LA COMUNITAT LOCAL O VEINAL
Josep Ma. FONTRIUS
NOTAINTRODUCTORIA
En l'enfocament de la meva ponencia al present simposi dedicat als orígens histbrics de Catalunya sota els seus diferents aspectes, esguardo una perspectiva temporal que abrasa des dels
seus borrosos inicis al segle IX fins a les decades centrals del segle XII, de fet l'anomenada epoca alto medieval. Potser ultrapasso
els llindars cronologics concebuts per a aquesta celebració, pero
m'excuso amb l'exigencia objectiva del propi tema que -sobretot en el seu caire evolutiu- escapa a un tractament convencional. Aquesta determinació en l'ordre temporal en porta una altra
connexa en l'ordre espacial, que suposa centrar la nostra atenció
en Sambit de l'anomenada Catalunya Vella amb les seves marques ponentines, marginant totalment l'area del cor de la Catalunya Nova, la problematica de la qual s'inscriu ja en uns horitzons totalment diferents. 1 encara crec necessari apuntar una altra precisió relativa al seu contingut tematic. El meu discurs sobre les comunitats veinals 6s concebut no tant en atenció a Sestructuració real i personal d'aquestes: assentament de població,
habitat, desplegament econbmic i social, etc., sin6 preferentment
a la configuració d'una entitat jurídica. Certament, pero, que
aquells aspectes no poden ésser pas menystinguts i caldra tenirlos presents com a rerafons en el progressiu desplegament de la
vida comunitaria local.
Havia imaginat inicialment el meu treball com una possible
reelaboració de la primera fase institucional de l'estudi cons-

titutiu de la meva ja llunyana tesi doctoral sobre la genesi del regim municipal catali, enllestida fa prop de 50 anys! Des de llavors puc manifestar que no he deixat d'anar recollint afanyosament dades bibliogrifiques i testimonis documentals, apart d'una continuada reflexió prbpia, de cara a una tal reelaboració i
pensava que aquest simposi podia ésser I'ocasió adient a tal propbsit. Pero aviat em doní compte que ni el temps disponible ni,
sobretot, I'espai destinat a la seva redacció permetien l'ampli desplegament que cabia esperar d'aquella ideada reconsideració del
tema. Caldria acontentar-nos amb oferir un esquema substancial
perb forca sumari dels seus lineaments amb les oportunes anotacions puntuals d'exemples comprovatoris.
A més, cal reconkixer, Centrada, que els estudis apareguts o
preparats al llarg d'aquesta mitja centúria en els cercles de treball
de casa nostra, han replantejat -alguns hdhuc amb noves orientacions metodolbgiques- nombrosos punts de vista entom del
nostre objectiu. A l'ensems, i merces als diversos diplomataris,
sovint aparellats a tals estudis, ha sortit a la llum bona part d'aquella documentació, inedita encara fa mig segle enrera, que jo
anava integrant a la meva infraestructura erudita de treball. Aixb
ha donat lloc, és clar, a que la meva recerca es ressentís de certa
perdua d'originalitat. Comprendreu així la conveniencia d'esbocar la mera síntesi esquemhtica que us anunciava.
Em sembla oportú. abans de tot, assenyalar rhpidament les
principals aportacions suara aHudides amb orientacions i amb
elements ben profitosos. En la perspectiva de tot l'hmbit catala,
cal reconeixer el pes dels coneguts i excellents estudis d'histbria
política i econbmico-social $Abadal,' de Bonassie i de SalrachP
1. J. M. Font Rius, Origenes del régimen municipal de Cataluña, publicada a
*Anuario de Historia del Derecho Español*, XVI (1945). 389-529 i XVII (1946).
229.585: tiratge apart. Madrid, 1946, 504 pp. Un apretat resum de la mateixa a Génesis y manifestaciones iniciales del regimen municipal en Catalunya. a «Miscellanea Barchinonesiaa, XVI, Barcelona, 1967, 67-91. Tesi i resum han estat republicats més recentment en el recull d'Estudis sobre els drets i institucions locals en
la Catalunya medieval, Barcelona, 1985, PP. 281560. i SR-598 respectivament.
2. R. d'Abadal i Vinyals. Catalunya Carolingia, vol. 1. El domini carolingi a
Catalunya. Primera part, Barcelona, 1986. vol. 11, Els dolomes carolingis a Catalunya, Barcelona, 1926-1952, vol. 111, Els comtats de Pallars i Ribagorca, Barcelona, 1955. Els primers comtes catalans, Barcelona, 1958 (2a. edició, 1965). A aquestes obres cabdals de l'insigne historiador, hi hem d'afegir, de particular interis
al nostre objectiu, el treball sobre La imfitucid comtal carolingia en la pre-Cafalunya del segle IX, publicat a <Anuario de Estudios Medievalesa, 1, Barcelona,
1964, PP. 29-75, i recollit en Dels Visigots als Catalans, 1, Barcelona, 1988, pp. 181226. Citem per aquesta edició.
3. Pierre Bonassie, La Catalogne du milieu du XL?. a la fin du XI2. sidcle.
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Més cenyides a unes arees regionals hem de recordar les notables aportacions monografiques de la nova generació de medievalistes, bona part d'elles en tesis de doctorat i de llicenciatura
--com les de Feliu * i de Cabré per l'area barcelonina, de Vilaginés ' i de Puig Ustrell per la vallesana, de Cuadrada per la seva
marina * i de Benet per la bagenca.'O 1 saltant a les zones septentrional~la del malguanyat Puig i Ferraté per les terres palla re se^.'^
Bolós per les bergadanesi2 i To per les gironines!)
Croissance et mutations d'une societé, Toulouse, 1957, 2 vols. Traducció catalana
de C. Castellanos amb el tito1 Catalunya mil anys enrera. Cneixement econbmic
i advenimmf del feudalisme a Catalunya de mitjan segle X al final del segle XI,
Barcelona, 1979-1981, 2 vols. Citem per aquesta versió catalana. Obra esdevinguda
ja classica en la nostra historiografia alto-medieval, ens ha obert fructifers camins per a la nostra recerca. També, per al món de la ruralia, Les commnnautés
rurales en Catalogne et dans le pays Valencien (IXe. milieu XIV siecle), en col.lahoració amb P. Guichard, a Flaran, 4, 1982-1984. La part corresponent a Bonassie
es centra en Les commanautés villageoises catalanes, pp. 79-93.
4. J. M. Salrach, El pracés de formadó nacional de Catalunya, Barcelona,
1978, 2 vols.
Vegeu de recent aparició (enllestit ja el nostre present treball). la comunicació de A. Iglesia, Concejos y Ciudades en Cataluña (Alta Edad Media). en el
volum Concejos y Ciudades en la Edad Media Hisprinica, Madrid, 1990, PP. 123146. Dedicada quasi tota ella a un plantejament general de la integració de la ciutat en Sbrbita política medieval, té unes planes finals molt substanciases sobre
la gestació jurídica de la comunitat ciutadaoa alto-medieval a Catalunya.
5. El condado de Barcelona en los siglos IX y X: Organización territorial y
económico-social, .Cuadernos de Historia Económica de Catalunya~,Barcelona,
VII, 1972, pp. 9-32. Aquest treball és una part de Sobra més amplia, encara inedita.
El dominio territorial de la Sede de Barcelona (800-1010). (Tesi doctoral a la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, 1971). 3 vols. Altre trebail, en premsa.
per a una HistOria de Barcelona, &S,dintre la ~Formacióde la Barcelona medie
val^, el capítol Activitats econdmiques.
6. M. Cabré Pairet, El monacat femeni a la Barcelona de ?Alta Edat Mitjana:
Sant Pere de les Puelles. Segles X-XI. (Tesi de Llicenciatura a la Facultat de Ceografia i Histbria de la Universitat de Barcelona, 1985.)
7. J. Vilaginés, La transició al feudalisme. Un cas original: El Valles Oriental
(cisca 930- circa 1090). aEstudis de Granollers i del Vallhs Oriental*, 2, Granollers,
1987.
8. P. Puig Ustrell, El monestir de Sant Llorenc del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Tesi de Doctorat al Departament de Filologia Clkssica de la Universitat AutOnoma de Barcelona, 1990, 3 vols. L'autor té, en curs
d'elaboració, altres treballs entorn els pnorats de Terrassa.
9. C. Cuadrada Majó, El maresme medieval. Habitatge, Economia i Societat.
Segles X-XIV, Mataró, 1988.
10. A. Benet, Histbria de Manresa, dels origens al segle XI, Manresa, 1985.
11. 1. Ma. Puig i Ferraté, E1 monestir de Santa Maria de Gerri (segles XIIXV). CoNecció diplomdtica (en premsa). També El cartoral de Santa Maria de
Lavaix: el monestir durant els segles XI-XIII, Seu d'urgell, 1984.
12. J. Bolós Masclans. M. Pagés, El monestir de Sant Llorenc prop Baga. Barcelona, 1986. També, Els monestirs del comtat de Berga des de llurs origens fins
a l'any 1400. El monesfir de Santa Maria de Serrateix. (Tesi doctoral intdita a la
Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona, 1983.)
13. L. Tb Figueres, L'evolució de les estructures familiurs en els comtats de

D'altra banda, la valuosa contribució dels diplomataris apareguts en aquests anys recordats, ha incrementat de manera considerable el patrimoni documental editat, fa escassament mig segle
enrera. Al fans comtal de 1'Amiu de la Corona dVAragó,exhumat
per Udina l4 al santcugatenc per Rius i als feudals per M'iq~el,'~
apart els carolingis per Abada1 l7 cal sumar-hi les posteriors publicacions de fans més locals o dispersos, impossibles de particularitzar ací, pero puntualment enregistrades per Altura- marque^.'^
Ens limitem a esmentar les més recents dels copiosos amius catedralicis d'Urgell pel P. Baraut l9 i de Vic pel Dr. Junyent? comptats, a més els apendixs acompanyatoris, a quasi tots els estudis
comarcals o locals enrera esmentats."

El germen inicial de les nostres comunitats veinals rau, sens
dubte, en els primers temps de la dominació carolíngia sobre les
nostres terres, i aniria afermant-se progressivament en el curs
dels segles següents. En aquesta trajectoria acusaria logicament,
Girona, Besatu, Empúries, Perelada i Roselld (segles X principis del XIII). Tesi
doctoral inkdita, a la Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona.
14. F. Udina Martorell, El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X,
Barcelona, 1951.
15. J. Rius, Cartulario de .San1 Cugata del Vallds, 3 vois., Barcelona, 194547.
16. F. Miquel i Rossell. Liber Feudorum Maior, 2 vols., Barcelona, 194547.
17. Vol. 11, i 2a. part del 111, abans esmentats.
18. J. Afturo-J. M. Marques, La publicacid de les coleccions documenlals, aAr.
xiu de Textos Catalans Anticsn, 5, 1986, pp. 305.324.
19. C. Baraut, Els documenls dels segles IX i X conservafs a I'Arxiu Capitular
de la Seu d'Urgel1, a ~Urgellia*,11, 1979, PP. 7-146; Els documenfs dels nnys 9811010 de 1'Arxiu Capitular de la Seu.d'U~rgel1,a uUrgellian, 111, 1980. PP. 7-166; Els
documenls dels anys 1010-1035 de i'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, a aUrgellian.
IV, 1981, PP. 7-186; Els documenfs dels anys 1036,1050 de I'Arxiu Capifular de la
Seu d'urgell, a aUrgelliaa, V . 1982, pp. 7.158: Els darumenls dels anys 1051-1075 de
18Arxiu Cupifular de la Seu d'urgell, a aUrgelliaa, V I , 1983, pp. 7-243: Els documents dels anys 1075-1092 de I'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, a aUrgelliaa, V I I ,
1984.85, pp. 7-218; Els documenfs dels anys 1093-11M) de i'Arxiu Capitular de la Seu
d'Urgell, a aUrgellian, VIII, 1986-87, pp. 7-149.
Del mateix autor: Les ncfes de consagracid d'esgldsies de I'antic bisbaf d'Urgell (segles I X - X I I ) . La Seu drUrgell, 1986: Carfulari de la Val1 d'Andorra. Segles XXII, 2 vcis, Andorra, 1989.90.
20. E. Junyent. Diplomafari de la Catedral de Vic. Segles IX-X, Vic, 1980.
21. Es de doldre que per raons editorials. en alguna d'aquestes obres publicades, s'bagi hagut de prescindir o reduir a una selecció, el Corpus documental
que figurava en la seva redacció originaria i que pel moment ha de restar intSita, de consulta particular. Es el cas de Feliu per la Seu de Barcelona. Benet
per Manresa, Bolós pcr Sant Llorenc de Baga, Cuadrada pel Maresme, etc.

com tot fenomen social, l'impacte de la feudalització del pais, al
tombant del segle XI i després les primícies del moviment d'aspiracions comunals, ben entrat ja el següent.
Abada1 assenyalava puntualment, que al costat dels brgans
politics derivats del poder reial franc, cabria constatar uns nous
orígens de poder basats en l'estament popular amb indicis d'associació embrionaria: les comunitats urbanes. les rurals i les
d'estament~.~
Deixant de banda aquestes darreres -les constituides per hispans immigrats, mereixedores d'una consideració
específica- podem centrar-nos d'antuvi en les comunitats urbanes i les comunitats rurals.

1.1. Els centres urbans
Certament que els perfils estructurals d'ambdues entitats són
forca diferenciats, i així mateix ho és l'índole de bona part de les
activitats i dels interessos que movien els seus components. Pero
altres aspectes es poden predicar igualment d'uns i d'altres, bé
que en diferent grau, i per aixb, sols farem les separacions precises en caires particulars que ho facin necessari.
El marc de les comunitats urbanes és clarament el de les ciutats o nuclis urbans, ben caracteritzats des dels inicis de l'hpoca
postvisigbtica i en Ies centúries següents. Aquests nuclis són escassos en el nostre pais, a l'kpoca a que ens projectem, donada la
ruralització general de la vida, comuna, com és sabut, a la majoria de les regions de 1'Occident europeu.
En un principi, tan sols són apreciables com a tals Barcelona
i Girona, civitates fortes i amurallades, seus comtals i episcopals
que al segle IX revelen una continuitat material i de població de
l'kpoca anterior?' Altres seus episcopals i en part comtals -Vic,
Urgell- bé que també d'ascendkncia anterior, sofriren una ruptura -més o menys perllongada i profunda- en la seva vida
social i política, i la seva restauració i sobretot l'embranzida vital es manifestaria un xic més tard, entrat ja al segle X? Altres
22. La institucid comtal, p. 222. L'autor recull d'entrada, unes afirmacions de
L'historiador Lot referents a les comunitats en la Fransa caroiíngia i enten que
tenen plena apiicació en la nostra pre-Catalunya.
23. Vegeu la bona sintesi de G. Feliu, L'evolucid de les ciulats catalanes a
1'Alta Edat Mitjaua, a «Evolució urbana de Catalunya~,Barcelona, 1985, PP. 21-35.
24. Per a Vic, vegeu el documentat treball de R. Ordeig. Els origens histdrics
de Vic (segles VllZ-X), Vic, 1981. Per a la Seu d'urgell, les diverses aportacions de
C. Batlle, com a m& recent, La Seu &Urge11 medieval: la ciutat i els seus habilanf, Barcelona, 1985.

anomenades civitates -Manresa, Guissona- es revifarien encara
més tard, cense comptar les antigues, perb ja destruides -Empúries, Roda- que sols en conservarien el nom i algun llenc de
muralla. De fet, totes elles redui'des a nuclis vilatans."
1.2. Els nuclis rurals

Per a les comunitats rurals el seu marc originari cal cercar-lo
en les valls, principalment en les contrades pirinenques. El professor Riu ha formulat unes consideracions abellidores sobre l'entitat d'aquestes unitats que integraven l'element indígena en certes formacions administratives o districtals, comprensives, tal
volta de diverses valls ge~grhfiques?~
Aquestes valls administratives, amb unitat de poblament forca acusada, apareixen sovint ja
en el segle rx amb personalitat propia, altres vegades ja diluida
o mig perdudan 1 ja se'ns sera llegut a les planes següents d'advertir la presencia efectiva de comunitats de vall a través d'actuacions cotlectives diverses, de segles successius, que, en algun
cas com pensa Riu, perdurarien fins a la plena feudalització.
Pero fora de la regió pirinenca, no sembla que aquestes comunitats de valls sovintegessin en altres comarques. Algunes sí, com
per exemple Vallformosa, al Bages, mostra, a les darreries del
segle x, una manifesta vitalitat, com podrem constatar en el seu
moment.
Ara bé, reconeix Riu que amb el temps, sembla que la vall
va deixant de complir la seva missió ongineria, substituida per
la parroquia i pel castell. 1 podríem afegir, també per la viga sobretot en les terres planes, tant d'antiga tradició (Empordh, Valles) com de nova colonització a l'interior.
Es sabut com aquest terme viHa presenta arreu una significació un xic ambígua entre agrupació de conviv&ucia camperola i
25. Per a Manresa, vegeu Benet, Historia de Manresa, PP. 153 i SS. En quaut
a Guissona, l'antiga Iesso romana, reconquerida pel bisbe Sant Ermengol entre
1013 i 1017, recuperk irnmediatament el tito1 de ciutat (Gessona prisce civifatis;
1024) i continua portant.10 fins a 1038, perb el perdé des d'aquesta data (D. Sangw, Recull de documents del segle XI referenfs a Guissona i la seva plana, nUrgellian, 3, 1980, pp. 195-303). Pero no hi ha cap consthcia de i'estat del seu nucii
urbii. De fet, la conbnica de Santa Maria no es consamk fins al 1095.
26. M. Riu, Hipotesi enrorn dels origens del feudalisme a Catalunya, a nQuaderns d'estudis medievals., vol. 11, n. 4, 1981, p. 195 i SS.
27. A I'acta de consagració de la Seu d'Urgell (que el1 suposa de 831). el pro.
fessor Riu fa observar que I'enumeraci6 de les prop 300 parrbquies ve ordenada
en 31 valls, ben perceptibles dins els limits deis quatre comtats o pagus del territori episcopai (op. cit., p. 1%).

unitat d'explotació agraria. Es en el primer sentit que ofereix per
a l'ample hmbit rural del nostre renaixent país les característiques més accentuades d'organització comunitaria amb funcions
econbmiques, socials i representatives que anirem registrant en
apartats successius. Pero cal apuntar que la seva didmica s'interfereix amb la dels aHudits cercles de la parroquia i del castell,
com a punts de referencia en determinades dimensions del seu
viure collectiu.
1.3. Les fortaleses militars

Encara em permetria d'introduir en la dicotomia enunciada,
un altre tipus de comunitat intermitja, la d'indole defensiva o militar, circumstancial en les zones frontereres. Es clar que les urbanes sobretot, i eventualment també les rurals, es revestien així
mateix d'una funció militar. Perb aquestes altres eren especificament organitzades com a tals. Es el cas de Cardona, que des dels
temps de Guifré el Pilós (880 ...) es munta com un castell de defensa de la línia Cardoner-Llobregat, i es remunta un segle després
amb el seu n&tBorre11 (986) mitjancant sengles estatuts de franquesa per establir-hi una població permanent. També, a Olerdola,
en la marca del Penedes, es restaura una ancestral fortalesa, a primeries del segle XII, amb semblants privilegis d'atracció de defensors. Perb la funció militar d'aquests nuclis no deixa d'ésser passatgera. Cardona, sense perdre-la mai, donada la seva situació
estrategica, es <reconvertí»en una comunitat urbana amb un notable desenvolupament social des del segle XI, estimulat per la
seva condició de seu del vescomtat i dúna florent canbnica. Olerdola, per contra, passada l'oportunitat de situació fronterera,
desaparegué com a tal comunitat humana, que ben aviat es desplaca a la Vilafranca, nascuda als seus peus.

