaume
le Maréchat, París, 1984).
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CONCLUSIÓ
Després d'haver analitzat en profunditat
la societat vallesana abans i després de l'any
mil, hem pogut constatar com aquesta àrea
geogràfica pateix unes transformacions que
condueixen a la implantació del feudalisme.
Per tant l'evolució que viu és paral·lela a la de
la resta de Catalunya, que en una cronologia
diferent també veu instaurar-se en el seu interior unes formes i unes relacions socials de
tipus feudal.
Tanmateix es fa palesa una evolució que
no acaba dintre del marc cronològic que ens
hem fixat per a aquest treball. La consolidació de les relacions feudals es realitza en el
període immediatament posterior, el segle xn.
Per resumir les idees més importants que
s'han anat exposant en el present treball desglossarem l'exposició de la manera següent:
1. La societat vallesana anterior a l'any
mil es fonamenta en la família conjugal. Encara es constata la persistència de restes de
parenteles, no obstant en aquests àmbits de
la societat l'evolució està molt avançada. Juntament amb la família, i englobant-la, trobem
la villa, la comunitat camperola. Aquesta organitza autònomament la vida de la població al
marge del poder públic, emparada en l'autonomia que l'imperi corolingi va concedir en el
segle ix, entre altres, al Vallès. El comte respecta els privilegis d'aquesta àrea, almenys
pel que fa ai Vallès Oriental, assumint però els
seus deures de protecció
2. Ens trobem, en el segle x, davant
d'una societat sense gaires desnivells socials,
donada l'inexistència d'una aristocràcia forta i nombrosa. Els principals grans senyors
territorials són les institucions eclesiàstiques,
les quals fomenten la destrucció dels llaços

que protegeixen l'autonomia de la comunitat
camperola. Ja sigui a través de petites donacions privades, com per grans concessions
públiques, eis monestirs i la diòcesi creen
grans dominis que van absorbint la terra
cultivada i la població pagesa. Aquests grans
dominis eclesiàstics s'afegeixen als pocs
dominis laics que existeixen. Mentre, el poder
públic, que s'havia mantingut al marge de la
disputa pel control de la terra, comença a
actuar, concedint predis extensos a monestirs i a laics, col·laborant en el procés de senyorialització del país. El paper del comte
acompanya l'actuació dels monestirs, que és
un dels altres grans agents en la feudalització del camp.
3. Un tema important per a l'explicació
de l'origen del feudalisme és el que tracta la
problemàtica del creixement econòmic de
finals del segle x i començaments del segle xt. L'opinió més estesa és la que parla d'un
augment de la població que repercuteix en
l'economia i que origina una espiral de creixement. Cercant aprofitar-se d'aquest
moment d'abundància la nova classe feudal,
militar i ansiosa de riqueses i d'honors, es
llança sobre ta població pagesa per apoderarse dels beneficis del creixement. Per tant,
aquesta opinió explica el feudalisme com una
conseqüència del creixement econòmic La
informació que recollim del Vallès Oriental ens
demostra que els indicadors de prosperitat
que s'usen per explicar el creixement econòmic són anteriors. De la mateixa manera les
dades demostren com el veritable moment en
què es produeix l'espiral de creixement és
quan apareixen els primers indicis d'una
societat feudal, quan els milites comencen a
ser una realitat en un món en piena convulsió
4. A començaments det segle xi la societat del Vallès Oriental viu un moment d'inestabilitat i d'inseguretat. El poder comtal ha
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anat perdent autoritat, ha deixat de complir
els deures que li són propis i per compensar
la pèrdua de credibilitat ha recorregut a la
munificència. L'esfondrament del poder públic
és total i els laics substitueixen les funcions
que exercia i que ara no pot realitzar,
militaritzant-se i usurpant les tasques i les
prerrogatives públiques. És l'origen del feudalisme.
Al Vallès Oriental la militarització inicialment no és tan important com en altres contrades; això és a causa de la manca d'una
xarxa de castells important. El Vallès, com a
àrea de franqueses, no es va veure ocupat pel
tipus de divisió administrativa característica
de l'època carolíngia, el castrum. Al contrari,
els pocs castells de l'època pre-feudal eren
construccions d'èpoques anteriors o eren
situats a tes muntanyes que l'envolten i per
tant no exercien el domini sobre el seu territori. Aquesta circumstància que convertia la
comarca en una zona diferent respecte de les
altres comarques de la Catalunya vella, no va
impedir que amb el temps el Vallès esdevingués una àrea tan feudalitzada com les altres.
Es van crear castells nous i la presència dels
abusos dels vicaris i dels milites no van faltar. La feudalització fou donada per l'aparició precisament d'aquests nous sectors
socials, que des de les capes enriquides de
la pagesia cercaven introduir-se en la bona
societat. Especialment d'aquests sectors, els
més preeminents, que exercien des dels seus
castells un domini sobre àrees cada vegada
més extenses, van aparèixer les primeres
famílies aristocràtiques del Vallès. Perquè això
es produís va caldre, però, que canviés radicalment la concepció de la família i de la filiació. L'agnació i la seva expressió externa, el
cognom, van aparellats amb el feudalisme.
D'aquesta manera les famílies podien confiar
en conservar les nombroses terres que adquirien sense que el pas de les generacions afectés la seva integritat.