Ara bé, en aquests marcs de convivencia veinal s'anaren desplegant de bon principi i amb intensitat creixent un seguit d'actuacions coblectives per part dels seus membres, de diferent sig28. Sobre la significacid de la vilfa, en general, i concretament a les comarqnes gironines i vallesanes, vegeu les substancioses indicacions de Tb, L'evolucid
de les estructures familiars. 1, full 101; i Vilaginks, La rransicid al feudatcime,
pagines 28-34.

ne i amb motivacions i finalitats heterogknies, que a manera de
factors estimulants confluien al sorgir progressiu d'una personalitat moral, dúna definida consciencia de grup en el si del cercle local. fis clar que a l'kpoca a que limitem la nostra atenció
sols podem apreciar uns trets embrionaris d'associació i de representativitat en aquests ambits veinals. Més expressives poden
ser, per contra, aquelles manifestacions del quefer col.lectiu que
preocupaven d'una banda i contribuyen a enfortir per altra banda
els iligams de cohesió i de solidaritat entre l'estament popular
de ciutats i viles. Aquests lligams i manifestacions madurarien,
temps a venir -ja fora de la nostra consideració- en una organització jurídica local, ben integrada en l'ordenació pública del
país.
Cal que ens fixem ara en els fenomens més apreciables d'aquest complex ambit de relacions veinals solidaries.
2.1. El vincle religiós o eclesial

L'element religiós, més exactament eclesial, és un dels més
matiners en aquesta actuació comunitaria, així en les ciutats com
en el camp. Molt rnés present en aquest darrer ambit predominantment parroquial, pero sense mancar del tot en les comunitats urbanes respecte al centre catedralici.
2.1. t. L'entom de la Seu episcopal

En efecte, l'aglutinament dels ciutadans entom de la seu episcopa1 i del seu prelat és ben apreciable a Barcelona des dels primers temps carolingis. Aixi ho revelen els documents de Carles el
Calb, de 844 i de 877, dirigits als barcelonins com a col.lectiu, pero
concretats en la persona del bisbe segons posa de relleu Abadal.
En la capitular de 844 es fixa aquest autor en que la concessió
d'una jurisdicció menor als ciutadans, suposava un tribunal o
jutge especial, que en la practica no podia ser altre que l'episcopa129 La carta de 877 dirigida a comnibus Barchinonensibus pecufiaribus nostrisu, encara és rnés significativa, ja que en ella es
comunica el rei amb la comunitat barcelonina, agraint la seva
29. La institucid comtal, p. 222. Megeix Abada1 que 6s el bisbe el que assumeix la representació de la comunitat urbana i actua per ell, i assenyala com un
indici d'aquest fet que el capitular an6s a parar, per la seva guarda a I'arxiu
catedralici. El text d'aquesta capitular, en Abada1 Els diplomes carolingis, pbgines 422-425.

fidelitat rebuda a través del representant Iudacot, i notificant-los
el donatiu que fa al bisbe per a la reparació de la seva esglé~ia.'~
Un segle més tard aquesta connexió bisbe-ciutadans seguia
mantenint-se i es manifestava per exemple en la carta de franqueses de Montmell(974), atorgada pel bisbe Vives, amb consentiment dels clergues de la seva església, del piisim príncep Borre11
«et omni plebigerii Barchinone civitatis, tam maiores natu quam
minoresx, ~o és de tata la comunitat barcelonina sense distinció
d'e~taments.~'
L'autoritat episcopal s'agermanava ací amb la comtal, com una resta d'aquell binomi bisbe-comte en el govern de
les civitates del regne got. Pocs anys després podem constatar alguns indicis d'una certa continuitat en l'agrupació dels fidels entorn la seu episcopal, com per exemple l'elecció del bisbe de Barcelona Aeci (995) realitzada ucommuni consensu Barcinonen~ium.,~
semblantment a la del bisbe Jordi, de Vic, efectuada a
primeries de segle (914) amb un assentiment multitudinari «... a
cathedrali clerico usque ad ruralem, a principe usque ad agricolamsU
Amb el curs del temps i de l'afermament del poder civil s'afeblí aquest vincle eclesial ciutadh, pero fkcilment podriem espigar relacions de particulars i de prohoms amb la seu barcelonina
i les seves filials.
30. Abadai, La instifucid comral, p. 223. Conclou i'autor que en el bisbe es
concreta doncs la representació permanent de la comunitat barcelonina, ja que
és el1 qui rep lbbsequi en el seu lloc i a les seves mans, i al seu arxiu va a parar
la missiva reial.
La significació d'aqiesta carta en i'ordre a que ens estern referint. fou posada
de relleu ja a principis del nostre segle a través d'uns articles polemics creuats
entre els erudits francesas Calmette i Lauer, que no cap explanar ací. Mentre
el primer estimava que la carta reflectia ndans une certaine mesure una colecti:
vité existante et agissante des habitants d'une ville au IXL.. siécle*. el segon negava tot sentit de comunitat, i entenia que i'adreca volia referir-se genericament
als habitants de Barcelona i el seu comtat. En la replica, Calmette, es refermava
en la seva idea, i insistia en la ~persistancede la colectivit6 paroissale dels fideles
groupes autour de I'eglise de leur villee. Vegeu J. Calmette, Una lettre close originale de Charles le Chauve, en ~Mélangesd'archeologia et d'histoire. Ecole francaise de Romen, XXXII, 1902, p. 135; i la replica Sur la lettre de Charles le Chauve a w Barcelonais, <Biblioth&quede I'Ecole des Charte, LXIV, 1903, PP. 329.337.
L'article de Ph. Lauer. Lettre close de Charles de Chauve pour les Barcelonais, a
eBibliotheque de 1'Ecole des Chartesa, LXIII, 1902, pp. 696-699.
El text de la carta, en Abadai, Els diplomes. p. 435.
31. Text en J. M. Font Rius, Cartas de poblacidn y franquicia de Cataluna,
vol. 1, Madrid-Barcelona, 1969, doc. n. 7.
32. S. Puig, Episcopologia d e la Sede Barcinonense. Barcelona, 1929, p. 99,
amb una referencia a I'arxiver del s. XVI F. Tarafa, De Vitis Pontificum Ecclesiae
Barchinonensis, foli 6 (MS a I'arxiu Catedral de Barcelona): uAetius, ...comuni
consensu Barchinonenstium pontifex dicernitur ...a.
33. Junyent, Diplomatari, p. 6ü. doc. 62.

Encara al tombant del segle XII podem advertir un nou lligam
del cotlectiu ciutada de Barcelona amb la seva seu. L'any 1100
«nos homines barchinonenses cives et suburbani. feien donació
a la canbnica, del delme de tots els seus guanys en teva o en mar;
en contrapartida, el prelat els acollia ein confratria et societate speciali nostre sedis. amb dret de sepultura i a sufragis dels seus
canonges." Aci sembla revelar-se ja una certa actuació efectiva
per part de la ciutadania barcelonina i cal pressuposar unes relacions entre els seus membres que conduissin a la signatura de
tals acords, realitzada per un reduit nombre de representants de
la totaiitat.
2.1.2.

El cercle parroquial

En el món rural la forca d'aquest vincle espiritual esta centrat en la parroquia i en la confraria (parroquial o monacal). Aci
la documentació conservada és més abundosa i eloqüent. Ordeig
ens ha prestat un servei inapreciable amb el seu recull d'actes de
consagració i de d ~ t a l i a ?Ja~ hem alludit abans - e n les observacions del professor Riu- a la unitat estructural de la parrbquia
com a subestructura de la de la vall, en el poblament dels primers temps de la restauració cristiana. 1 aixi es compren que la
delimitació del poblat s'adaptés tantes vegades al terme de la
parroquia, el que dona lloc a una coincidencia entre les esferes
parroquial i civil, i a que es designes com a parrbquies les futures entitats municipals?' Perb hi ha més encara. En l'ambit rural,
34. Arxiu Catedral Barcelona (=A.C.B.), Liber Anfiquifafum, 1, fol. 27, doc. 50.
Text en Font, Origenes, ap. doc. 11. La rúbrica amb que s'encapcalava el document en la transcripció cartuiaria (s. XIII) 6s prou expressiva: .Carta quod cives
Barchinone et omnes populi "reddidemnt canonice et compromisserunt se "daturos de cetero decimam de omnibus nossessionibus et laboribus in terra et iu
marin.
35. R. Ordeig Mata, Les dotalies de les esglEsies de Cazalunya, SegIes IX-XII.
Tesi doctoral (inkdita encara) a la Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona, 1988, 3 vols. Pot veure's mentrestant el seu Inventari de les
a c t a de consagraci6 i d o t a d de les esglésies catalanes, a «Revista catalana de
Teoloeian.
1979.
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Per a la dibcesi urgellenca comptem amb el recull de textos de C. Baraut,
Les acres de consagracions d'esglésies de bisbat d'llrgell (segles I X a X I I ) , a nUrgellian, 1978, PP. 11-182, i Seu d'urgell, 1986.
36. Com 6s ben sabut, aquest fet ha restat perpetuat fins als nostres dies en
el principat d'Andorra. Alli, ja en 1083 es palesava tal identitat en el traspiis realitzat pel comte Ermengol IV a la seu urgellesa, dels drets de mercat que percebia
dels homes de les valls: c... de ipsis "nostris mers quos rustici tali nomine "vocant, que exeunt de ipsis parroechis qui sunt in Val de Anorra . . . y (Baraut, Cartulmi de les Valls &Andorra, 1, doc. 31.)
~

~

-

~~

l'esglksia primer, aviat la parroquia exercí per molt de temps el
paper d'únic centre d'atracció del grup huma establert al seu
entorn i li dona sentit comunitan com a punt de referencia i acolliment de les seves reunions."
Per comprendre aquest fet, cal tenir en compte les arrels de
la promoció i de l'edificació i sosteniment dels temples parroquials. Com posen de manifest les aljudides actes, ben sovint els
propis feligresos o habitants del ve'inat havien estat els promotors
de la parroquia arnb la seva sotlicitud prop de l'autoritat diocesana, havien constru'it amb llur treball personal i amb les almoines la fabrica del tempe, i l'havien dotada generosament desprenent-se individualment o col.lectivament d'una part de llur patrimoni, i arribat el moment de la seva consagració havien concorregut multitudinariament a tal solemnitat." D'aixo en resultava que
Abans i tot, en la comarca ripollesa, I'exempció dels drets d'empriu atorgada
pel comte Oliba de Besalu ais homes de Tragurzi (965). s'adrewva a nipsos bomi
nes in parrochia de Tragurano existentes. (Udina, E1 archivo condal, p. 445, ap.C.
bé que reputat com a fals, pero valid com a index). Semblant exempci6 bosque
tana era efectuada, segles després (1169) pel comte Oliba de Cerdanya ~vobisomnibns parrochianis de Ulceya sancte Petrin (Osseja actual). 1 eren nnos omnes
parrochiani sancti Petrio els que figuraven com a receptors del privilegi (B. Aiart,
Privilegis et tifres ... de Rousillon et de Cerdagne, Perpinyzi, 1874, p. 44).
37. Aquesta funció de la parrbquia en la vida civil, general a l'occident altomedieval, ha estat objecte de nombrosos estudis en els paisos vebs. Citem tan
sols el clksic de P. Imbart de la Toura, Las paroisses rurales, du [Ve. du XIe.
siecle, París, 1990, i entre els modems, G. Le Bras, L'eglese et le village, París.
1976. Es troben bones indicacions també en les conegudes obres franceses de J.
Flach, Les origines de i'ancienne Frunce, 11, París. 1898, p. 373 i 5s.; H. See, Les
classes rurales et le regime domanial en France au Moyen Age, París, 1801, p. 603.
Menys estudiada ha estat a casa noslra. Es pot veure, pero, 0. Anguera de Sojo,
Dret especial de la comarca de Vic, a aconferkncies sobre Vanetats comarcals
del Dret civil catala, Barcelona, 1934, p. M7 i 5s. A remarcar, en les recents apor.
tacions, l'atenció que li dediquen, per a les seves respectives comarques estudiades; Ahadal, Els comtats de Pallars, p. 193 i 5s.; Tb, Les esfructures, 1, full 129; i
Vilaginés, La transició, p. 29. També Bonnassie, Les communités rurales, p. 80.
38. Vegeu Ordeig, Les dofalies, 1, fulls 188, 199 i 233. En la impossibilitat de
desplegar ací I'abund6s aparell documental corresponent a tals extrems ens remetem globalment a I'esmentat acorpusa d'aquest autor, ja ressenyat en nota
35. Ens limitem ací a algunes referkncies testimonials pertanyents a contrades i
temps diversos.
En la més antiga de les actes conservades, la de Santa Maria de Lillet en I'Alt
Bergadzi (833) hi Ilegim: <Nos bomines commanentes in Castro Lilieto subtemotati ... locum antiquitus vocitatus Sancte Marie virgines matris Domini, Sancti Petrus et Sancti Johannis Baptiste una cum antistite nostro Sisebuto episcopo ad restaurationis culmen adduximus et ut potuimus, canonice condotavimus illut*. Segueixen les donacions particulars que fan diversos habitants, els quals signen el
document.
L'acta de consagraci6 d'Ardocale (actual Ard6vol a l'alt Urgell) de 890 es produeix en aquests termes: «Veniens episcopus nomine Ingobertus Orgellensis. r e
gatus a populo cohabitantes in villa nomine Ardocale, ab ecclesia consecran-

els veins consideressin la parroquia com a fundació propia, que
lliuraven al prelat per a la consagració? i al sosteniment i reparació de la qual es veien en certa manera obligats. Aquesta vinculació comportava a l'ensems una certa titularitat o patronatge de la
feligresia sobre la parroquia i podia manifestar-se en la facultat
en la participació (efectiva
de designar el seu clergue ~ervidor:~
o reivindicada, junt amb l'autoritat parroquial, o al marge d'ella)
en la propietat de I'església,"' en la disposició dels seus béns" o
dum... nos, omnes, homines, cobabitantes in iamdictam villam Ardocale, is nominibus, Anda, Douadeus, Senta, Vardinas, Agapius, Aibarus, Cratus, Raudaldus,
Trasobado, ve1 ceteri alii plures in iam dictam villam wmmanentes quia edificavimus ipsa ecclesia tradimus eam ad venerabitem pontificem ad consecrandumn. Segueix la constancia d'una donació collectiva, referida a varis predis (donamus ortum qui est subtus ipsa villa ... et donamus terra ... et donamus alia
terra ...) amb les swec afrontacions i despres d'una d'un particular (Baraut, Les
actes, cap. 7).
A les primeries del s. x corresponen La Quar (900) Olvan (800) i Caserres (908).
a 1'Alt BergadB, i en les que podem advertir-hi tambe la dotaci6 de bens collectius per part dels feligresos, ben distingida de les particulars. Vegeu, p. e., en la
de Caserres: Set nos omnes habitantes in Castro Castriserra donamus infra omnes de terra ad iamdictam ecclesiam modiatas VI ... Donamus nos quoque omnes
hec omnia superius scripta, cnltum et incultum in dote prelivate ecclesie...n (Ordeig, Les dotalies, doc. n. 34, publicat per Baraut, Les actes, ap. 21: Les altres
dues, de La Quar i Olvan. també en aquests dos reculls: Ordeig, n. 18 i 19, Baraut,
ap. 9 i 10, respectivament.
Ben aviat, pero desapareixen aquestes donacions coliectives, pero subsisteixen
en els segles XII i xIrr la promoci6 i l'edificaci6 conjunta del veinat amb les donacions de cadascuna de les seves families. Vegeu. p. e., l'acta de Fullb, a la val1
de Conflent (1031). on el bisbe d'Elna acudí qad consecrandum ecclesiam... quam
edificavenmt omnes homines, id est ... [segueixen una desena de nomsl et alii
plures bomines qui ibidem adberants. A continuaci6 es va descnvint la donació
de cadascun d'ells. (Ordeig, Les dotalies, doc. 142, de la publicaci6 de F. Monsal.
vatte, Noticias históricas del condado de Besalú, vol. XXIV, Olot, 1915, ap. doc. X.)
39. Vegeu, p. e., el que s'expressa en l'acta de consagració de Sant Jaume de
i'Estoll, a la Cerdanya (913):
~Veniens
... Nantigisus... episcopus, rogatns a sacerdote, nomine Wadamuro...
sive a cunctum populum in ipsa parrokia abitancium, certantes in Dei servicio
et ecclesiam Dei fundatores.., rogantes et postulantes ... ad ecclesiam consecrandum ...s. 1 mes endavant, .Ideo iamdictus Wadamirus presbiter ve1 cetera plebs
abictancium in Ectulo ... tradimus iamdictam eclessiam in potestatem pontificius
nostri Nantigisi ad consecrandm . . . u Seguien les donacions particularitzades. (Ordeig, Les dotalies, doc. 39 de Baraut. Les actes, ap. 25.)
40. Airi a Campelles (Ripollb) (857): aEt abeant potestatem ipsi homines qui
ipsa ecclesia edificaverunt ad clericum eligendum ve1 continendum, et det inde
servicium argeuceos XIn. (Ordeig, Les dotalies, doc. n. 4, de Baraut, Les actes, ap.
43 També, pel que sembla, a Sta. Engenia d'011a (Cerdanya) fins a 1122, segons
, communautés, p. 80, nota 9.
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41. En i'acta de Sant Pere d'Eroles, depenent de les Maleses, al Pallars, de
999, el bisbe consagrani .dedico ista ecclesia ad Isamo abbate et Erimanno et ad
ipsos vicinos propter suas preces. (Ordeig, Les dotalies, doc. 111. de Baraut, Les
actes, ap. 42).
En 1019, es ventila un judici en la curia comtal de Besalú, promogut pel vescomte Senofred contra aomnes homines habitatores in parrocbia Sancta Colum-