5. Una forma fàcil d'aconseguir un
ascens dintre de l'escala social era la submissió a un senyor important, fos laic o eclesiàstic. A través del vassallatge les noves
capes socials podien trobar la protecció d'un
personatge poderós, que els concedia prestigi social i terres per poder dur una vida pròpia d'un membre de la nova aristocràcia. En
alguns casos importants eren les institucions
eclesiàstiques les que esdevenien els senyors
i concedien en feu territoris extensos que pertanyien al monestir, en el cas de Sant Cugat,
o a la canònica i al bisbat.
La feudalització del bisbat, especialment,
va tenir un efecte negatiu per a la pròpia institució. La concessió en feu, en alguns casos,
però també l'apropiació laica dels béns eclesiàstics, va submergir el bisbat en una època de «ferro». La lluita pel control dels béns
eclesiàstics entre el bisbat i els laics feudals
no va acabar fins entrat el segle xn. Aleshores la tasca regeneradora dels bisbes va fer
possible el reforçament del poder i l'autoritat
del bisbat.
6, L'efecte social més important de!
desenvolupament del feudalisme es va produir
en els sectors més baixos de la societat. La
llibertat pagesa, característica d'èpoques
anteriors, va començar a desaparèixer, no de
cop, sinó en un procés lent que s'acabarà en
èpoques posteriors. La formació de les senyories feudals implica la submissió també
de la mà d'obra pagesa, que per mètodes
diversos es va veure obligada a sotmetre's al
domini dels poderosos.
Per acabar amb la llibertat pagesa tres institucions, principalment, van tenir un paper
molt important. En primer lloc, dintre de la
senyoria (eminent o jurisdiccional) apareix el
mas com el marc d'enquadrament de la família pagesa, ja totalment sotmesa al model
conjugal. La segona institució és ia parròquia,
la qual destrueix ta comunitat camperola i
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subjuga el vilatà a l'autoritat que ia domina,
primer l'Església episcopal, també després els
senyors laics. Finalment, el castell és la tercera institució de submissió del pagès. Aquesta més evident i menys important en el cas
del Vallès.
7. Arribats a les acaballes del segle xi ens
trobem amb una societat molt diferent de la
que hem conegut a començaments del segle
x. Una nova formació social va instaurant-se
El feudalisme va sotmetent tots els àmbits de
la societat a unes noves formes i a unes
noves relacions, molt diferents de les que

imperaven un segle enrere. El final del segle
xi és un moment cabdal, marcat per la transició, però que ja denota clarament l'esdevenidor més immediat.
Aleshores el feudalisme encara no s'ha
consolidat plenament, però la seva força és
imparable. Ho demostren les cada cop més
freqüents donacions als monestirs, la disminució de les terres lliures, la consolidació dels
patrimonis de les famílies nobles i el renascut paper del bisbat. Acabem aquí la investigació i deixem per a un altre treball més ampli
l'estudi de la continuació dei que hem vist
aquí.
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Llinars

SANT PERE DE VILAMAJOR
Any 955
(Mundà, M., Políptic de Sant Pere
de Vilamajor)

1

Llinars
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BÉNS MOBLES DE TESTAMENTS
Testador
Mel lo
(1002)
CSC, vol. II, doc. 377

Longoardo
110101
ACB, Div., A, doc. 2.357
Ramlo
(1010)
CSC, vol, II, doc, 427
Ariemir
(1044)
CSC, vol. II, doc, 568
Rlculfl
(1044)
CSC, vol. II, doc. 526