en un cert control del seu regisme internu3 1 es mostra també en
algun cas curiós, com el d'un veritable litigi (acontentio magnamn) que sorgí entre els feligresas de dues parrbquies veines
(Baltarga i Saig a la Cerdanya), sobre la residencia habitual del
rector, que cada grup volia acaparar d'una manera exclusivaP4
Perb sobretot la parroquia era pels pobletans de la rodalia el
seu centre espiritual, lloc obligat de culte i lloc d'enterrament i
de sufragis a llurs familiars, reces en les turbulencies i en els perills a través de les sagreres (espais protegits el seu entorn), lloc
de juraments i d'actes solemnes (juicis, testaments ...)." Tots
aquests actes i funcions proporcionarien les primeres ocasions
de reunió del veinat per tractar de co que els afectava d'una maban que pretenien posseir legitimament la dita església com un alou, amb els seus
delmes i primicies, front a l'acusació d'invasors per p a n del primer, que la reivin.
dicava en virtut d'una possessió trentenaria (ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó,
perg. Berenguer Ramón 1, carpeta 1, n. 22). Un altre judici es ventilava davant
I'església de Saderra (Ausona) en 1058, ainter sacerdotes sancti MarceMi et parrochianis contra Durandis ve1 filius e i u s ~en defensa d'un alou de dita església que
aquest darrer pretenia -i consegui- recuperar per al seu patrimoni (Arxiu Catedral de Vic=A.C.V., Calaix 6, vol. 111, perg. n. 262).
42. En 1103, el clergue de Santa Maria de RomanyA (La Selva), permutava
unes terres de dita església amb Bernat Guiltem de Palau, sassensu omnium
chanonicomm chanonice ecclesie Sancte Marie Sedis Gerunde et omnium parrochianomm prenominate ecclesie Sancte Mane. (Arxiu del vescomtat de Cardona, a la Casa de Medinaceli, perg. n. 30).
Semblantment, el bishe Pere d'Urgel1, en 1133 feia donació a la canonica de
Solsona de varies esglésies (Sant Cerni, Sant Mateu de Guspi i sufraganies), acum
cinsilio canonicarum sedis Urgelli et cum consilio parrochianorum istorum honorums (Arxiu Episcopal de Solsona = A.E.S., Lligall Ogem, reportat per J. Serra
Vilaró, Senyoriu vescomtal de la familia Miró, a Butlleti del Centre Excursionista
de Catalunya. XIX, 1909, p. 67, nota 1).
43. En el dors de i'Acta del Brull (Ausona), de 1063, hi figura un escrit pos.
terior (de 1083). on consta que: -Recngnoverunt parroquiani sancti Martini, illo.
rum ornamenta que comendarunt ad Bernardum Guilelmi sacerdotem*. Segueix
la relació dels llibres, mobiliari i omaments litúrgics de I'església (Ordeig, Les
dotalies, doc. 199).
44. Aquesta interessant controvkrsia, explicada amb detall en el cos de l'acta
de consagració de Baltarga (890). feu necessária la intervenció del mateix bisbe
que imposi la solució a base d'un arbitratge (Ordeig, Les dotalies, doc. 14, de
Baraut, Les actes, ap. 8).
45. Els esmentats deures dels feligresos d'assistkncia en vida i mort a la
parroquia, recepció de sagraments, etc., aixi com el de sosteniment del culte amb
la satisfacció dels delmes i primicies i altres ofrenes, eren objecte de compromis
formal en algunes actes de mnsagració. Aixi ho veiem, p. e., la de Riusec (Valles
Occidental), de 1054 (Ordeig, Les dotalies, doc. n. 187), o en la ja esmentada de
Santa Eughnia d'Olli (Cerdanya), de 112 (cit. supra). Perb també, a vegades, ho
trobem fixat de manera independent, com p. e., la declaració dels habitants (cavallers i peons) de la plana de Guissona, en 1106, respecte i'església de Santa Maria
d'aquesta locaiitat (Biblioteca de Catalunya = B.C.: J. Pasquai, Sacra Antiquitatis
Cataloniae Monumenfa, ms. 729, vol. IX, fol. 66).

nera general. S'ha pogut resumir que la parroquia seria alhora
causa i efecte del ientiment comunitari local?
2.1.3. La confraria
Aquest vincle religiós quedava enfortit quan en el si de la parroquia (o d'un centre monacal amb funció de parroquia) hi era
establerta una confraria. Agrupava, aquesta, pel general, tots els
veins o feligresos (nobles o cavallers inclosos eventualment) d'un
sector local indefinit amb una finalitat caritativa o d'assistencia
mútua, així per vius com per difunts. L'ajut al pobre i al malalt
i, sobre tot, l'assistencia en l'enterrament i l'oferta de sufragis,
constituien els seus objectius cabdals. La festa parroquial, i altres ocasions els reunia en fraternal convit i tot plegat estrenyia
el sentiment de cohesió veinal~Ens manca encara un be11 estudi
d'aquestes primiceres confraries o fraternes al nostre país, abans
de convertir-se moltes d'elles en entitats gremials. Les més antigues semblen correspondre a les terres gironines, amb alguns indicis de finals del segle x." Entrat el segle XI (1035) coneixem
d'erecció solemne d'una «caritas que vulgo fratrias vocantn en
l'església monacal de Sant Pere de la Portella (Alt Bergadh), per
dos prelats del migdia a Franca amb el diocesh d'urgell." 1 al final de la centúria (1100) registrem una altra erecció semblant pel
bisbe urgelles Sant Ot, a Santa Maria de Lillet, també en la comarca bergadianao Pocs anys després (1112) el propi bisbe Sant
Ot erigia una altra confrana (secularis fraternitatem) en el monestir de Gerri en terres ~allareses.5~
L'esperit de confraria arriba
46. Tb, Les estructures, 1, full 143, recollint parauies de S. Reynols. Kingdoms
and Comunities in Wesfern Europe, 900-1300, Oxiord, 1984. PP. 8B89.
47. En el testament del clergue Guigo. jurat en 983, hi figuren sengles llegats
de caps de bestiar i productei de camp a favor de les nfraternes. de Sant Sadumi, Casavells i Albanyh (Arx. Capitular de Girona = A.C.G., perg. n. 23). 1 en
el de Welmond, executat en 986 s'hi traba semblant llegat a favor de la afraternaa
de Sant Pere de Llora (Junyent, Diplomatari, doc. n. 524).
48. Villanueva, Viaje Literario a las Iglesias de España, VIII, Valencia, 1821,
doc. XXIII, reproduít per J. Santamaria, Membries del monestir d e Sant Pere de
la Portella, Solsona, 1935, doc. IX. També, parcialment en J. Orlandis, Traditio
corporis et animae, a .Anuario de Historia del Derecho Espa~ioln,XVI, 1954, p. 2M).
nota 357.
49. Villanueva, Viaje literario, IX, doc. IV, i parcialment en Orlandis, ob. cit.
supra, p. 262, nota 3M).
Recordem que en aquest mateix any existeix ja fa confrana de la Catedral de
Barcelona, en la que eren rebnts els habitants de la ciutat, en mrespond8ncia
a i'oferiment dels delmes dels seus guanys (vid. nota 34).
50. B. C. Llovet, Colecci<in diplomática de Gerri, ms. 426, fol. 52, doc. LIV.
Pocs anys abans (1105) els veíns d'Alós (en dos gnips de Sant Llei i de Sant

per aquest temps a projectar-se en l'atracció de gent per a la restauració de la Seu de Tarragona, pero amb un abast personal més
ampli?'

2.2. La titularitat de drets dominicals
Es un aspecte fonamental de la modelació d'unes entitats comunitaries. Ho és principalment en el medi rural - o n aquest
element es lliga estretament amb l'anterior. parroquial- pero
també en algun centre urbh, d'irradiació territorial.
Les comunitats veinals -de les contrades pirinenques primer, de les valls i planes poc després- ens apareixen com a posseidores o usufructuhries col~lectivesdels béns immobilaris: terres de conreu, vinyes, boscos, pastures, aigües, salinas... La precisa condició jurídica de la seva tenencia pot ésser diversa -propietat, possessió, aprofitament, establiment a cens- pero sembla
secundaria al nostre objectius ja que ací l'interes rau en el fet
d'una titularitat o exercici conjunt per tot el grup. Aixb descomptant, com és sabut, la confusió soferta per aquests conceptes del
dret classic en els ternps medievals. Aixi i tot intenrarem d'esboqar una possible distinció per major claredat.
2.2.1.

Propietat comunitaria

Comencant per la propietat, afirma Bonnassie (oposant-se a
Barbero-Vigil), que des dels segles IX-xi sens dubte molt abans,
la propietat individual, a la romana, era la forma mes estesa de
la detentació de béns immobiliaris, almenys en les zones d'habitació i de conreu. 1 afegeix que aixo no priva de reconeixer, amb
tot, l'existencia d'una possessió comunal -millar dit, d'ús o aprofitament indivis- que sembla limitar al que el1 anomena vacants
(boscos, erms, pasturatges d'estiu).* Nosaltres pensem que una
propietat o possessió comunitaria de tipus alodial (en la mentalitat de l'epoca), podia afectar igualment, bé que en menor grau,
aquelles hrees d'habitació i de conreu. 1 aixi la trobem referida
Pere) entraven ja en contacte eclesial amb el monestir de Gerri, al efectuar donació de tot el seu delme, donaci6 corresposta amb Soferiment de tenir spartem et
societatem in omnibus sacrificiis et beneficiis eclesie Gerrensis sicuti propriis
monachis eiusdem ecclesie~(1. Puig Ferrraté, El monestir de Gerri, Ap. doc. 94).
51. Aquesta confrana de Tarragona fou instituida en un Concili de Narbona,
de 1129 (Villanueva, Viaje literario, VI, doc. XLVI. Recull el text Orlandis, ob.
cit. supra, p. 2ú0, nota 357).
52. Les communautes rurales, p. 81.
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documentalment, bé a una gran unitat de població i de cultiu:
viIfas' o terrne d'una vall,%bé a uns alou~:~
a una vinyas6adhuc
a una església amb les seves rendess7 1 encara afegiríem que tal
caracter de ple domini es projecta algun cop sobre la possessió
collectiva de bosc~s:~pratsl aigües O POUS saliners;' si bé reconeixem que pel general aquests béns solen ésser objecte de mer
ús o aprofitament, per part de la coklectivitat, com ja assenyalava B~nnassie.~'
bis
La documentació conservada de i'epoca no ens ililustra massa
respecte al contingut d'aquesta propietat i de la seva explotació.
Apart alguna aklusió incidental sobre realitats concretes> de fet
sols es fa present en les situacions en que el dret d'una comunitat
és objecte d'una alienació més o menys forcada, o és posat en
entredit per una reclamació judicial. Els símptomes d'una pressió
per part dels potents (particulars o centres dominicals), sobre
aquestes modestes comunitats, es fan sentir ben aviat, i podriem
considerar-la paraHela al fenomen dit de senyorilització de la
alouetat dels petits propietaris. No podria obeir a tal pressió, la
venda de «medietate de ipsa villax que els habitants de Vilamacolum (a 1'Empordb) feien en 916 a favor d'un tal Vifred, pocs dies
després de la defensa judicial que havien hagut de mantenir front
a les exigencies fiscals del propi comte dlEmpúries?" Pocs de53. Vilamacolum (916). Vila Ripba (941).
54. Amer (951). Vallformosa (977).
55. Baén (920). Amer (951), Salas de Pallars (955). Ventola (1011). Pons (1032).
56. Baseara (925). Monturiol (1011).
57. Santa Coloma, en el Conflent (1019).
58. Sentmenat (lM16).
59. Terrassa (lCü9), Villalba (1013).
MI. Corró de Val1 (1020).
61. Jusseu-Aquinaleu (987).
61 bis. Loc. cit. en nota 52. Amb tot, aquest autor, en altre lloc (Caíalunya,
1, 268) admet també una propietat collectiva tipus alodial -be que rara- sobre
tals béns (pastures, boscos, aigiies) i en dóna exemples concrets, distingint-la dels
casos de dret d ü s (emprius), sobre la mateixa classe de béns, depenents en darrer
terme de l'autoritat comtal, i que s6n presentats separadament.
62. Any 1002. Venda d'un molí en terme de Terrassa. Entre les afrontacions
es citen %departe circi in ipso prafo que est comune, de oriente in ipsa bruchwia
que est similiter comunen (A.C.A., Perg. de R. Borrell, n. MI, referenciats per Bonnassie, CafaZunya, 1, p. 268, nota 209, i Tb, Les estrucfures, 1, full 108).
Any 10051005. Donació d'un aloa atorgada per Sendred a Santa Maria d'Urgell. Per orient i occident afrontava amb "tenis rusticorum Sancte Mariea (Baraut, Ets documenfs, .Urgeilia~, 111, 1980, doc. 286).
Any 1011. Acta de consagraci6 de la parrbquia de Monturiol (Vallespir). Afron.
tava n... et de alia in vinen comunaZea (P. de Marca, Marca Hispánica, París, 1688,
doc. CLXI).
63, L'acta judicial (precisament en el tribunal comtal. bé que presidit pel

cennis més tard, uns altres comtes, de Barcelona i Cerdanya, respectivament, eren els beneficiaris de sengles donacions de la Vila
Ripha (prop de Cardedeu) i d'un alou a Ventolh (Ripollks), efectuades pel conjunt dels seus respectius habita ni^.^ Més significativa resulta l'alienació de uomnes alodes nostros» que a principis
del segle x havien fet els veins de Baén (Pallars) a favor del comte
Ramon, i la que a principis de l'xr efectuaren els de Sentmenat
(Valles Occidental), d'una partida boscana (que havien comprat
en temps anterior a un particular) a favor de la canbnica barcelonina, per tal com en ambdues s'hi manifesta expressament la recerca d'una protecció s e n y ~ r i a lEn
. ~ terres &Urge11 podríem anotar també una donació semblant (la de les viiles de Tuixen), amb
implicacions de subjecció, realitzada entre finals del segle IX i
mitjans del x . ~ ~
Les discusions relatives a la legitimitat dels drets d'aquestes
comunitats sore Ilurs terres, ventilades en l'esfera judicial, són
molt repetides i forca expressives del propi dinamisme d'aquelles.
Per de prompte, el fet que tals agrupacions de conreadors poguessin accedir amb aquest títol a les audiencies dels comtes, en
defensa o en reivindicació del que creien propi, ja és una prova
de la seva cohesió i de la seva vitalitat. Els resultats positius de
tals esforcos foren diversos. Són prou conegudes les actuacions
portades a t e m e davant la cúria comtal barcelonina per les comunitats veinals de Vallformosa (Bages) en 977 i per la de Vilalba
vescomte Godmar) porta data de 6 de maig de 916. i la venda, el dia 12 (M. T.
Simó, Aportacidn a la documentacidn colwial catalana (siglo X), oMiscelánea de
Estudios dedicados al profesor Antonio Marin Ocete., 11, Granada, 1974, PP. 1021
i 1023, docs. 11 i 111).
64. A Vila Ripha (941), eren un gmp de set veins que anos simulu . ista vindicione fecimus parirer comunum et firmare rogavimusu (Rius, Cartulario, 1,
doc. n. 20, interpretat per Vilaginés, La transició, pp. 30 i 31).
L'alou de Ventola, era donat pel comte Guifrk, a Ripoll en 1011, fent constar
que nnobis advenit de ipsos homines habitatores in predicta villa Ventolanou. Ho
seria probablement a finals del s. x (E. Jnnyent, Diplomatari de I'Abat Oliba, doc.
43 [en premsal).
65. La donació de la vila de Baén, és de 920 (Abadal, Els conttats, p. 351, doc.
182). La de Sentmenat de 1006 (Feliu, El dominio territorial. ap. doc., 159).
66. La zscriptura quam f k e m n t homines de Toxen ad Gmitem Seniofredou,
de les predites vilies, era aHegada en mar$ de 1029, pel comte Ermengof 11, com
a títol, entre altes, del seu dret sobre aquelles, discutit pel bisbe. Finalment, mesos després (desembre de 1029), el comte es decidí a traspasar a la can6nica dita
vila, amb delmes i primicies, set cum censum comitatem quod ego supranominatus iuste habere debeo...D. Aquest cens, sols podia procedir dels habitants de les
viles (Baraut, Els documents, ~Urgellian,IV, 1981, doc. 425 i 427).
La dimensió senyorial d'aquestes darreres donacions sera recoilida en I'apartat relatiu a la integració de les comunitats locals en I'orbita pública (2.5).

(Valles Oriental) en 1013. Defensaven en elles la pacífica possessió
de tata la vall en el primer cas, i d'un prat en el segon, precisament contra reclamacions dels propis comtes, i en ambdues ocasions els veins assoliren el reconeixement dels seus d r e t ~ . ~Perb
'
en general, la resolució dels judicis coneguts - q u a s i tots davant
instancies eclesials immunitaries- fou adversa als interessos
dels pobladors, i aquests veieren perdre la seva propietat. No podem entrar ací en l'examen de les situacions plantejades en cada
cas, forca diverses i de notori interes histbrico-juridic. Perb pel
que mostra la documentació sembla translluir-se ben sovint una
qüestió d'insuficiencia o d'inferioritat de proves per part de les
comunitats pageses front a uns millors títols exhibits pels reclamants. En tot cas resulta palesa la superioritat senyorial aWudi67. A Vallformosa, el comte Borrell reclamava la Val1 per successió del seu
pare Sunyer. Pero els ahabitantibus Valle Fermonsan, presents al judici, en nom.
bre d'una cinquantena, pogueren fer valer el seu dret basat en una possessió mds
que trentenaria (Miquel, Liber Feudorum Maior, 1, doc. 320; Udiua, El Archivo
Condal. doc. 181).
A Vilalba. foren els seus nhabitatoresu els que plantejaren La querella, per tal
com el wmte (Ramon Borrell) havia venut aincaute et improvisen el prat en qüesti6 a un tal Rigoald. Aquest I'havia convertit en terra de conreu, ampliant, pel
que sembla un predi colindant seu, en perjudici dels drets dels veins. El wmte,
percatat del seu error anuU&la venda anterior i concedí el prat als habitants de
la vila sense cap cens ni tribut. (Publica el text M. Zimmermann, Les marches
meridionals du royaume aux alenfours de I'an mil, Nancy, 1987, p. 91, text n. 3,
i en fa un substanciós comentan, en el que destaca el dinamisme d'aquestes co.
munitats, tant en el pla econbmic com en la defensa dels seus interessos.)
68. Trobem una varietat de plantejaments. Alguns alludien a u n a simple invasió o apoderament de terres per part dels zhominesn, whabitatoresn dels respectius Ilocs, i consequent cnltiu durant un cert temps. Aixi ho veiem a Ascua (Urgell, 910). on aquells reconeixien que seas (terras qui sunt de Sancta Maria) prendidimus et tenemus et expletavimus et invasimus e a s p e r V annos malo ordine
contra legen (Baraut, Els documents, ~Urgellian.111, 1988, doc. 67). Semblantment
els homes de Santa Coloma (de Conflent), en nombre d'uns 25 foren demandats
spropter invasione ex ipsius decimisa (F. Monsalvatge, Noticias históricas, XV,
Olot, 1907, doc. n. 2174). Alguna vegada s'aljudeix més vagament a una possessió
injusta com a Vilademuls (921). respecte la Seu de Girona (Monsalvatge, Noticias
históricas, XI, ap. doc. 468). com a Puns 1032). respecte a Ripoll (A. Bach, Documenfs del Arioraf de Guaiter, nUrgellia~,VIII, 198M7, ap, 1). En altres situacions,
la possessió a voltes antiga dels conreadon mancava de proves fefaents o d'algun
testimoni decisiu. Tal a Amer (951). on aquells .non potuimus exinde habere
auctore predicto Sonifredoo que, al seu dir els hauria venut els predis discutits
(ACA.Monacals-Amer. Carpeta 1, perg. 2). 1 en aquests casos s'irnposava La invo.
cació de titols efectius per part del reclamant, que pndien ser idhuc preceptes
regis o donacions comtals. e s el que advertim ja en el judici comtal a Sant Joan
de Ripoll (913). on la seva abadessa Emma, obtenia del conjunt dels habitants de
la vall el reconeixement del seu dret eminent sobre aquesta pel revestiment que
el seu pare Guifré li'n feu per vocem regis, al fundar el monestir (Udina, E1 archivo condal. doc. 38). 1 poc després, a Amer qon el monestir aMegava la posses.
si6 "per preceptum regis ve1 alias scripturas"~,i de manera més concreta, a Bascara (9251, amb la referencia a preceptes dels reis franes Lluis i Carles a favor de

da front la natural debilitat d'aquestes agmpacions vilatanesW
Certament que en algunes ocasions el decaiment d'aquest dret
de lliure propietat coHectiva es traduia en una concessió pel propi dominus, de cultiu a cens o precaria a favor dels mateixos
veins perjudicats. De fet, aquesta condició era probablement la
que tindrien ja anteriorment, quan s'apropiaren de les terres,
evadint-se de IIurs obligacions amb aquel1 (l'anomenada uinvasiór pel document oficial). 1 aixb és el que pot advertir-se en els
esmentats judicis de Salas d'Amer (898), de Palau d'Emporda
(980), o d'Assua (910). Pero també aquesta condició censataria o
arrendatícia era establerta directament en favor de sengles comunitats agraries, ja des de ben entrat el segle XI, bé que sense
Per aquesta epoca el regim de tenencies
gaires manifestaci~ns.~
la Seu de Girona (Villanueva, Viaje literario, XIII, ap. XII), i semblantment a
Sal& de Pallars (995)amb la invocació de preceptes de l'emperador LIuís i del
comte Ram6n (Abadal. Els comfals, doc. 297). També a Gombren (Ripollbs) (987)
semblantment a Sant Joan on l'abadesa Fredeburga de Sant Joan de Ripoll podia
reivindicar front als seus abominesn els termes de Montgrony en gracia a la donaci6 rebuda per la seva antecessora Emma del comte Guifrk, al ingresar al monestir (Udina, El archivo condal, ap. 11. D). En algun c a ~ la
, itlegalitat dels conreadors consistia en haver redactat una «scriptura falsissimau per legitimar el seu
dret, com a Palau d'Empordb (908) front a la Seu girorina (Villanueva, Viaje literario, XIII, doc. XVIII), i Bdhuc en haver venut la villa, menystenint la seva con.
dició beneficiaria d'un centre dominical, com advertim a Salas (d'Amer), en 898
(Calmette, Un jugement original, Bibliothhque de I'Ecole des Chartes, LXVII, 1906,
p. 66). La fórmula de conclusió processal era quasi sempre i'evacuació que feien
els demandats dels seus pretesos drets. Cal precisar, pero, que en alguns casos
esmentats. com els judicis de Sant Joan i Gomsen, no apareix clarament un planteig litigiós, amb oposició formal dels habitants a la propietat del monestir, sin6
un mer reconeixement d'aquesta. Aixi i tot, pot sospitar-se que s'hauria manifestat alguna actitud negativa per part dels primers.
69. Bonnassie, Calalunya, p. 176, nota 286. Conceptua com a confiscació dels
béns de les col.lectivitats veinais, les resolncions judicials admeses a les d l s s u a ,
Vilademuls, Bascara, Amer, Salas de Pallars, Suara, presentades. Ja E. de Hinojosa (El rdgimen senoria1 en Cataluna durante la Edad Media, Madrid, 1905, p. 134).
havia escrit que sLa existencia de comunidades rurales libres hubo de ser precaria
y accidentada cuando radicaban en la vecindad de los senores eclesiásticos y seculares, que acabaron por extender a ellas su dominación en tiempos en que el
poder del Estado era impotente para garantirles vida propia e independiente*.
70. Una de les primeres conegudes (1071) és la rconvenihncia~feta entre I'ardiaca de la Seu urgellesa i els qhomines de Loriaa sobre i'església de Sant Marti
i el cultiu de les seves terres. sota prestacions agraries i obligació d'hospedatge
(C. Baraut, Cartuleri Andorra, 1, doc. 29). Den anys després (1082) el comte Arnau
de Pallars junt amb l'abat de Gerri realitzaven altre conveni de plantaci6 i edificació aad colones teme ipsiusa, 6s a dir, d'un h b i t territorial de Gerri, també
sota prestació convinguda (1. Puig i Ferraté, El monestir de Gerri, ap. doc. 30, en
premsa). Iguaiment s'intitula com a ~convenientiaoI'establiment d'uns alous sad
plantandumo. per part del mateix monestir de Gerri, en 1101 als xhominibus de
Sancto Martino de Canals. amb fixació de cens i facultat de disposici6 (Puig i
Ferraté. ob. cit., doc. n. 80).

individuals o familiars estava ja avancant a tot arreu amb desplacament de les d'indole coklectiva.
Apart de les Arees de cultiu o d'habitació, la propietat de les
comunitats veinals - e n el sentit ple amb que l'hem entesa- pogué incloure, també en algun cas, altres classes de béns, més accessoris de les heretats: prats, boscos, aigües... Respecte d'aquestes coneixem una vertadera propietat dels corrents de diversos rierols devallants d'una vessant muntanyenca per part de dos
pobles de 1'Alt Valles: Corró d'Amunt i Samalús. Els veins del
primer les havien comprat en 1020 als comtes de Barcelona -que
en tenien el domini eminent- pel preu de quatre mancusos d'or
cuit -amb el propbsit de conduir-les pel regadiu de les seves heretats i de les seves plantacions. Els de Samalús les posseirien
ja anteriorment, puix en aquell acte i a I'empar comtal, quedaven
compromeses ambdues comunitats veines a respectar mútuament
els seus respectius recs?' Reunió i inversió de numerari, relacions
amb l'esfera comtal per l'adquisició de les aigües, construcció
de canals, regulació del regadiu. .. tot plegat suposa unes iniciatives i unes actuacions solidanes ben significatives en Ia conformació de la personalitat del grup local. Menys expressiu en aquest
ordre resulta el testirnoni que posseim, molt primerenc (987) sobre la propietat d'un saliner. Pero presenta la dobla singularitat
de tractar-se d'una forma compartida de propietat entre dos pobles, Aguinaliu i Jusseu, a la Baixa Ribagorca, i de que aquests
estaven situats encara --en aquell moment- en zona musulmana?=Respecte a boscos i a prats, ja ens hi hem referit més amunt.
Cal situar probablement al segte xxr (1139). la donació de dos encarregats de
la repoblació en la zona de 1'Alta Conca de Barberk a avohis acaptatores de Valverdi. (Vallverd) que ja va encardinant-se en una relació senyorial (J. M. Font
Rius, Vallverd: gt'nesi histcirica &una comunitat rural en ?Alta Conca de Barbern, nhlisceliania Pau Vilau, Granollers. 1975, p. 281, ap. doc. 1, que porta com en
I'original [error?] la data de 1039).
Per bé que cau fora del nostfe espai cronolbgic, sembla oportú, acollir aci la
ucomposilio. agenwda en 1202 per i'ahat de Gerri, ncoactus~per la comtesa Guillelma de Pallars, amb els ahomines de Laras*, també sobre plantació de vinyes,
posant fi a divergencies antenors.
71. Publica el text Zimmerrnann, Les marches meridiomls, p. 110, text n. 7;
i en subratlla l'interes dels seus diferents aspectes. Cal esmentar també La referencia de Bomassie, a Catalunya, 1, p. 406, que ofereix un grkfic forqa iHustratiu
del tracat dels recs de Corr6 i Samalús.
72. Aquest regim de co-propietat i la conseguent explotacid conjunta havia de
suscitar conflictes, i un d'aquests 6s el que recuil l'anudit document, un judici
celebrat sota la protecció del jutge cristia dels mocarabs d'aquella zona. En
aquesl judici, discutien ambdues comunitats entorn els respectius drets del pou,
la tercera part del qual pertanyia als homes dlguinaliu, pro heredifate, segons

2.2.2. Usos o aprofitaments comunals

Més generalitzada -i més duradera en el temps- que la propietat comunitaria que acabem de presentar, fou la tenencia en
aprofitament o ús comunal que afectava especificament a uns determinats béns complementaris -per necessaris- al conreu i a
la rarnaderia: els boscos, els prats i les pastures, les aigües. Ja
indicarem en iniciar el present apartat que no sempre resulta facil de distingir els perfils juridics de les dues formes de tenencia immobiliaria. En teoria, una i altra reconeixen el mateix titular; el conjunt del poble representat per tots els seus habitants,
pero els separa la naturalesa i I'abast de la tenencia: plena propietat amb lliure disposició en la primera, mer dret d'aprofitament en la segona. Aquest dret als béns comunals -en expressió
ja establerta- es coneixia amb un terme ben popular fins al nostre temps: els emprius (emprivum, 965; adimparamentum, 1010;
imparamentum, 1022; etc.). E1 tema referit al nostre país ha estat
objecte de consideració per diferents autors, entre ells Brutails 73
i Hinojosa," ja fa prop de cent anys, i en els nostres dies per Abada1 per al Pallars,'5 To per llrea gir~nina,'~apart de Bonnassie;"
en relació als seus aspectes principals, que són ja prou coneguts.
L'origen o procedencia de tal forma comunitaria d'aprofitament resulta ser --com ja assenyalava Hinojosa 18- un dels problemes més controvertits de la historia economica dlEuropa- i
no és pas ací lloc adient a tractar-lo. Pero, centrats en el nostre
temps i país, podem creure amb Abadal" que aquests béns jurídicament eren fiscals, del rei -i, ara cal afegir, dels comtes successors i també del senyoriu, per derivació de llur sobiraniapero la possessió inveterada atribuia als pobles un domini útil,
consolidat. Aquesta proced&nciaúltima d'una instancia superior
es reflecteix justament en els actes autoritans d'establiment originari de tal dret, o del reconeixement exprks de la seva possessió
popular. També, indirctament, en l'exempció del cens degut pel
jurament solemne prestat per uns representants seus damunt un altar (text en
Abadal, Els comfafs,ap. doc. 270).
73. J. A. Brutails, Efude sur la condition des populations rurales ven RousiIlon au Moyen Age, París, 1891, p. 244 i S S .
74. E. de Hinojosa, EI régimen señoriai, p. 49 i s.
75. R. d'Abadal, Els comtafs, p. 61.
76. L. Tb. Les estrucfures, 1, full 108.
77. P. Bonnassie, Cafalunya, 1, P P . 268269. També a Les communaulés rurales, p. 81.
78. Loc. cit. supra.
79. Loc. cit. supra.

seu ús, o adhuc, en alguna forma de conveni o transacció particular sobre modalitats d'aprofitament.
Els ciutadans de Barcelona -i per extensió, els de les franqueses comtals- fruirien des del temps antic d'aquests comunals.
Ja la Capitular on Carles e1 Calb, de 844 (dirigida als gots o als
hispans de Barcelona i de Terrassa, i als hispans del comtat), els
eximia de satisfer els pasqualia, $0 és, el canon derivat dels drets
de pastura." Més generosa seria la concessió comtal de 1025, que
els reconeixia la lliure possessió de pastures, de llenya i d'aigües
sense satisfacció de cap servei ni cens a ningú?' En la regió pirinenca es constaten ben aviat testimonis de semblants concessions
dels comtes, ja sigui en la part central, com Oliba de Besalú als
«homines» de la parroquia de Tragura (965)," ja en I'Occidental,
al Pallars Jussa, la del comte Ramon Sunyer als de Sant Marti
de Barcedana en 1012> o del seu gema, el diaca Aldefred als
d'Erta i llocs veins, cap al 900 (?) o potser 1022." Pero també en
les terres planes era conegut l'usdefruit d'aquests béns públics,
com veiem, per la donació que en fan en 1011 els comtes barcelonins Ramon Borrell i Ermenessda, renovant Santerior carta del
seu pare Borrell als habitatores d'uns predis del Baix Llobregat,
la propietat dels quals traspassaven llavors a Sant Cugatss Algun
80. Abadal, E k diplomes, p. 422. cap. 2.
81. Fou atorgada pels comtes Berenguer Ramon 1 i Sanca, en el cos de i'ampla carta de franquesa per a la ciutat i comtats (Abadal, Els diplomes, p. 445, ap.
XIII: Font, Cartas de población, 1, doc. 15).
82. L'emprivum s'estenia a atam in pascuis quam in boscis in flumen Teder.,
amb carhcter privatiu pels concessionaris, que podien excloure'n qualsevol persona forastera. Aquests havien satisfet al comte un donatiu en especie per tal concesaió (Udina, El archivo condai, p. 445, ap. C. L'editor el considera fals. pero
en tot cas seria expressiu d'una situacib efectiva, més o menys propera a la data
d'atribució).
83. Aqui la concessió 6s fixa, a precs de I'abat de Gerri, que en aquel1 acte,
rebia del comte dues condamines prop del Noguera Pallaresa (a Puigceriós i a
Llimiana). Sembla volguer salvaguardar-se la possessió anterior d'aquells ahomines qui sunt in sanctum Martinum in valle circitanon, davant el traspks del domini aNudit a mans monacals. La concessió pel comte perb es fa bin terra nostraa
i ssicut alii nostri homines~,el que revela la generalització de tal rigim en els
dominis comtals (Puig Ferraté, El monestir de Gerri, doc 2 [en premsa]).
84. Udina, El archivo condal, doc. n. 13. També aquesta wncessió s'inserta en
una donació a un monestir (aci Lavaix), la de la avilla nOVQ qui dicitnr Ertau. Els
ahabitatores d'Ertan tindrien acompras et toturn imparamentum comuniter cum
hominihus de Ssas et Petra Nigra in silvis et garricis et pascuis et aquis et omnibus utilitatibus ad fidelitate Dei et prefati monesteriin. Com en el cas anterior,
el document és titulat de fals per ['editor, pero considera autintic el seu contingut. La falsificacid s'operaria, segons Abadal, despres d'un judici de 1022 que donaria peu a posar els drets concedits sota el dornini de Lavaix (Els comtats, P. 61).
85. Seguim wnstatant el fenomen de que el reconeixement dels usas cnmu.
nals, surti a la soperf[cie, al operar-se una enajenació comtal a favor d'un centre

cop s'arriba al reconeixement o matització d'aquest dret a través
d'una transacció motivada per algun incident i situació especial,
com advertim en dues ocasions dins la parroquia i val1 d'osseja,
a la Cerdanya, primer en 1030.86i un segle més tard en 1160.m En
les cartes de franquícia del segle XII per a les noves poblacions
de les marques ponentines (així per exemple en les veines localitats urgellenques de Tirrega i de Vilagrassa) hi podem registrar
sengles concessions sobiranes per l'aprofitament col.lectiu de l'aigua per a regadiu i altres usos comuns del veinat, amb precisió de
les jornades di~ponibles.~
El paper de les comunitats de veins en l'ordenació dels béns
comunals, no fou sempre passiu o receptiu. D'una banda, veiem
com aquelles intervenen, alguns cops ,en l'atermenament de les
terres o dels béns que els afectaven, bé directament, bé per raó
de veinatge prbxim, segons ha assenyalat Abadal, per a diversos
paratges del Pallars." Perb sobretot, la seva presencia activa es
eclesi?istic, a manera d'excepció o salvetat expressa. Aci es tracta d'un gran alou
situat en terme d'Aramprunyh, a Castelldefels, i abasia un ampli territori. Els
seus bahitants fmirien en tots eli dominis deis comtes de paschuas, ligua, piscationes al mar i adhuc d'exportar mercaderies en tota mena de naus (Rius, Cwtulario, 11, doc. 436).
Potser no sempre aquests drrts dels pobletants quedaven salvaguardats en les
transmissions territorials als monestirs. En 1087, el comte Guillem de Cerdanya
feia donació deis drets de pastures en set valls de Núria. upropter alodiumr a
favor del cenobi de Ripoll. El donant declara que aet propter ista donatione remaneant isti omines meos amodo nec in perpetuum non dent leuda in mercatum
de Ripoll, bomines de Valle de Rippisa (Alart, Privileges et Titres, 1, p. 34); Cartulair rousillomsis~p. 96, doc. LXV). Aci podria semblar que aquests hnmes de la
Val1 de Ribes havien quedat desposseits deis drets que tenien en aquells paratges
de Núna, i com a compensació se'ls donava I'exempció del pagament de leuda,
en el mercat de Ripoll. Perb el text tampoc sembla massa concloent.
86. Els homes d'osseja, beneficiaris d'un alou foren acusats pel comte Guifré
d'haver actuat abussivament en la tallada d'un bosc i rompuda d'un erm, sense
la seva autoritzacib. Després de la intervenció d'un mandatari del grup i el pasament de 500 sous, el comte s'avingué a rcer>o&ixer-lisla propietat d'aquells.termes (Alart, Rrivildges, PP. 30-32. Vegeu la referencia d'Hinoiosa. El ré~imen.P. 55).
87. En aquesta &asió. veiemá un gmp de set co-propietaris cerdans. permutar amb els homes de la parrbquia de Sant Pere de Osseja junt amb els seus
aproximi et vicini nostria (cal entendre, dels caserius de la Val1 d'osseja), el cens
que percebrien en ra6 de l'aprofitament del bosc, per uns sexters de blat anuali,
amb el compromis de protegir-los front als forasters. (Alart, Privileges, p. 44.
També s'hi ha referit Hinojosa, ob. cit., p. 55.)
88. A ambdues localitats sels concedia l'aprofitament de I'aipua dos dies per
setmana, que a Thrrega eren el dilluns i divendres, i a Vilagrassa el dimccres i
el dissabte, possiblement per utilitzar la mateixa corrent. Perb a Vilagrassa se'ls
conferia la possibilitat d'ampliar aquests dies si en tinguessin necessitat. (1116,
Carta de Ramon Berenguer 111 a Tkrega; 1185, Carta d'Alfons 1 a Vilagrassa.
Font, Cartas de población, 1, doc. 48 i 176 respectivament.)
89. En la ja esmentada donació feta pcls homes de Baén de tots Ilurs alous
al comte (925). cuiden aquests de delimitar el que serien, a criteri d'aquest autor,

manifesta més patentment en la defensa judicial de l'exercici d'aquells drets d'aprofitament davant el seu desconeixement o el seu
impediment per part d'altres comunitats -generalment contigües- o bé de particulars poderosos, disposats a una apropiació
més o menys fonamentada" De la primera situació, el testimoni
més eloqüent potser sigui el ja conegut litigi entre les comunitats
del Pallarols i &Aja, a la Cerdanya, sobre pastures prop del riu
Segre, ventilat en 1027, davant el tribunal del comte Guifré de
Cerdanya i amb intervenció d'oliba, abat de Ripoll, monestir del
que depenien les pastures d'AjaP1 Una altra co1,lisió entre dues
villes -Ravenui i Somponia, al Pallars- per raó dels emprius,
sembla endevinar-se a través d'un judici de 1010 davant el comte
Sunyer, iniciat pel monestir d'Oveix, senyor del terme. La resolució acotava l'ambit d'uns i d'altres i fixava les respectives prestacion~.~
De l'altra situació -conflictivitat entre comunitats i particula porci6 de muntanya i bosc d'utilitzaci6 comú (Abadal, Els comtats, doc. 132,
vegeu p. 62). Poc abans, en 923, en un judici en que es feu la divi66 entre els
termes de Vilanova i Censuy, hi intervenien els homes de Riben i Toralles, com
a veins i possibles afectats per l'operaci6 (ob. cit., doc. 132). Els alous de Santa
EngAcia havien estat delimitats al seu dia per acord dels comtes Isarn i Llop
amb aipsos homines de Sancta Engracia.. S'hi aHudia en document posterior de
970, ob. cit., doc. 262).
90. No registrem, en canvi, controv&rsies amb els senyors directes. Vegeu
perb la noticia indicular que ens transmet Olzinelles. corresponent a l'any 962:
.Sentencia a favor del monasterio, en el juzgado del conde Seniofredo sobre el
agua del Segre contra los hombres de Set (en la Cerdaiia) quienes reconocen el
derecho del monasterio por precepto del Rey o por la escritura de donacibn de
los condes Wih-edo y Winidelde 7 de los idus de noviembre año 8 de Lotario, Car.
tulario verde, fol. 89.. (R. Olzinelles, Indice de donaciones..., Ripoll, fol. 12, B.C.
MS., n. 430.)
91. El conflicte - q u e s'havia enverinat amb episodis de viol&nciaper ambd6s poblei- venia motivat per una mutacid del curs del riu Segre, que feu accedir a la banda de Pallarols uns predis &inveterada possessi6 dels d'Aja. Les proves fefaents aportades per aquests xhominesa inclinaren als de Pallarols a reconkixer-lis els seus drets preferents, i en el mateix acte es procedí a una fixaci6
dels terminals definitius. La. intervenció d'Oliba propiciaria una solució d'equitat,
al permetre Ripoll, que els vefns de Pallarols poguessin pasturar en una part de
I'irea discutida amb la satisfacci6 d'un cens. (Doc.publicat per Alart, Cartulario,
p. 49, doc. 3t; J. Marti. Dietari de PuigcerdA amb la Vegueria de Ceudanya, 1, Ripoll. 1926, pp. 473 i 706. Vegeu les apreciacions d9Hinojosa. El regimen, p. 51 i Abadal. L'abat Oliba, bisbe de Vic i la seva dpoca, Barcelona. 1948, p. 134 i SS.)
92. F. Valls Tabemer, Els orígens dels comtats de Pallars i Ribagorca, a <Estudis Universitaris Catalans., IX, 1916, p. 34.
Encara que ja correspon a una data mes avencada (1188) podem retenir també la concorda celebrada entre els chomines de villa de Ladnix el de Murriess i
els castellans i homes de Selvanyh ( a 1'Alt Urgell), posant fi a una amagnam contentionemn per ra6 dels ademprius que els primers pretenien tenir en els boscos i
termes dels darrers (Arxiu Catedral Urgell [= A.C.U.], Pergami, Carpeta D-5 bis).