Glelml
(1045)
CSC, vol. II, doc. 581
Ovasio
11046)
CSC, vol. II, doc. 587
Bonefili Auruci
(1055)
ACA, perg. RBI, 259
Adaleidis
(1055)
Lib. Ant., III, doc. 171

Cabanya domèstica
1 vaca
7 bous
5 cavalls
4 ases
88 ovelles
12 oques
14 porcs
pl. oques/capons
3 egües
2 bous
2 truges
1 ovella
1 vedell
1 bou
1 porc
1 cavall

Moneda
3 manc

Béns personals
1 plumario (coíxf)
1 gonnelía (túnica)
1 capa
1 calces
1 pells

1 unc
24 manc

3 manc

3 unc
8 manc
3 egües
1 pollí
4 bous
pl. ovelles
pl. aviram

4 manc

1 gonela (túnica)
1 pells
1 vestimenta siríaca
1 crozadores auro
1 lano vicio
2 drapos lano et iino
2 nosca auto

8 manc
4 unc

vaixella

5 manc

2 pells
1 gonela (túnica)

1 somera
1 cavall
3 bèsties
1 vedell
1 truja
1 ovella
1 mula
1 bou
2 pollins
3 bous
9 ovelles/capons
1 porc
2 egües
3 cavalls
1 pollí
aviram
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Testador
Guido Riculfo
(1063)
CSC, vol. II, doc. 634

Richell
(1067)
CSC, vol. II, doc. 656
Bonefilius
11065)
Lib. Ant., III, fol. 47
Ermengaudi Samarellí
(1077)
Lib. Ant., III, doc. 173

Guillelmi Arnaili
(1078)
ASA, doc. 113
Adalensis
(1080)
ACA, perg. RBI, doc. 46
Dalmatius Geriberti
11083)
Lib. Ant., III, doc. 17

Cabanya domèstica

Moneda

7 egües
2 pollins
pl. porcs
pl. ovelles
2 bous
pl. muls/ases
1 ase
4 bous
3 cavalls
4 egües

16 manc
7 unc

2 egües
1 pollí
1 vaca

1 manc
307 unc

1 ase
3 ovelles
1 truja
3 porcs
pl. gallines
1 bou
pl. ovelles

38 manc

2 vaques
1 vedell
1 barregano
(porc)
1 ase

CLAU: pl. = indica una quantitat indefinida

1 alsberg
4 esclaus (sarracenosl

22 manc
6 unc
6 manc

Arberti Bemardi
(10931
Lib. Ant., III, doc. 18

Béns personals

11 manc
13 unc

1 alsberg
1 pells
1 espasa
1 llança
1 escut
4 esclaus (sarracenos;
1 teixidor)
1 capa
1 gonela (túnica)
1 goneila
1 sella
1 esclau (sarracenum)
1 capa
pl. drapos (vestits)
1 pells
3 cobrellits
1 capa
1 brisall
1 mortalla
1 pell vermella
1 peça de llana
1 drapos lecto
1 camisa
4 sobrepetticium
1 badubed cum
brisaiio
1 linito

107 manc

manc = mancusos

unc = unces d'or
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Cites documentals
Plegamanus
in terminio de Villa Nova
parrochia s. Stephani de
ipsa Garriga
villa Campo Sentigis
Corrone subteriore
Viiarzell apud ipsa parrochia
villa Viviano sive Moscherolas
Elzinellas
Aqua Alba
valíem Gregorià
Samalucio
Martoreiias superioras
villa Martorellias subterioras
vaile Luparias
villa Cabanelas
sta. Perpetua.,, Mogoda
coiium Sabbatelio vetulo
ceiiam... s. Genesii et ste.
Euiaiie que vocant
Monasterium sive Tapiolas
Moliedo
Corrone superiore
Lizano superiore
sta. Maria de Caiidas
in terminio de s. Felicis de
Canuvellas
Chabannes
villam Bitaminea que autem
vocant Pailatium
locum que dicitur Riettos
villam Campinos

Població

Any

Plegamans
Vilanova del
Vallès
La Garriga

965
965

CSC, vol. I, núm. 80
CSC, vol. 1, núm, 79

966

Lib. Ant., III, fol. 18, doc. 56

Sant Fost
Corró d'Avall
Vilardell
Mosqueroles
Olzinelles
Gualba
Vallgorguina
Samalús
Martorelles de
Dalt
Martorelles de
Baix
Vall-llobera
Cànoves
Santa Perpètua
Collsabadell
Tapioies

967
968
978
978
978
984
987
991
992

CSC, vol. 1, núm. 87
Abadal, R., Diplomes..., pàg. 196
Udina, F., Archivo..., núm. 182
ibfd.
ibfd.
CSC, vol. I, núm. 162
Abadal. R., Diplomes..., pàg. 198
Lib. Ant., III, fol. 25, doc. 103
ACB, Div., A, núm. 2,219

992

ibfd.

995
996
997
997
1002

Lib. Ant., III, fol. 19, doc. 42
CSC, vol. I, núm. 315
CSC, vol. 1, núm. 331
ibfd.
CSC, vol. II, núm. 387

Mollet
Corró d'Amunt
Lliçà d'Amunt
Caldes
Canovelles

1002
1002
1002
1002
1008

ibfd.
ibíd.
ibfd.
CSC, vol. II, núm. 373
CSC, vol. II, núm. 419

Cabanes
Palautordera

1008
862

CSC, vol, II, núm. 420
Abadal, R., Els diplomes carolingis,
núm. 25
Florez, E., Espana Sagrada, vol. 29,
apèndix núm, 13
ibíd.

Riells

878

Campins

878

Referència documental
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PRIMERES CITES DOCUMENTALS DE LES POBLACIONS DEL VALLÈS ORIENTAL (SEGLES X I XI)
(continuació)
Cites documentals
villam que dicitur Codes
villam Breda
domum... s. Felicis... ad
ipsum Fattium
Pertegaz
villas... Parietes
alaude de Gailegos
villa Patazdarias
villa Linares
in termino de Palaciolo
s. Genesii ad ipsa Amindola
s. Saturnini ad ipsa Rocha
ipso Lauro
Palatio Meserata
Atcozi
Carotitulo
villa Maiore
Palaciolo vel de Granolarios
subteriores
villa Ariulfo
ecclesia s. Maria Montis
Molono
in terminio de Licano
subteriore
Palatio Satathan in ipsa Buada
Senate
Palatio Dalmanla
parrochia ste. Agnatis
s. Petri de Bigues
parrochia ste. Eulalie de
Oroncana
parrochia... s. Mathei de
Montbui

Població

Any

Referència documental

Sant Feliu de
Codines
Breda
El Fai

878

ibíd.

878
878

ibfd.
ibfd.

Sant Celoni
Parets
Gallecs
Palaudàries
Llinars
Palou
L'Ametlla

878
904
904
904
919
924
932

La Roca
üerona
Ma rata
Aifou
Cardedeu
Sant Pere de
Vilamajor
Granollers

932
932
940
941
941
941

Speculum, fol. 223
Reg. Dot., vol. VII, fol. 11
ibíd.
ibfd.
Lib. Ant., III, fol. 41, doc. 113
CSC, vol. I, núm. 11
Udina, F., El Archivo Condal, núm.
103
ibíd., núm. 102
ibíd., núm. 103
CSC, vol. 1, núm. 18
CSC, vol. I, núm. 21
ibfd.
ibfd.

944

CSC, vol. 1, núm. 22

Valldarió
Montmeló

945
945

CSC, vol. 1, núm. 24
Reg. Dot., vol. VII, fol. 293

Lliçà d'Avall

946

CSC, vol. 1, núm. 25

Palau-solità
Sanata
Montornès
Sta. Agnès de
Malanyanes
Bigues
Santa Eulàlia
de Ronçana
Sant Mateu de
Montbui

955
1010
1019
1024

CSC, vol. 1, núm. 39
Lib. Ant., III, fol. 4, doc. 137
Lib. Ant., 1, doc. 396
ASA, doc. 25

1042
1042

Lib. Ant., III, doc. 295
ibíd.