lars- comptem, com a testimoni ben singular, la contesa sorgida
«inter homines abitatores de villula de Corneliano de Lupricato
et homines id est Petrus et Aenricus. discutida en 1001 davant
I'audiencia pública barcelonina presidida pel jutge Onís. En
aquest cas, no eren estrictament les pastures posseides pels veins
de Cornellit a les ribes del Llobregat prop del mar, el que aquests
reivindicaven, per bé que, de retop, en resultarien també afectades. La reclamació -que es resoldria favorablement a favor dels
veins- requeia directament sobre el dret de lliure pas per les
vies públiques que hi conduien, utilitzades des de més de 30 anys,
i que aquells Pere i Enric -segurament propietaris acabalats del
veral- interceptaven sense raó, dificultant l'accés de persones i
de ramats majors i menors als dits emprius?' Un conflicte similar
entre els homes de Matadepera i Marcans (al Valles Occidental) i
uns particulars que havien tallat bosc d'aprofitament comunal d'aquells, fou solventat amistosament en 1068 per la intervenció
d'uns destacats personatges?
2.3. Les activitats econbmico-professionals
Les relacions derivades de l'activitat econmico-professional
constituiren també, sens dubte, un estímul pel desenvolupament
d'una conscikncia coklectiva en gracia a l'existencia d'uns interessos econbmics comuns en el conjunt o en amplis sectors dels habitants #una localitat. Aquest element es feia més pales en els
nuclis urbans, més propicis a una activitat d'indole mercadera o
artesana, perb recognoscible també en menor mesura en poblats
més modestos.
2.3.1. En l'area ciutadana

Atenent-nos ara als primers, podríem reproduir ací les referencies documentals a la presencia de mercats en aquests primers segles medievals, aportades ja per anteriors autors, Balari,
93. El document -encara inedit-

es troba a I'Arxiu Catedral de Barcelona
100 (publiquem el seu text corn Apendix I del present treball). Vegeu referencia de J. Femández Trabal. Aprofitaments
comunals, prats i pasfures al Delta del Llobregat, a .Acta ist6rica Archeologica
Medievaliaa, 10, 1989, p. 200. Tamb6 G. Gonz6lez Ortolá et alii, Cornelld de Llobregaf, Cornellh [1990?1, p. 26.
94. La acarta de seguretat. lliurada pels tres que s'havien entremés a les ro.
vires del Mont Calvo, a favor dels referits veins perjudicats costii a n'aquests el
preu de cinc unces. A. Ferrando. El monestir de Sanf Llorenc del Munt i les seves
possessions, Montserrat, 1987, p. M), doc. 61 (extractes del Speculo del monestir).
( = A.C.B.), Liber Antiquitatum, IV, doc. n.
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a finals del segle passat, i més recentment Vilk Valenti?s Recordem només que aquesta presencia, així com la percepció d'uns
impostos públics derivats de les seves transaccions (concretament el terG de teloneu) són testimoniades ja en els preceptes
dels reis carolingis del segle IX, expedits en favor de les seglésies
episcopals de Girona (834 i 844)' Urgell (860), Barcelona (878) i
Vic (889-890)W No sembla massa segur, perb, que tals mercats
funcionessin per als propis habitants de les ciutats, o bé que
fossin freqüentats bksicament per mercaders forans. L'arrencada forta de l'activitat mercadera i negociadora en els centres urbans de la Catalunya Vella sobrevindria més endavant, entrat el
segle x i més encara en els XI i XII, en els quals es confirma
clarament l'existencia de mercats, i adhuc d'alguna fira en aquelles
c i u t a t ~ ?L'acreixement
~
de tal activitat genera en algunes d'aquestes comunitats, la formació diin estarnent professional ben definit, els burgenses, amb un cert esperit de cos, de presencia ben
rellevant. A Vic, en 1138, els veiem sollicitar -i obtenir- del bisbe, senyor de la ciutat, un privilegi sobre modalitats de venda
de certs productes artesanals en el seu mercat. 1 a Barcelona,
poc després, en 1148, un ampli grup d'aquest estament de burgesos umagnis et parvis~,podia entrar en tractes amb el propi sobira (Ramon Berenguer IV) per fornir-li decursos econbmics que
asseguressin la conquesta de Tortosa, amb la garantia de diver95. J. Balari Jovany, Orfgenes histdricos de Cataluña 2, Sant Cugat, 1964,
p. 679 i SS. J. Vil& Valenti, El mdn rural a Catalunya, Barcelona, 1973, p. 41 i SS.,
un ampli i Iluminós capitol sobre el mercat alt-medieval cata¡&.
96. Els textos d'aquests preceptes, com es sabut estan recollits en Abadal,
Els diplomes carolingis, PP. 120 i 128 per Girona, p. 286 per Urgell, p. 297 per Vic,
p. 65 S r Barcelona.
97. El primer esment d'un mercat a Barcelona sembla correspondre a l'any
989, testificat per la venda d'un casal .sito in foris mwos civitate Barchinona, in
ipso burgo, ad prope ipso mercado* (Udina, Archivo Condal, doc. 219).
98. Les referhncies podrien ésser abundoses i quasi totes s6n prou conegudec.
N'hi ha prou en recordar, p. e.. que el mercat de la Seu d'Urgell, i la percepcio
del seu teloneu eren confirmats pel comte Ermengol 11 a la canbnica urgellesa en
I'any 1029; i que en laP8 s'bi celebraven ja unes fires, a l'agost i a1 setembre, els
drrts de les quals eren tambb concedits pei cornte urgellés a Santa Maria (Baflle,
La Seu d'urgell, p. 25). Els mercats de Vic i de Manresa, amb els seus teloneus,
continuaven en 1038 de propietat episcopal (Ordeig, Les dotalies, doc. n. 151. publicació en Villanueva, Viaje literario, VI, ap. XXVI), tenencia confirmada en 1099
(Villanueva, ob. cit., VI, doc. V). A Barcelona, I'emplaCament del mercat 6s assenyalat en 1045 com a fronterer amb I'hospital de pobres (A.C.B., Lib. Antiquit, 1,
fol. 3, doc. n. 41, i des del s. xrr (1112, 1161. etc.) a les portes del castell ve11 o vescomtal (J. Balari, Orígenes históricos de Cataluña: p. 679). El mercat de Perpinyh
existiria segurament ja en 1120 (Aiart, Priviteges, p. 37). El de Girona, en 1164 estava situat fora murs de la ciutat, kocant a l'onyar (Balari, ob. cit., p. 682).
99. A. Garcia, Origens del mercar de Vich, ~Ausa.. n. 51, 1959, p. 166.

ses rendes públiques.lWParaHelament, l'activitat d'artesans i de
menestrals i el desplegament de tallers i obradors configurarien
un nou espai de solidaritats professi~nals.'~~
Al costat d'aquests cercles de comerciants i d'artesans de l'interior, hem d'arrenglerar-hi uns altres grups de ciutadans o burgesos llancats pel mateix temps a les empreses mantimes, principalment des de Barcelona, les activitats dels quals imprimirien
a la seva co1,lectivitat una fesomia quasi corporativa. En efecte,
ja en els primers decennis del segle XII, els uhomes de Barcelona»
es presenten com un cos amb entitat suficient per a ésser considerats, per la propia autontat sobirana del país, com a beneficiaris de certs drets i exempcions fiscals en l'ambit mercantil mantim. El privilegi de 1118 s'adrecava directament a ahominibus
Barchinone~,per a declarar-los exempts del nou dret del cinque
de les mercaderies imposat pel comte (Ramon Berenguer 111) a les
galeres entrades al port barceloni.'" Major significació presenta
potser encara, algun aspecte del conveni signat en 1127 pel mateix comte (acompanyat de muller i de fill) amb la república de
Genova. S'hi ofena una protecció sobirana a les naus genoveses
navegants per tot el litoral de Catalunya, a canvi d'un cens, pagador per cada nau que hi prengués terra, als comtes atorgants,
cillis aut hominibus Barchinone per cosa, és a dir, en nom seu.
Així mateix s'estipulava que les naus genoveses que portessin
mercaders o carregament d'altres paisos, al llarg del litoral catala
i provencal, satisfarien el cens directament ~hominibusBarchinonen, com feien per costum els de Montpellier respecte al comte.'" No cal ponderar el paper d'aquestes actuacions dels barcelonins en la conformació d'una personalitat collectiva. Més endavant podrem recollir la seva significació en ordre a la representativitat comunal.
100. Miret i Sans, Los ciutadans de Barcelona en 1148, ~Boletinde la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona*, IX, 1921, p. 137.
101. Les mencions d'oficis i obradon apareixen ja a principis del s. xr i c o a
tinuen al llarg del segle i següents. Veieu per totes, Balari, Orígenes, 2, p. 668 i SS.
Per a Barcelona especialment Feliu, ob. cit. supra, full 64 i ss.
102. Publica el text A. de Capmany, Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antinua ciudad de Barcelona. vol. 11-1. Barcelona. 19622.
. o.
- 5..
doc. 1.
103. El text en Capmany, loc. cit., doc. 11. Aquest tractat ha cigut objecte de
nnva publicació i d'especial atenció per J. E. Ruiz Domenec, En torno a un tratado comarcial entre las ciudades de Génova y Barcelona en la primera mitad del
s. XZI, a Alti del I «Congresso Storico Ligun'a-Catalognas, 1, Bordighera, 1974,
PP. 151-160. PerO I'autor no es fixa gens en aquesta interveoció dels ahomes de
Barcelona=.

2.3.2. En les irees pobletanes
Si desplacem la nostra atenció de l'ambit urba als vilatatges
més reduits i a les mralies, no podem pas afirmar que en ells estigui absent del tot l'activitat econbmica mercadera i artesana,
bé que, lbgicament amb menor vigoria. En el període a que ens
cenyim, l'ocupació fonamental en aquest ordre rau en el mercat
(diari o setmanal) també, rera d'ell la fira, més estaci~nal!~En
restaurar-se la vila de Cardona en 986, el comte Borre11 concedia
com un alicient als seus habitants, fruir de cnegotium rectum et
mercatum perfectum et moneta una et mera sine mutatione et
sine aliqua falsitaten és a dir, mercat protegit per i'autoritat pública i amb garantia de la licitud de les seves transaccions!" Un
cmercatum publicumm el trobem ja, abans, a principis del segle (902) a Elna, en terres del Rosselló '" i durant el seu curs
s'establiria el de Monells, en terres gironines, que sembla haver
assolit una irradiació c~nsiderable!~
Ja en el segle XI constatem
mercats en llocs corresponents a diferentes zones del país, així
a les pirinenques del Pallars,lwde Conflent,lmo de Ripoll&~,"~
com
a les gironines,"' a les barcelonines de Bages, Valles i Baix Llobre104. La relació mes complerta dels mercats existents en localitats catalanes,
als segles x, xr i XII, amb citació puntual de la seva respectiva font, podeu trobar.
la en I'esmentat capitol de Vila Valentí, Vida rural i mercats setmanals als segles X a XII, en aE1 món rural a Catalunya., pp. 43-47. Les referhncies que s e
gueixen a continuació, cal prendre-les w m a purament indicatives.
105. Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. n. 9.
106. P. de Marca, Marca Hispánica, ap. doc. LXII.
107. Aixi ho afirma J. Pella i Forgas, Historia del Ampurdán, Barcelona, 1883,
p. 551. El mercat de Monells era concorregut per jueus i mercaders arribats de
tot arreu, pels camins de Girona i Emporda, i a comencaments del s. XII hi fou
traslladat el mercat d'Anye1ls (A.C.A., Perg. de R. Berenguer 111, n. 76). A finals
de la centúna (982) registrem la menció d'un mercat, prop de Ribes de Fresser
(J. Vila Valenti. El mdn rural a Catalunya, p. 44).
108. Any 1006, entre els termes d'unes donacions de Saut Pere de Burga1 al monestir de la Grassa s'asuenyala un pont uqui est ad locum Gilaren seu foro nundinale qui vulgus dicitur Merchatox. (B. C. Llovet, Colección diplomática de Gerri,
fol. 28, doc. XXXI.)
109. En la carta de fundació de Vilafranca de Conflent (1088-1092), el comte
de Cerdanya concedia als seus pobladors i'establiment d'un mercat únic en tots
els seus dominis, fora del d'Ix, a la Cerdanya (Font, Cartas de población, 1,
doc. 41).
110. Ripoll celebrava ja mercat en 1087, depenent del monestir, al qual, a
partir d'aquesta data podien acudir-hi els homes de la Val1 de Ribes amb exempció de leuda (Pnvilegi de Guillem, comte de Cerdanya, B. Alart, Cartulari Roussillonaise, PerpinyA, 1880, doc. LXV).
111. En 1027 i 1086 funcionaven respectivament els mercats de Besalú i Banyoles, segons es constata per sengles documents (Villanueva, Viaje literario, vol.
XV, doc. n. XXV, per a Besalú i P. de Marca, Marca Hispánica, ap. CCCI, per a
Banyoles).

gat!I2 La importancia dels mercats rurals i Sinteres per una protecció pública, tant de la seva celebració com de la seguretat deIs
concurrents en el camí d'anada i de tornada, es manifesta per
aquests anys, en la salvaguarda oferta ja pels primers preceptes
eclesiastics de pau i de treva,"' i més tard en disposicions de les
autoritats civils."' A la dotzena centdria els mercats rurals es prodiguen arreu del país i quasi no hi ha localitat que no el celebri i
adhuc alguna compta ja amb una firaF5Les referencies nombrases
a les vies mercaderes,'I6 així com a les mesures de determinats
mercats,"' corroboren I'aflukncia de concurrents a n'aquests. Es
tracta de mercats d'irradiació local o comarcal, d'intercanvi pel
consum, certament, perb no pas sense repercussió en el progressiu enfortiment d'una cohesió comunitaria.
2.4. Atencions d'interis coHectiu

Considerem en aquest apartat algunes missions un xic esparses o heterogknies ateses per la comunitat local, ja fos per iniciativa seva, ja per exigencia d'una instancia superior, perb que, en
tot cas afectaven -directament o indirecta- a Sinteres de la
112. A Martoreli, en 1032, es celebraven juraments judicials en t'altar de Santa Mana, zcuius ecclesia sita est in comitatu Barchinonense, in foro Martorelion
(Rius. Carfulario de Sanf Cueaf. 11. doc. 523). Les referhncies a asuesta església
i foro, wntinuen en anys suicessius.
113. Aixi en el de 1030, referenciat per la carta del bisbe Olíba als monjos
de Ripoll (E. Junyent, Diplomafari de Z'abat Oliba. textos literans, n. 20 [en
premsal).
114. La trobem, p. e., en el privilegi d'establiment del mercat de Camprodon
atorgat per R. Berenguer 111 al seu monestir (1118). En el successiu sol consignar-se aquesta protecció en tots els privilegis sobirans de concessió de mercat.
També en els convenis senyorials 6s visible I'inteds pel mercat. Aixi, p. e., el
comte d'Empúnes Ponc. en una concordia amb el de Barcelona, Ramon Berenguer 111 (1128) es comprometia a xquod non vetet suos homines ire ad merchad
de Peralada, et die sabati merchatum de Casteion non faciato (Balad, Origenes,
2, p. 684).
115. Aixi, p. e., Vilabertran, en 1IM) (Marca Hispánica, ap. doc. CCC XXVII),
Codalet (Conflent) en 1142 (Font. Cartas de poblacidn, 1, p. 391, Besalh en 1151
(Balan, Orígenes, 2, p. ~583).Moii, en 1153 (Balan, ob. cit., p. 681).
116. Les registrem ja molt aviat, així, en 925 en el sector empordanb de
Biscara (Villanueva, Viaje, vol. XIII, doc. n. XII), en 1019, t e m e innominat del
Valles Oriental (A.C.B., Libar Anfiquifafum, 1, doc. 396).
117. Ens diu Pella i Forgas, loc. cit. supra, que la migera o mesura del mercat de Monells ja en el s. x fou la m&%coneguda en el comer$ de cereals en les
comarques del Nord-Est de Catalunya. La emensura de Martorello legitiman del
mercat martorellenc existent ja en 1032 (vid. supra), 6s esmentada en un document de 1091 (Balari, ob. cit., p. 680).
La de Ridaura (en terres garrotxines) ho és un altre de 1123 (Balari, ob. cit.,
p. 680). Semblants refedncies podnen multiplicar-se.