1059

ACA, perg. RBI, núm. 241
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PARRÒQUIES DEL VALLÈS ORIENTAL (SEGLES X I XI)
Parròquies
Sancti Stefani de Parietes (Parets)
Sancti Genesii de ipsa Amindota (l'Ametlla)
Sancti Saturnini in Rocha (la Roca)
Sancti Petri de Villa Maiore
(Sant Pere de Vilamajor)
parrochia s. Stephani de ipsa Garriga
(la Garriga)
in campo Senteges apud ipsa parrochia
(Sant Fost)
in Vilarzel apud ipsa parrochia (Vilardell)

Any primera
referència
documental
904
932

Referència documental

932

Reg. Dot., fol. 11
Udina, F., El Archivo Condal,
núm. 103
ibid., núm, 102

955

Mundó, Políptic

966 Lib. Ant., IV, fol. 18, doc. 56
978 Udina, F., B Archivo Condal,
núm. 182
978
ibid.

in parrochia s. Marie de Cardedol (Cardedeu)

1007

Lib. Ant., III, doc. 151

in parrochia s. Vicentii de Molet (Mollet)

1007

ibfd.

parrochia Canovetas (Canovelles)

1014

ACB, Div., A, doc, 834

parrochia de Lizano (Lliçà d'Amunt)

1014

ibíd.

parrochia s. Stephani de Granullaríos
IGranollers)
in parrochia s. Marie de Calidis
[Caldes de Montbuil
parrochia s. Saturnini... Palatio Dalmanla
(Montornès)
Lorona... parrochia de sta. Maria (Llerona)

1014

ibíd.

1023 CSC, vol. II, doc 489
1029 Lib. Ant., III, doc. 15
1033 ASA, núm, 37

panokia Sancta Leta (Santa Leda-Mollet)

1040

CSC, vol. II, núm. 552

Scfe. Euialie de Corrone ad ipsas valies
(Corró d'Avall)
sta. Maria de Gatecus (Gallecs)

1040

Lib Ant, III, doc. 281

1040 CSC, vol. II, doc. 570

parrochia s. Petri de Bigues (Bigues)

1042

Lib. Ant., III, doc. 295

parrochia s. iuliani de palacio! (Palou)

1054

Lib. Ant., III, doc. 28

Licano sutirano infra parrochia de s. Christofori
(Lliçà d'Avall |
s. Stephani Palaz Daries (Palaudàries)

1057

CSC, vol. II, doc. 609

s. Eulàlia de Oronciana
(Santa Eulàlia de Ronçana)

1059 ACA, perg. R8I, núm. 24
1059

ibfd.
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Parròquies
parrochia... s. Stephani... Villa Nova
(Vilanova del Vallès!
s. Mathei de Montbui (Sant Mateu de Montbui)

Any primera
referència
documental
1059

Referència documental
Lib. Ant.. lli, doc. 54

1059

ACA, perg. RBI, núm. 241

s. Felicis de Cudines (Sant Feliu de Codines)

1059

ibid.

s. Andrea de Samalucio (Samalús)

1059

ibfd.

parrochia s. luliani de Alfod (Alfoul

1067

LFM, núm. 379

sta. Maria Palatio Salatani (Palau-solità)

1068

ASA, núm. 96

s. Maria Palacii Tordaria
(Santa Maria de Palautordera)
parrochia s. Maria Martorelias (Martorellesl

1069

ACA, perg. R8I, núm, 215

1076

Lib. Ant., III, fol. 3, doc. 7

parrochiís ste. Perpetua (Santa Perpètua)

1078

Lib. Ant., III, doc. 165

parrochia ste. Agnetis de Malananacis
(Santa Agnès de Malanyanes)
parrohechie s. Martini de Pertegac
(Sant Celoni)
S. Stephani de Palacio
(Sant Esteve de Palautorderal
parrochia s. Vicentii de Aquatba (Gualba)

1078

ibfd.

1080

CSC, vol. II, doc. 698

1083

CSC, vol. II, doc 710

1083

CSC, vol. II, doc. 710

parrochia de Tapioies (Tapiolesl

1083

ibid.

parrochia s. Andree de Valiegorguina
(Vallgorguina)
parrochia s. Stephani de Vatieellefredi

1083

ibid.

1083

ibid

parrochia s. Stephani de Breda (Breda-Parets)

1086

CSC, vol. II, doc, 727

parrochie ste. Marie Linaribus (Llinars)

1091

Lib. Ant., III, doc. 111

parrochia... collum Sabbatelli (Collsabadell)

1097

Lib Ant., 111, doc. 138

parrochia... Senata (Sanata)

1097

Lib Ant, III, doc. 138

parrochia... Vulpeieres (Vilalba Sasserra)

1097

ibíd.

...Meserata (Marata)

1098

CSC, vol. II, doc. 774

...Canoas (Cànoves)

1098

ibfd.

...Corrone superiore (Corró d'Amunt)

1098

ibfd.

...Valle Ariulfo (Valldarió)

1098

ibíd.
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