propia collectivitat. Constitueixen sens dubte, un altre factor d'interacció i d'aglutinament del veinatge, associat a altres operants
en aquest sentit.
2.4.1. La defensa comunal
Una d'aquestes funcions seria l'organització de la defensa del
propi grup veinal i del més ampli territori en que aquest s'integrava, acomplerta bé d'una manera autonoma, bé sota la direcció
de les autoritats regular^!'^ Aquesta atenció militar es deixa sentir sobretot en la sistematització fronterera dels primers temps.
Ja hem atludit abans a l'índole tipicament militar de Cardona,
en la línia del Cardoner - Llobregat, a re1 de la seva restauració
pel comte Guifré el Pilós (cap a 880), consolidada, un segle després, pel seu nét Borrell. El clima d'inseguretat i de perill en que
havia de viure la seva comunitat pobladora es manifesta palesament en els preceptes de la carta de franquesa rebuda d'aquest
comte en 986!19 Concretament els relatius a l'actuació obligada
de tots els veins en la defensa front a lextenor i en el manteniment de l'ordre públic en l'hmbit intern, ambdues funcions prhcticament confoses.
Bhsicament es proveia el que avui anomenaríem defensa passiva: obres en el castell, torres, terraplens i fossanes, amb obligada dedicació pels veins d'un dia a la setmana. Pero s'afegia que
si els sobrevingués un gros perill, aquells podien arbitrar al seu
albir (~omnesvos imperavitis~... aper vestram bonam voluntatem») la manera d'acomplir aquest auxili front dels seus enemics.
Així detectem un indici de la iniciativa i de l'interes dels habitants en aquesta missió de defensa local. També, pero, hi era previst l'obligat aixecament de tots els habitants (de nou els .vos
omnesn) per rebutjar l'atac procedent de qualsevol enemic armat. 1 així mateix l'ajut co'lectiu a la víctima de l'agressió d'un
malfactor contra la seva persona o el seu patrimoni. Tals obligacions militars les veurem mantingudes a la mateixa vifa de Cardona, més d'un segle després, a través de les franqueses rebudes
del seu vescomte (1102-1125). 1, a més, reforcades per uns juraments de defensa i ajuda, prestats pels veins, no sols respecte les
autoritats directives, sinó també respecte als propis veins, el que
118. Bonnassie, Catalunya, 1, p. 275 i Les communanfies rurales, p. 83.
119. Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. n. 9. Una molt acurada versi6 catalana del seu text fou feta per R. Gaya, Carfa de poblacid de Cardona, Manresa, 1935.

estrenyeria més encara els vincles de solidaritat ~einal."~ Aquesta missió defensiva no es reduia a l'ambit de la localitat, ja que,
finalment, s'imposava la concorr&nciadels habitants a l'host comtal per expugnar els adversaris del príncep, és a dir, el servei públic exigit des d'antic a tots els homes del país.
Pel mateix temps, advertim -sense tanta rellevancia, certament- l'exercici d'aquesta comesa militar en les comunitats loc a l ~fonnades en la primera fase d'expansió colonitzadora a la
marca del Penedes. Cal recordar a aquest respecte, l'erecció d'una
«torre in comunas encomanada al grup establert pel vescomte barceloní a Freixa (954) en la riba de l'Anoia " i similarment, el treball a les obres del castell, als del districte de Ribes (998), en el
sector litoral, com únic deure públic dels pobladors respecte al
seu senyor, el bisbe de Barcelona, i que era l'acostumat en totes
les franqueses comtal~!~' Més endavant (entrat el segle XI) les
successives colonitzacions al Baix Penedes (Calders, Albinyana,
Sant Vicens ...) i a 1'Aonia-Segarra (Tous, Calaf) comportarien
també generalment l'edificació d'una torre de protecció dels conreus i de defensa del territori (a voltes en un termini assenyalat
i d'unes mesures prefixades) com a condició pel mantenirnent de
la propietat con~edida!~En realitat, ací es tractava d'establiments agraris a favor d'un cavaller o d'un empresari de repoblament, pero la subsegüent atracció de cultivadors que se'ls encomanava, generaria igualment unes agrupacions veinals vocades
a la indefugible defensa del paratge fronterer i amenasat.
2.4.2. Les obres públiques

Altres tasques més pacifiques foren assumides també per les
comunitats vilatanes amb evident interes col4ectiu. Posseírn un
exemple molt expressiu en Sobra d'explanació d'un tram del camí
públic entre l'Urgell i la Cerdanya i la construcció d'un pont sobre el riu Segre en el tracat d'aquell, realitzada pels habitants de
les dues vitles de Bar i de Tolonu (en els confins d'ambdues comarques) cap a 1081.'" La iniciativa de tal empresa correspongué
a I'acció conjunta de les dues comunitats. i fou oferta com a con119 bis. Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. 44.
120. Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. n. 5.
121. Font. Cartas de poblacibn, 1. donc. n. 10.
122. Font, Cartas de poblacidn, 1, docs. ns. 12, 13, 19, 21, 22...
123. Baraut, Els documenrs, =Urgellia~.VII, 1984-85, doc. n. 952, datat a 1
d'abrü de 1081.

trapartida d'una pau i d'una treva a establir per les autoritats civil i eclesiastica, que els lliurés del perill en que es trobaven
per mor de la «magna discordian que enfrontava als comtes veins
dlUrgell i de Cerdanya!" Aquest interessant testimoni que haurem de valorar més endavant en altres aspectes, és també una
mostra de la vitalitat de les comunitats pirinenques, en un grau
avancat de maduresa organitzativa.

2.5. Integració en I'orbita pública (comtal o senyorial)
Cloem aquesta consideració dels elements conduents a la configuració d'una personalitat moral en les comunitats locals. amb
la referencia a un dels aspectes més significatius d'aquest panorama, com és el de la integració d'aquelles en l'brb'ita del poder
públic. 1 en conseqüencia, el natural desenvolupament d'uns llacos de dependencia --o de relació en tot cas- del conjunt de
veins amb l'autoritat i els agents o representants seus.
Aquesta dialectica de poder públic -comunitats locals s'emmarca diacronicament en el procés de transformació progressiva
del poder reial o comtal en els territoris de la Catalunya Vella,
des de la seva originaria afirmació (segles IX-x),en l'ambit general del país i de la seva població, cap a una senyoralització progressiva. Fenomen aquest operat des de finals del segle x, pero
sobretot en el curs del segle XI i que afecta substancialment - e n
l'aspecte que ara ens interessa- a les comunitats rurals, perb
també a alguna ciutadana. 1 parellament la feudalització dels vincles entre l'autoritat sobirana i els delegats ordinaris, matitza a
l'ensems aquesta mutació de la relació basica sobira-súbdit.
Aquest esquema ha esdevingut ja classic en la nostra historiografia després de la magistral exposició que en feu el professor
124. Una Amplia representació dels dos pobles. s'entrevista a la Seu d'Urgell
amb el comte i el bisbe, acompanyats dels seus respectius sequits li presentaren
la seva proposta: explanació del dit comú entre el Grau d'Anstot i i'anomenat
Riutort i construcció del pont de Bar sobre ei Segre. Exposaren prhviament amb
forca vivesa el seu estat danim ~ Q u apropter, nos timidi et de lite illorum (dels
dos comtes) trepidi, quia sumus habitatores confinium ne efficeremur confusi et
pene ab omnibus rebus que fruimus nudis. 1 demanaren, w m a soluci6, squatinus darent nobis cunctisque posteris nostris, pacem et treguam ut deincebs
ni1 facerent nobis mali sed semper essemus securi et nunquam amplius insumecsissent super nos neque tulisse nobis nostra neque de nostris neque illi neque
successores illorum usque in eternum*. El document fa constar que el wmte i
el bisbe s'avingueren a la proposta dels dos pobles i acte seguit, els representants
d'aquests es wmprometeren a executar i'obra projectada.
No tenim perb cap referencia de la sort efectiva d'aquest pacte.

Bonnassie en la seva obra cabdal ja esmentada aci des d'un principi!= No cal pas retornar-hi, sinó tenir present només pel nostre
objectiu, el trasfons del seu discurs.

2.5.1. L'originaria dependencia comtal
L'originaria dependencia de les nostres comunitats veinals,
com de tota la població en general, respecte l'autoritat comtal i
els seus agents directes -hereva bhsicament de la submissió al
poder reial franc- comportava essencialment la satisfacció d'unes imposicions de tipus públic. Són les que els textos anomenen
quelcom imprecisament, functiones o redditibiones (serveis personal~d'auxili militar, tal vegada d'obres públiques...) i census
(allotjaments, prestacions en especies diverses), pero sovint englobades generalment en aquest darrer termes!=
Aquesta prestació
del census comtal, servitium regis, fiscus, tributi, etc., és testimoniada docurnentalment, tant per indicar la seva efectiva exigencia,'16 com en les declaracions de la seva e~empció,'~
o d'alienació a altres persones o e n t i t a t ~ ! Pero
~ ~ I'interessant per a nosal125. Catalunya, especialment. 1, pp. 115.223. 11, PP. 9-268.
125 bis. Sobre aquest extrem podem veure: Abadal, Els comtats, p. 76, en I'epígraE Les cdrregues publiques, i Bonnassie, Catalunya, 1, p. 134, en Els drets
públics.
126. Any 875 (encara en ple domini camlingi). Ptet entre el bisbe d'Elna i un
particular, el qual reconeix que els ahomines loci illius conmanentes (Sant Feliu,
al Rosselló). servituum regis exinde persolvi debeant ...a (C. Devic et J. Vassette,
Histoire generale de Languedoc, ed. Privat 11, Tolosa, 1875, n. 189). Semblantment
el devien els homes de Sant Joan, respecte al monestir (rebut per immunitat).
segons plet de 913 (Udina, El archivo condal, P. 447, ap. 11, A). En 1064 els ho.
mes de Merens (a la Cerdanya) prometien al comte el pagament dels aomnes censos atque servitus que ex predicta villa exicrint retro tempore usque hodie ad
seniorem qui predicta villa tenuita (Miquel, Liber Feudorum, 11, doc. 591). Encara,
en la segona meitat del segle XII era recordada amb jurament la inveterada satisfacuó per els homes de Llagostera (La Sdva) dels seximentis, directis atque
usaticis que dominus comes et dominus re% filius eius soliti erant habere et
recipere in omni parrochia Locustarie~(Doc. sense data a A.C.A., Perg. extrainventari, n. 3422). etc., etc.
127. A I'entorn del 1010, el comte Sunyer, de Pallars eximia als habitants del
terme d'Oveix, entre altres prestacions, de qtotum censum que ad comite ve1 ad
vicecomite ve1 ad nullum alium seniorem unquam fecissent* (Abadal, Els comtats, doc. 11). En el ja mentat judici de Vilalba de 1013 (vid. nota 67) els habitants
reafinnaven I'antiga poscessió del prat discutit asine cuiusque reddibitionis census et fiscus tributi* (Zimmermann, Les marches, p. 91, text n. 3).
128. Any 966. El comte Ramon, de Pallars, d6na al monestir de Gerri la vila
d'Ancs, eipsam villam cum suo censu quem dare debetu (Abadal, Els comfars,
doc. 199). Any 998, Ramon Borreil, comte de Barcelona, ven a Ennec Bofill, el
fisc de Vall d'olofred (Tordera) acum omni censu et tributo atque servitio qui
inde solitus est exigere infre istos XXX annos ...a. El comprador, ets havia ja percebuts anterionnent en la seva funci6 de vican comtal (Rius, Cartulario, 1, doc.

tres és, segons l'observació feta pel professor Bonnassie,lZ9que
aauests
censos d b l i c s reaueien sobre i es recantaven elobalment
de la comunitat veinal, a diferencia de les prestacions d'índole privada -a voltes difícil de distingir de les dominicals- que eren
aixo, és
percebudes mas per mas i sovint en diferent quantia!'"
ciar, comportava l'estrenyament d'un nou lligam entre els veins
-pocs o molts- que integraven la unitat de poblament.

.

2.5.2.

-

L'estatut de franquesa

Aquest regim comú o general, fou pero, ben aviat, objecte
d'excepcions particulars a través del regim de franquesa, que -tot
i la també ambígua significació que prenia aquest vocable- suposava originhriament una exempció dels drets públics, concedida pels comtes del país!3' Els beneficiaris de la franuesa foren
potser, primer, reduits grups familiars.'" pero quasi al mateix
tcrnps, també comunitats vei'nals o espais territorials comprensius de diverses d'elles '" i afectaven a llurs possessions domini337). Any 1007. Emengol, comte d'Urgel1, cedia al monestir de Tavkrnoles la meitat del ncensum de Valle Annorrensisa (Andorra) i la integritat de les seves nparatas* (Baraut, Cartulari Andorra, 1, doc. 17), etc.
129. Catalunya, 1, pp. 136137.
130. Ens remetem als testimonis relatius a St. Feliu (875)' St. Joan (913). Val1
Olofred (9981, Andorra (10371, Vilalba (1013). addw'ts en lec notes precedents. Pod e n afegir-hi el referent a la donació feta pel comte Ermengol d'Urgell a la Seu,
de la vila de Tuixen (10291, amb el aipsum censum comitalem quod ego,.. iuste
habere debw totum ab integnunr (Baraut. Els documents. ~Urgelliaa,IV, 1981,
doc. 427).
131. Es manifesta clarament en fa ascriptura franchitatisn concedida en 1008
per Ermengol, comte d'Urgell, a Guifred, prevere. sobre els alous d'aquest: aQuantum inter istas afrontaciones includunt sic donamus tibi de ipsum tuum predic.
tum daudem. censum ve1 Euncionem e t omne redhibiciane*. I afegia que I'allibe.
rava de tot aiugum censualen que pogués eúgir.li qualsevol autoritat secular.
A destacar que I'escriptura era confegida pel famós jurista barceloni i jutge comtal Pons Bofill Marc. (B. C. Pasqual, Sacra Antiquifafis Cafaloniae Monumenfa,
M.S. 729, vol. X, fol. 471).
Feliu, Formacid de la Barcelona medieval, full 85, nota 99, pensa que =les
franqueses no anaven mes enllh de I'enfranquiment de les terres degudes pel fiscn.
132. Les més antigues concessions d'aquesta índole sembla que corresponen
al comte Borrell en la seva regencia urgellesa (948-993). a favor de tres families
de Bescaran i d'una dlrcabell, segons sengles testimonis posteriors d'enajenació
pe1 comte Emengol de 1085, i Ion, respectivament (Baraut, Els documents, aUr.
gellian. VII, 1984.85, doc. 1014 i 913). El comte successor de Borrell en concedí a
altres gmps familiars, al sector de 1'Alt Segre, c o n la de Creus o Planes. en
1WIW6 (Baraut, Els documents. nUrgellia.. 111, 1980, doc. 290). i en 1008, a un
prevere (vid. supra nota 128).
133. Sembla que tamb6 procedien de Borrell les franqueses atorgades als
aipsi homines. de la .villa Erolas als dgAristot i Cerc, prop de la Seu que les

cals, familiars o col~lectives.La franquesa col4ectiva predomina,
pel que sembla. a sectors fronterers, com la línia del Llobregat i
marca del Penedes, on la seva concessió es feu expresiva a través
de les curtes de franquícia, prou conegudes.'" En les zones de l'interior, sobretot en la regió pirinenca, foren sovint objecte d'enajenació i tendiren a disgregar-se en alous o en peces diverses que
per molt temps recordarien la seva procedencia!"
2.5.3. ~a senyorialització

Aquestes excepcions de franquesa al regim comú de subjecció
directa a i'autoritat pública, no impediren que anés germinant el
procés de desintegració d'aquesta, que --com hem insinuat suara- arribaria a la seva plenitud feudal entrat el segle XI. Pero
els inicis d'aquesta mama cap a la senyoralització es deixaren
sentir molt matinerament en el cercle de les nostres comunitats
locals, sobretot en la zona pirinenca: al Pallars (Baén, 920),'" Gavet (1055-1086),'" a i'urgell: (Tuixenf, abans de 948,'381095,'39tamextengueren cap al sud de la ciutat (doc. de 1085 del comte Ermengol aHudit en
nota anterior). 1 segurament les de les Valls $Andorra, a les que es feia referencia en la donació d'un alou aqui h i t ex franceda bomines de Valle Andorra ...n
de 1003-1005 (Baraut. Carfulari Andorra, 1, doc. n. 16).
Tambe al Pallars. registrem, de manera directa o indirecta. en la primera
meitat del segle XI, I'existkncia de franquescs comtais d'abast cotlectiu o territorial, i que s6n objecte de transmissió. De la cnmtessa Estefania al monestir de
Gerri, en 1033-1035(Puig Ferraté, El monesfir de Gerri, ap. doc. 6): altra a i'entorn
de i'actual Pobla de Segur esmentada en 1042 (Baraut. Les actes de consagració,
ap. 54). Al segle següent (117.0) encara el monestir de Mur traspassava a un particular les franqueses de Solanells, Almosa i Serradells. rebudes del comte (J. Marti, Recopilación... de los papeles ... en el ArcLrchivo de la Iglesia Colegiafa de Mur,
B.C. M.S. n. 150, doc. 168).
134. Recordem les comtals ja esmentadcs de Cardona (986) i de Barcelona
(1025) que extenia el seu Bmbit al Valles i Penedes, i les episcopals de Montmell
(974) i Ribes (980) (Font, Carros de población, 1, doc. 7 i 10). Com a punta de Ilau$a respecte a I'avenqada pel Baix Penedes, la fortalesa d'OlArdola a i'iniciar-se el
segle XII (1108) era dotada $una rfranquitatem nel securitatemn per a I'aferma.
ment Cuna població militar i colonitzadora (Font. Cartas de población, 1, doc. 45).
Aquestes 'concessions, sobretot les primerament registrades, presenten un abast
més ampii que la mera exempció de I'impost púbiic, i asseguraven la llibertat per.
sonal i patrimonial dels pobladors, i la immunitat respecte tnta altra jurisdicció
fora de la comtal -o del bisbe barceloní- i dels seus agents directa.
135. Podeu veure les refer&nciesdocumentals recollides en notes 132 i 133.
136. Abadal, Els comfafs, doc. 132, i refe&ncia en P. 78.
137. Puig Ferrate, El monesfir de Gerri, &P.doc. 39.
138. Baraut, Els documenfs, ~Urgelliar,IV, 1981, doc. 425 (testimoni de 1029).
139. A.C.U. (= Amiu Catedral Urgell), Liber Dotaliorium Ecclesie Urgellensis,
vol. 1, doc. 924. El publiquem com Apendix N d'aquest treball.

bé a l'hrea vallesana Villa Ripha (941),"@Sentmenat (1006)?" El
clima progressiu d'inseguretat que imperava arreu, feia més difícil la subsistencia lliure d'aquestes comunitats rurals sense un
senyor que les defensés, i per aixb optaren algunes d'elles per posar-se sota el patrocini d'algun potentat, i encara millor si podia
ésser el propi comte. Ens ho mostren de manera eloqüent els
actes de lliurament de les seves possessions que realitzen coklectivament diversos vilatges o parrbquies a favor de l'autoritat comtal respectiva, o d'un centre senyorial eclesi&stic,a canvi d'obtenir d'aquests, protecció, auxili i defensa!" La cessió dels alous, segons Abadal, suposava la conversió d'aquests en tenencies, per la
qual haurien de pagar uns drets (es fixa en I'acta de Baén), pero
en tot cas no sol faltar el compromís de satisfer uns censos o serveis en especies, particulars o coblectius, en correspond&ncia a
la protecció que esperen rebre."l En definitiva, per Abadal, assistim a la perdua del sentit del dret públic, substituit per un conjunt de relacions privades basades en la fidelitat personal. El
comte - e n el cas referit- passa a ésser el senyor, els súbdits es
140. Rius, Cartuforio, 1, doc. n. 20.
141. A.C.B., Liber Anfiquifarum, 111, doc. 291 (transcripció mecanogrhfica de
G. Feliu, El dominio territorial. aD. doc. 159 i referencia en D. 222).
142. La donació de Baén, moli aillada, per la seva data r6speck les posteriors,
era feta per tots els seus habitants a favor del comte Ramon de Pallars i afectava
a aomnes alodes nostrosn, amb inclusió de terres, vinyes, caals, molins, aigües,
etcetera, amb la intenció de que eut vos sitis bonus noster senior et defensor
contra totos homines de vestro comitatun (Abadal, Els comfnfs, doc. 132).
A Sentmenat (10061, la comunitat veinal col*ocava els seus héns rústics (el
bosc de Rovirh, amb les garrigues, i les terres cultes, plantacions, hons, etc.) .sub
suffragatione et custodia gloriosan de la Seu barcelonina, a fi de que anostras
clamores ad dominum proferant et adiutorium nobis impedanta. I encara, afegien al final del document, deiprés de la consignació del cens a satisfer, uut episcopus cum canonicis et omni clero ibidem famulantibus non pigeant nobis auxilian et occurri ubi nobis necessitas emerseritn (Feliu, El dominio territorial,
doc. 159).
Els comtes de Pallars, Arnau Mir i el fill Ramon Roger (en data imprecisa,
entre 1055-1086) rebien la villa de Gavet (que perteneixia al monestir de Gerri)
amb totes les pertenencies i els homes allí residents, asub nostra garda et baiulia
et deffensionir renovant un lligam vigent ja en temps de la seva avia Valenca
(Puig Femate, El monestir de Gerri, doc. 39).
Més expressiu potser és el cas dels homes de Bescaran que tenien tres franchedas per antiga concessió particular, del comte Borrell, i en 1095 tot declarant
.Nos insimul qui sumus lihen sicut liberavit nos et omni nostre progenia Borreflus comes., es posen ells i tot el seu patrimoni en poder del hisbe Ot. d'Urgel1,
~ u ille
t et omnes successores suos sint nobis et omni nostre progenie adiutores et
defenssores contra omnes homines ve1 feminas omni temporen (vid. nota 139).
Aci es dóna el cas singular que el bisbe fa constar el seu compromís uut sim vobis adiutores et defensores contra omnes homines et feminas sine engan secun.
dem meum possea.
143. Vegeu les notes precedents.

converteixen en els seus homes. També Feliu -comentant la donació de Sentmenat- hi aprecia un exponent de Yavencada senyorialització, potser el més antic en el territori?"

2.5.4. La dialectica poder públic / comunitat local
1 bé, la dependencia de les comunitats locals respecte l'autoritat pública -fos la comtal-reial, fos la senyorial, progressivament potenciada- genera, sobretot en el curs deis segles XI-XII,
un espes entramat de relacions d'índole diversa, pacifiques o conflictives, puntuals o continuades. L'interes de tal fenomen des de
la nostra optica, rau en que, en totes aquestes actuacions, el gmp
veinal -de ciutat, de poble, de vall- es presenta conjuntat com
una entitat corporativa, i els titulars del poder públic -o els seus
oficials- hi entren a tractar com una persona col.lectiva, no pas
ailladament amb uns o altres dels seus membres, i per conseqüent,
es crea, o es reforca, una cohesió i una solidaritat entre aquests
darrers. Podem resseguir rapidament les principals situacions
que donaven peu a tal interrelació.

2.5.4.1. El jurament de fidelitat i ajuda
El primer aspecte a tenir en compte és, sens dubte, la prestació del jurament de fidelitat i ajuda, expressi6 pública i fefaent
del propi vincle de subordinació de la comunitat local a la corresponent autoritat ordinaria -comtal o senyorial. Ja en la famosa
carta de franquesa de Barcelona de 1025,el comte Berenguer Ramon 1 determinava que els habitores presents i futurs de la ciutat devien prestar aquel1 jurament de fidelitat -a el1 i als seus
1 comsuccessors- per fmir de les franquicies que els con~edia.'~~
144. Hem deixat penjades les referhncies a Vila Ripha (971) i Tuixent (1029).
En rigor aqui no comptem amb semblants testimnnis de lliurament de possessions
amb promesa de protecció i defensa, sinó solament de meres donacions de les
respectives villes realitzades per les comunitats dels seus habitants al comte Semofred d'urgell (per tant abans de 948, b6 que testimoniada en 1029). la de Tui.
xen, i al comte Sunyer de Barcelona, en 941, la de Vila Ripha (Cardedeu). Pera tnt
f a sospitar, corn ja indicarem pagines enrera, que aquestes donacions (cnm altres
enajenacions per venda a favor de potents) no serien plenament voluntaries, sin6
mes o menys forcades, pel cuma de l'epoca, i per tant tamb6 conduents a I'entrada de la comunitat veinal en una dependencia especifica, d'indole senyorial.
145. a , . . facimus omnibus suprascriptis et ipsis qui post vos futuri habitalores erunt predictnrum lowrum, scilicet qui iure iurando nobis fidelitatem et
adiutnrium iirmaveritis et firmaverint, hanc nostrae munificientiae retribucionemn (Font, Cartas de población, 1. doc. 15).

provem I'acompliment d'aquest precepte, per exemple respecte al
comte-rei Alfons 1 el Cast, en comencar el seu regnat (1163) per
part de "nos omnes habitatores civitatis et ville Barchinonen.'"
Tenim altres testimonis de tals juraments populars, corresponents
a nuclis urbans de certa entitat, com a Cardona (1102-1125),'47
pero sobretot a centres nirals de Cerdanya,"%Urgell,'49o P~allars,'~~
als respectius comtes o al bisbe de la Seu, corresponents també
als segles XI-XII, perb que possiblement venien d'una practica anterior. En tots ells és quasi invariable l'encapcalament ~juramus
nos homines...n, o molt ~emblant!~'Aquesta fidelitat jurada solia
ésser generica, perb a vegades era referida a algun honor o castell
del senyor i I'esquema del seu contingut transparentava el del jurament feudal nobiliari de Sepoca.
2.5.4.2. L'establiment d'una normativa local

Un altre aspecte central en la integració de les comunitats
locals dins l'brbita del poder públic és i'establiment -i vigencia- Cuna normativa elemental per la bona marxa d'aquelles,
així en les seves relacions amb i'autoritat superior com entre els
seus propis membres. Aquesta normativa trobava la seva expressió més corrent en les cartes o privilegis d'indole diversa (cartes de poblament, de franquesa, exempcions particulars, deter146. v... juramus quod de ista hora in antea fideles erimus vobis de vita ves.
tra ... et de omni honore ... et de omnihus iusticiis ... et fideles erimui vobis adiuto.
res et defensores ... contra cunctos homines et feminas ...D (P. de Bofarull, Coleccidn de documentos inkditos del Archivo general de la Corona de Aragdn, VIII,
Barcelona, 1851, doc. VII).
147. Fou prestat pels csupradicti homines ville Cardonea al vescomte i a
l'abat de Sant Viceuc. i suscrit per tots ells, en la cloenda de la carta de franquesa
(Funt, Cartas de poblacidn, doc. n. 44).
148. Merens 1064 (Miquel, Liber Feudorum, doc. 591 i 592).
149. 1133. El comte Ermengol d'Urgell, al concedir a la seu de Santa Maria,
els béns i drets que posseia a la Val1 d'hdorra i Arcabell, es dirigia a avobis hominibus de Valle de Andorra ut hoc donum quod ego facio Sancte Marie fideliter
donetis ei, et sitis ei adiutores et defensores contra cunctos homines et feminas
et afidetis in manu dompni Petri episcopi per sacramentum quod ita attendatis. . . S
(Baraut, Cartulari Andorra, 1, doc. 45).
150. Orcau, 10301098 (Miquel, Liber Feudorum, 1, doc. 70). Diversos juraments dels homes de la Val1 d'Aneu, datahles entre 1047-1098, s6n recoliits per
Bunnassie. Catalunya, 1, p. 122, nota 32. Una referencia als de la Vall de Bohi de
1079 (7) en Miquel, ob. cit., doc. 132. Juraments dels pobles de la Val1 de Cardós
(cap a 11211, en F. Valls Tabemer, Privilegis i Ordinacions de les Valls pirinenques, 11, Barcelona, 1917, p. 228, doc. 2 i nota 1.
151. A Merens. tenim una f6rmula de jurament personal ( d u r o egon) que
suscribiren vuits veins, si bé, acum consentimiento et solvemento de omnes homines de villa de Merengs et cum eonun consilion (Miquel, ob. cit., doc. 592).

minació d'aspectes o actuacions concretes, etc.) adrecades pels
sobirans i senyors al conjunt -m& ampli o més reduit- de moEl par a d o r ~presents i/o futurs d'un lloc o tenne determir~at.'~~
per d'aquests destinataris de les cartes, no era sempre de mera
recepció passiva, ja que algun cop els veiem presents d'alguna maEs més, no
nera en la seva acceptació o en la seva aproba~ió?~
falta algun cas en que caldria atribuir a la comunitat veynal una
iniciativa en l'atorgament del privilegi, en gestionar la seva concessió mitjancant els bons oficis de personatges influents.'" 1 tam152. No cal pas entretenir-se en aportar aci testimonis documentals d'aqnesta
destinaciú colJectiva de cartes i privilegis. N'hi ha prou en repasar, p. e., el nostre recull de Carros de poblacibn, 1, prou esmentat, o altre diplomatari semblant.
Perb ni que sigui simboticament espigolem aci algunes mostres corresponents a
diferents temps, Ilocs i caracteristiques de la font.
La carta de població de Ribes (Penedes) (990). era dirigida qvobis conmorantibus castnun nuncupatum Bello loco qui vocitantnr Ribas ... (Font, Cartas de PO.
biacidn, 1, doc. 10) i la tan recordada de franquicies de Barcelona (1025), a evobis
omnibus habitantibus Barchinonam civitatem sive eius suburbium et omnem
Barchinonensem comitatum (oh. cit.. doc. 15); la de la Vall de Lord (Solsones)
(1068), a oobis omnium conmanencium in terminis de Vallelordo. . . S (ob. cit., doc.
32); la de Cardona (1102-1125). a ahomúiibus habitantibus ville Cardoneo (ob. cit.,
doc. 44) La de la Val1 d'0sor (Ausona) a evobis omnibus hominibus et mulieribus
p a ~ et
s magnis ...a (ob. cit., doc. 61).
El privilegi de Ramon Berenguer 111 d'exempcib del dret del quint de les galeres (1118) s'adrecava a uvobis predictis hominibus Barchinone ...u (Capmany,
Memorias histdricas, 11, doc. 1). En una carta de franquicies de Perelada (Emporda, 1176) el senyor de la vila s'expressava aixi: ~RelinquoDeo et cuncto populo de Petralata tam presenti quam hituro ... omnes malas exacciones... ita quod
in perpetuum sit irritum et solutum prefate villa de Petralate et cuncto populoa
(Tb, Les esfrucfures familiars. 11, hill 39 i nota 79).
153. Així, p. e., a Freixa (954) el grup establert, després de signar la carta, afegien: =Nos simul in unum qui hanc convencione e t pacturn fecimus et firmare
rogamusn (Font, ob. cit., doc. n. 5). A Ager (1079) la carta de franquicies era postiI4ada. també pels veinc. bé que de manera impersonal: *Nos omnes hominibus
de Ager Iaudamus et testificamus et firmamus sicut suprascriptum estu (Font,
ob. cit., doc. n. 42). Ja hem indicat abans, que en la carta de Cardona de 11021125, hi constava la presencia nominal dels seus habitants, que a més juraven la
fidelitat als senyors concedents (Font, oh. cit., doc. n. 44). A la ja esmentada d'Osor (1144) la presencia dels veins hi 6s constatada per la indicacib al seu final de
que aquests havien satisfet al comte concedent una quantitat en diner en grati.
tud per la concessió (Font, ob. cit. doc. n. 61). També els veins de Tossa (La Selva) satisferen una quantitat en numeran a l'abat de Ripoll per i'obtenció de les
franquicies de 1158 (Font, ob. cit., doc. n. 111).
154. Ho veiem a Santa Linya (1036), on el comte d'Urgell, Ermengol 11, fa
constar que els homes d'aquest lloc s'havien presentat davant d'ell, junt amb els
aamicos nostross Arnau Mir de Tost i Isarn Ramon, xet petistis mihi ut charta
francbitatis fecissem vobis de castro Sancta Licinia cum terminibus suiss (Font,
ob. cit., 1, doc. 18).
Semblantment a Osor (Ausona) a l'inici de la suara esmentada carta (1144), el
comte Ramon Berenguer IV, manifesta que la concedeix aad preces Raimundi
Ausonensi episcopi et Reimundi Montechatenoa, els dos consenyors de Vic, centre de la dibcesi a la que pertanyia Osor. Font, ob. cit., doc. n. 61).

poc no és aventurat de sospitar una certa intervenció dels veins
en la formulació del seu cos dispositiu, almenys per alguns dels
seus extrems!" Finalment, atorgada ja la carta, no seria estrany
que la comunitat arbitrés algun medi de fer un «seguiment» de
cara a la seva observanw.'"
Aquest protagonisme de les comunitats locals en la regulació
de les relacions entre l'autoritat i els habitants de ciutats i de viles, es potenciava en certa manera quan tal regulació s'establia
a base de convenis ajustats entre ambdues parts (convenientias,
transactiones, concordias, placita ...), no pas per cartes o per privilegis de factura més unilateral!" Es clar que resulta aventurat
parlar de verdaders convenis bilaterals. situant en el mateix pla
als dos atorgants, dins el context histbrico-social de Iepoca. Perb
cal tenir en compte que sovint aquests convenis constituien la solució transaccional d'una prolongada situació conflictiva entre
senyors i dependents seus, el que evidentment condicionava la
posició dels primer^!^^ Perb tot i aixb, podem admetre que en
aquesta formalitat del negoci juridic la iniciativa i la intervenció
de I'element popular es manifesten més decisius. També és a partir del segle XI, i encara més del XII, que ens és llagut de constatar tals actuacions,'" caracteritzades igualment per efectuar-se
155. Pensern, p. e., en la fixació de la quantia, en diner o en esphcie de les
prestacions corrents a satisfer pels habitants (cnm s'especifica a Ager, 1079), en la
determinació dels dies de la setmana assenvalats nel resadiu (aixi a TBrreza. 1116,
i Vilagrassa, 1185) i tants altres que exigirién eviden~neittal 'intervenció po'pular:
156. En tenirn un exemple, que be que es refereixi a un establiment agrari
no deixa de ser significatiu en aquest sentit. Es el del lloc de les Penelles, en el
Pla #Urge11 organitzat per un oaceptatorx del cornte, Ramon Gombald, en 1084.
Després de les suscripcions del document s'hi consigna: <Nos seniores et vecinos comandanmus tibi R. Gilmon [un donatari anterior] et ad tua coniux Errnessen, ipsa caria, et si videris contentiones inter nos, transieritis in presentia
presbitere et tornaverit in tua posteritate. (Font, ob. cit., doc. n. 39).
157. Apart dels textos que ja es rubriquen arnb aquelfs vocables, d'altres
aparentment unilaterals tan constar aquesta forma convencional en expressions
com la de Berenguer de Clariana ecum consilio et voluntate probi homincs de
Vallespinosa, venimus ad finem et wncordiam ...a (1164). (Arxiu de Protocots de
Barcelona, Perg. n. 547 [prov.] A4 [definitiu]).
158. El cas mes vistós d'aquest fet, segurament 6s el #Andorra. La concordia de 1162, comenp.: e... qualiter fuit contentio inter Bernardum, Urgellensem,
episcopum... et homines vallis Andorren (Baraut, Carfulari Andorra, 1, doc. 61).
La de 1176 es refereix igualment a una longa confentio entre les mateixes paris
(Baraut, ob. cit., doc. 76). Semblant aklusió es fa a Ars (1109): aHec est convenientia exvacuacionis de contentu quo erit inter Berengarium Bernardi, archidiaconem et homines de Arts" (A.C.U., Pergamins, Carpeta D-6).
159. Ja a meitat del s. x podríem advenir algun indici d'aquesta idea convencional, m& anat formulhria. Vegeu, p. e., l'establiment de Freixa (954) que es
data aui. rFacto pacto et convencione, XI talendas october ...o, etc. (Font. Cartas
de poblacidn, 1, doc. n. 5).

arnb tota la coliectivitat local (omnes homines ville, homines vaIlis, homines de Loria, etc.), i admetre generalment una participació massiva dels veins, o d'emisaris de cada parroquia o llogarret
(quan es tracta d'una val1 o d'un districte més ampli) consignats
nominalment i arnb les corresponents signatures en la subscnpció
de l'acta. Per part de l'autoritat és més sovintejada la presencia
de senyors particulars respecte dels comtes. Les qüestions tractades en aquests acords abastaven les diverses esferes d'interes per
la vida social de les comunitats pobletanes, arnb marcada tendencia a ampliar de les seves possibilitats d'acció i de limitar les del
poder senyorial. Alguna es redueix en essencia a un compromis
recíproc de defensa i d'ajut,'" d'altres dins l'area acusadament pública, concemeixen més aviat a i'exercici de drets jurisdiccionals
o banal^!^' Com a excepcionals cal assenyalar les concordies closes entre els bisbes d'Urgell i els homes de la Vall $Andorra, en
1162 i en 1176, en les quals es perfila una vertadera constitució
político-senyorial d'aquell territori, comprensiva així de la funció
pública com de serveis eclesiastics i privats.16' Per contra, uns altres ofereixen una tbnica preferentment dominical, bé que sovint
tenyits per I'exigencia de prestacions personals, aspectes que com
6s sabut s'interfereixen casuísticament en aquest genere documental!"
2.5.4.3. Desenrotllament efectiu de la relació poder superior /
comunitat ve'inal

Caldria presentar ací, com es desenrotlla en la realitat la dinhmica de les relacions entre autoritat i comunitats locals, en la
línia deis privilegis i de les convencions establertes o al marge
d'elles. Les notícies que en posseim, escasses i poc significatives,
160. Merens (a la Cerdanya), 1064 (Miquel, Libar Feudorum, 11, doc. 591).
161. 1084. .Conveniencia. entre Guillem Bernat d'Oliba i els habitants en el
terme del castell (M. C. Alvarez, La Baronia de la Conca d'Odena, Barcelona, 1990,
doc. n. 24, 11-07-1124. Conveni dels comtes Artau 11 i Eslonza del Pallars Jussk
arnb els velns de la val1 d'Aneu (Valls, Privilegis, 11, p. XIV, ref.).
162. La de 1162 fou signada pel bisbe Bernat Sanc: la complement&ria, de
1176, per Arnau de Prexens (F. Valis Taberner, Privilegis i ordinacions de les valls
pirinenques, 111, Barcelona, 1920, p. 384, doc. 3 i p. 391, doc. IV respectivament.
També en Baraut. Cartulari Andorra, 1. doc. 6 i 76).
163. 1071. nConveniencia. entre I'ardiaca de la Seu urgellesa, Bernat i els homes de Lona (Andorra) (Baraut, Cartulari Andorra, 1, doc. 29). 1109. conveni d'Ars
(Alt Urgell) (vid. supra nota 158). 1148, Conveni de l'abat de Sant Joan de Ripoll
arnb ds habitants del sector oriental de la Vall (Ogassa, Surroca i Segunes)
(A.C.A.. Perg. de R. Berenguer IV, n. 205); 1164: Concbrdia de Berenguer de Clariana arnb els probi homines de Vallespinosa (vid. supra nota 157).
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són insuficients per il.lustrar-nos sobre el taranna que conformava aquesta d i n h i c a . Anotem, perb, d'una banda les referkncies a una certa autolimitació de les facultats senyorials o un
condicionament del seu exercici a favor de les comunitats veinals.
Aixi, de manera generica, a Odena, la practica de tals facultats,
es plegaria al consilium dels umeliores omines» del Iloc!" En aspectes concrets podríem assenyalar, en alguns casos, la intervenció dels habitants en la designació dels delegats del comte en la
localitat; en altres, es deixava a la discrecionalitat d'aquests la
mesura dels auxilis -econbmics i militars- a aportar l'autoritat
comtal o senyorial en ocasions determinades.'" També la justícia
senyorial ordinaria podia rebre alguna excepció a favor de la competencia ~einal!~' 1 en alguns casos es comptava amb el consentiment de les comunitats per efectuar una transmissió de domini
senyorial que podia afectar-les.'"

'"

164. Any 1084. Clhusuia final de la nconvenienciav entre el senyor d'0dena i
els riomnes homines* del terme: «Et nos, prefatos seniores, de omnia superius
scripta et de alias causas, mittimus nos in consilium Dei omnipotentis et sanc.
tic suis et de meliores homines de Odena..
Aquesta intervenU6 veinal -o dels seus membres més destacats- a Odena,
es manifesta aUú mateix en diversos extrems particulan del conveni: el dret
preferent dels senyors i suhsidihriament dels cavallers a comprar els animals de
bast -cal suposar, dels veins- es sotmetia aad laudamentum de bonis hominibus
de Odena~,segurament per fixar preu. Tambk aquesta valoració -o oportunitatdels boni homines, s'aplicana a les questies a acaptes de productes alimentaris
pel senyor. (Alvarez, La baronia de O d w , doc. n. 24).
165. Any 1036. Carta de poblaeió de Santa Linya (La Noguera) per Ermen.
gol 11, comte d'Urgell. A I'escatocol s'hi Ilegeix: nEt ego Ermengandus comes,
secundum requisirionern vesrruni et secundum vestrum consilium, observaba vo.
bis seniorem ve1 dahon (Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. 18).
Any 1068. A la Vall de Lord (Solson&) un successor d'aquell comte. extenia
aquesta facuitat no sols al nombrarnent de senior, sino tambe al dels seus saigs,
i hdhuc al de les dignitats eclesiastiques (Font, ob. cit., 1, doc. 32).
166. Any 1088-1092. Carta de població de Vilafranca de Conflent del comte de
Cerdanya: uSi mihi ve1 alicui successorum meorum o p w fuerit, auxilium secundum vestram voluntatem faciatis quantum vohis placueritn (Font, ob. cit., 1,
doc. 41). Any 1187: Carta de franquicies de Tossa, per I'abat de Ripoll: *El ipsi
homines cum domino su0 conveniant aualiter faciant -auardam~(Font. ob. cit..
1, doc. 180).
167. Es el cas d'Andorra. En el cap. VI1 de la Concordia de 1170 (vid. supra.
nota 162) els homes de la Vall es mmprometien a aestar a dretn del bisbe i canonges en totei les demandes que sels incoessin. Perb que, nad nostros, vero
frontalers, qui nobiscum pacem habent ve1 sacramento nobis tenetur, per vos
faciemus directum secundum usaticos quos habemus cum illis-. La numeració
correspon a I'edició Valls Taberner.
168. En 1077. Ermengol, comte d'urgell, feia donació de vhries franchedas
(Arcabell, Aristot, a que ja ens hem refent més amunt), a Sta. Mana d'Urgel1,
acum voluntate et consilio hominum ihi degentiumn (Baraut, Els documents, uUr.
gellian, VII, 198685, doc. 913). Poc després (1097.1098). la convmenca sobre la tenencia del castell de Cornellana (Urgell), entre dos nobles, « h i t facta in presen-

D'altra banda, la continuada situació de dependencia de les
comunitats locals respecte l'autoritat pública mostrava, ineludiblement, apropaments o contactes, més o menys amistosos o contenciosos entre els dos plans, a profit d'un o altre, o també d'ambdós. Així, per exemple, la necessitat de protecció i de seguretat en
moments dificils, mogué els moradors de diversos llocs a elevar
llurs comtes, peticions en recerca d'aq~ella.'~
1 no faltarien tampoc -i serien sovintejades- les tensions derivades de la propia
existencia de la relació senyorial, i la interesada interpretació
que cada part faria de la seva posició i dels seus drets. En aquesta
linia podríem situar-hi, en primer lloc, la compareixenca -voluntaria?- dels grups camperols davant el senyor dominical, o
els seus agents, per fonnalitzar declaració de les seves chrregues
censals --el que més tard s'anomenaria capbre~."~
Més significatius resulten els reconeixements efectuats en el marc judicial
per algunes comunitats pobletanes, del seu status de dependencia de opsos totos homines de Cornellanan (Baraut, Els documents, a uurgellian,
VII, 1987, doc. 1155).
169. Bs hora de recordar aci, aquella gestió fet pels homes de Bar i Toloriu
(Alt Urgell) en 1081, prop del comte i el bisbe drUrgell, per obtenir una pau i
treva amb el comte de Cerdanya, a canvi de l'agencament del camí públic i construcció d'un pont (vid. nota 123).
Molt singular resulta, pel lloc i moment de formular-se, la queixa presentada
en 1116 pel grup d'homes establerts a Tamarit (punta avanwda del Camp de Tarragona), al comte barceloni Ramon Berenguer 111. Li exposaven ta profunda inquietud en que vivien per la inseguretat del Iloc, amenawt de molts perills, mancat de tota protecció i defensa, abandonats 4 i u e n - del comte, senyor sen i dels
altres senyors, tinents de Tamgona i li demanaven que els enviés avestrum nuntium ve1 vestram concolationem~per no haver de deixar el lloc o caure en mort
o captivitat. (Aquest document, el suposat original del qnal estaria a l'arxiu reial
de Barcelona, ens ha arribat a través d'una copia del s. ~ V I I I inclosa en una Miscellania de documents diversos, que constitueix el m.% 753 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, follet n. 15, £01 46 [modern]).
170. Aquests capbreus s6n abundants des de la Baixa Edat Mitjana. Perb en
el nostre periode, sols coneixem uns pocs exemplars. El mes ántic, indubtablement 6s el poliptic dels censos de Sant Pere de Vilamajor (Valles Oriental), a caval1 dels segles x-xr publicat per A. M. Mundo, Domains and righfs of Sant Pere
de Vilamajor (Catalonia): A polypfych of c. 950 and c. 1060, a ~Speculum=,XL.
1974, pp. 238257. Bé que no consta explicitament, l'editor creu que el regent de la
parrbquia convoca els prohoms del poble per a reconstruir l'antic patrimoni de
l'església, després d'una dispersió. Al c. XII pertany una suscinta relació de -Carne
que donant ipsos homines de Calidas ad comitemx, amb indicació dels noms dels
habitants i quantitat que donaven (E. Moreu, Rodalia de Caldes, ap. doc. 14).
Més positius són dos testimonis relatius a la confecció de capbreus. Un d'ells és
el del domini d'Aiguatebia (Conflent) confeccionat merc8s a les declaracions d'un
grup nombrós de velns (aet alii quamplurimos~)del lloc davant la cúria episcopa1 urgellenca, en 1105. (A.C.U., Liber Dofaliorum Eclesie Urgellensis, fol. 226,
doc. 756). L'altre és el corresponent al lloc de Vallespinosa, realitzat en 1164 pel
senyor Berenguer de Clariana acum consilio et voluntate probi homines Vallespinosan (Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona, Perg. n. 4, serie A).

cia i de serveis civils o eclesiastics, gravitants damunt d'elles.
Obeien generalment a una reclamació iniciada de la part senyoriai
davant el practic desconeixement d'aquella dependencia pels interessats."' També registrem, molt escaduserament, és cert, algunes relacions de dret privat (empenyoraments, etc.) entre la collectivitat de veins de petits llogarrets amb personatges o amb entitats eclesiastiq~es.~~~
Finalment, el conjunt de veins es manifestava d'una faisó ben
ostentosa, quan determinades actuacions arbitraries de I'autoritat
comtal --especialment dels seus agents executius (vicaris, etc.)-o simplement malifetes i violencies de particulars poderosos els
obligaven a aixecar la veu i a formular llurs reclamacions en demanda de satisfacció pels greuges rebuts. Reclamacions que trobem expressades en els nombrosos memorials o querimonias,presentades a I'autoritat sobirana del país, a partir de la segona meitat del segle XIX per part de diferents comunitats locals: Fontrubí
(Alt Penedes), Argensola (Anoia), Hostafranchs (Segarra), Cabra
(Camp de Tarragona) i altres, totes en la de la zona immediata de
la marca ponentina!"
171. Any 919. Els homes de Borredi (Berguedh) reconeixen deure els delmes
i primícies que negaven a I'abat Ennec, de Ripnll (Arxiu Episcopal de Vic: M.S.
del P. Olzinelles. n. 2059, plec VIII, full 5). Any 938. Reconeixement dels homes de
la Vall d'Artés (Bages) del domini de la Seu vigatana, en judici presidit pel comte Sunyer (Junyent, Diplomatari, doc. 182). Any 1073. Reconeixement dels hahiiants de Torrefeta (en la plana de Guissona, Segarra) dels drets episcopals urge.
Ilesos sobre el terme (D. Sanges, Documents de Guissona, uUrgellian, 111, 1980,
doc 34).
Ací cabria integrar-hi tamhé aquelles actuacions judicials intervingudes entre comtes o senyors i babitants de viles i pohlats, aportades mes amunt, al ocupar-nos del vincle vei'nal basat en la possessi6 col,lectiva de terres de conreu i altres drets dominicals, usos comunals. etc. (vid. notes 67 i SS.).
172. Tenim el cas dels «homines de Durrios et de Valldeixoa (Dosrius? Orrius? i Valldeix, al Maresme) que havien contret uns deutes dineraris amb Guillem, levita de la Seu barcelonina. En el seu testament (1018) aquest els condonava els interessos pendeots, i ordenava aIs seus executors que si @Isveia en
pobresa i necessitat els remitís tambO al capital degut (A. Udina, La successió tertada a la Catalunya medieval, Barcelona. 1984. doc. 113).
173. Aquestes querimonies han estat objecte d'especial atenció tecentment
per B. Gan, Las aquerimoniaen feudales en la documentación cataiana del siglo XII (1131-1178), a uMedievaliau, 5, 1984, pp. 749; i per T. N. Bisson, The crisis
of the Catalonian Franchises (1150-1200), a nEstudi General., 56. Girona, 1985.86,
pp. 153-174. La referent a ArgenGola es publid a J. i M. D. Mateu Ibars, lnventari
de ores comunes. trobnds en unn Qtierimoniae o clam, s. XII. a ~Miscellania
d'Homenatge a E. Moreu-Rey», Barcelona, 1988, vol. 11, PP. 401-415. La d'Hostafranchs a Ph. D. Rassico, E1 catald pre-literari en documents procedents de I'antic
bisbat d'Utrgell, a «Urgelliaa, VII, 198485, p. 284, text n. 2. La dels homes de Cabra
- e n realitat formulada per Bertran de Vilafranca- a Udina, Un singular pergamf de1 rei d'Aragó, Alfons 1, comte de Barcelona i marques de Provenca, a
.Provence historiquea, 93-94, 1975, pp. 116-129.

Tota aquesta xama de vincles i relacions associatives, generades per interessos comuns de tan diversa índole -segons hem
pogut advertir en I'apartat anterior- entre els habitants de ciutats, viles i poblats, configurava progressivament la consciencia
d'una personalitat collectiva en el si de la comunitat local. Amb
les Ibgiques diferencies entre els nuclis urbans i els rurals i també entre els de regions distintes, podria apuntar-se que cap al
transit del segle XI al XII ja s'havia arribat, en general, a la maduresa d'aquesta consciencia de grup co'lectiu, irreductible a la
mera suma dels seus membres individuals.
En aquesta situació resultava forcós que la comunitat cerq u é ~unes formes d'expressió pública comunitaria, una estructura
organitzativa de l'entitat com a tal. Ara bé, el que sembla dificil
és apreciar els perfils de tal estructura en aquests primers segles
medievals i el procés ascendent cap a tal fixació; de fet sols en
lleu detectar -i encara sovint en forma forca subtil i conjectural- qualques indicis, més o menys borrosos d'aquestes manifestacions organitzatives i funcionals. Ja el mestre Hinojosa escrivia
a principis de segle unes paraules -molt aciencades i certeres
com tot el seu- sobre la dificultat de constatar aquest fenomen
en l'ambit de les comunitats rurals, que ocupava la seva atenció,
i que bé podrien donar-se'ls-hi una aplicació més extensa?
Una d'aquestes expressions primerenques d'estructuració comunal la trobaríem en la vila de Cardona, d'antiga fundació i d'ar174. Val la pena de recollir-les ací en les seves expressions fonamentals:
Formaronse, sin duda ya, desde los primeros tiempos de la Reconquista, co:
munidades de pequeños propietarios alodiales, no sujetos a señorío eclesiástico ni
secular. con territorio propio. como circunscripción poiítica independiente, con
bienes comunes, iglesias y demás elementos de vida, aunque rudimentaria.
El proceso por virtud del cual esa aglomeración inorgánica de arrendatarios
establecidos dentro de los terminos de una parroquia o castillo o las varias que
se forman dentro de ellos, se convierte en orgánica, al aumentar la población
y estrecharse más los vínculos de interés wmún y de solidaridad ante sus miembros, se sustrae frecuentemente a nuestro conocimiento. Podemos apreciar los
resultados de este proceso, pero sus vicisitudes se ocultan generalmente a n u r
tra vista. Un día aparece el conjunto de habitantes del distrito como universidad
o comunidad w n personalidad propia ante el señor. ¿Cómo se ha verificado esta
transformación de resultados tan transcendentales? ¿Es s610 desde el primer documento en que podemos observarla, o data de mas larga fecha? Las fuentes enmudecen generalmente en este punto.
Desde que surge la comunidad, el señor tiene que contar con ella, como representante de los intereses generales de los habitantes, no ya sólo con cada individuo o con cada familia.
(E. de Hinojosa, El régimen señorial, p. 133.)

relada solera - c o m hem vist més amunt- en la formació dUns
lligams veinals. Ja en la carta de pohlació del comte Borre11 (986)
s'hi manifesta ben explícitament l'existkncia d'un concilium
-agrupació del que en diríem ara la societat civil- al costat de
la ecclesia, corn a eomunitat dels fidels. D'una i altra n'bavien
d'ésser exclosos els delinqüents convictes dels crims que es ressenyaven en la carta,LP"així corn els remisos en acudir a la defensa contra els pertorbadors de la pau del ~einat!?~iPodem pensar
que amb aquest t e m e (concilium) s'akludia, no ja al fet de tal
comunitat civil, sinó a una verdadera assemblea general de tots
els habitants de la vila, corn el concilium -després concejocastellh-lleon&s?'" Sembla, en efecte. que aquest concilium cardoní estaria dotat Cuna certa administració mdimentiria, amb
que ja
rendes prbpies corn podrien ésser el quart del telone~,'~~
segons la primera carta, de Guifré el Pelós (cap a 880), s'havia
condonat als pobladors per a que se'l repartissin entre ells,'"
i tal volta també el rendiment de la sal, que podrien extreure els
dijous de cada setmana!" La coHectivitat disposava, doncs, d'ingressos propis, i corn bé assenyala Bonna~sie,'~'
fins si aquests
no són -com sembla- posats en comú, les modalitats del seu
repartiment suposen necesshriament entre ells I'existincia de lli175. -Et de istis criminosis ominibus quod superius diximus8 post peractam
legem qui iode evaserint non permitimus eos stare inter vos in ecclesia nec in
vestro concilio-in nulla societate, nisi antea pervenerint ad rectam confessionem
et tenuerint veram penitentiamr (Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. n. 9).
176. <Et si aliquod cumque aliquis malignus omo contra vos in ira surrexerit
ad expugnandum aut preliandum contra vos; et vos omnes surgite contra eum ad
interficiendum eum, et debeliandum in quantum possitis cum Dei adiutorio. Si
quis autem ex vobis miuimefecerit aut retrorsum facere voluerit, alienus sit in.
ter vos omnes abitatores a vestro consilio. et ad liminem sancte Dei Ecclesie pre.
cepimus exwmunican in ecclesis vestris, et perdet omnema (Font, ob. cit.).
177. Vegeu. per aquest darrer, M. C. Carlé, Del concejo medieval castellanoleonés, Buenos Aires, 1968. De recent aparició 6s la wmunicació congressista de
M. Rodriguez Gil, Notas para una feoria general de la vertebración juridica de los
Concejos de la Alta Edad Media, a <Concejosy Ciudades en la Edad MBdia Hispdnicau, Madrid, 1990, pp. 321-345.
178. aEt sic perdonamus ad omnes abitatores loci istius, et ad illos qui venturi sunt et erunt, illam quartam partem de illo toloneo, sicut h i t ab initio est
hodie in presente, sic fiat perpetuatitern (Font, ob. cit.).
179. nEt sic perdonabit ad omnes habitatores istius loci supra nominato illam
quartam partem de illo toloneu ut inter m s divisissent sicut et faciunt ab hodierno
dieo (Font, ob. cit.).
La carta de Gnifre esta extractada, corn 6s sabut, al wmencament de la posterior de 986.
180. nEt ipse die iovis semper sit vestmm de illa sale in omni tempore sicut
fuit ab initioa.
181. Cafalunya, 1, p. 275.
'

gams de confianca molt forts, d'un veritable acontracte comun a l ~thcit, pero respectat per tothom.
També en algunes localitats urgelleses, a partir del segle xr,
és factible apreciar-hi una certa caixa comunal que es nodriria
del censum et funcionem dels productes del terme, i també de
I'esmena o composició a satisfer pels eventuals infractors de la
carta, o sia, com a Cardona, basicament per la cessió de drets
públics o fiscals. Aixi es determinava a Santa Linya (La Noguera) en la carta de 1036:" 1 també, pero només per a la indicada
composició penal, en les franqueses de la Regoia (Ager) de 1049
i Vall de Lord (Solsones) de 1068, bé que en quanties diferents.'"
La vocació de la vila de Cardona cap a una organització comunitaria sembla ben palesa. Un segle després d'aquella carta de
Borrell, del 986, les noves franqueses rebudes del seu vescomte
en 1102-1125 manifesten -apart d'una avenc notori en el gaudi
de llibertats individuals i coilectives- la vitalitat d'una comunitat vilatana, a la que li era reconeguda una certa autonomia administrativa. La comunitat estava formada per tots els caps de
casa que prestaven jurament mutu d'assistencia contra qualsevol
enemic, i definien junts el dret propi de la ciutat. Pero a més,
aquesta estava dotada ja d'un comune, com a hisenda propia, que
s'alimentaria no sols de la cessió d'ingressos públics (producte
de la sal), sinó també d'aportacions setmanals en metaHic dels
seus moradors (potentes i minores) segons la seva capacitat economica. Aquest diner del comune no havia d'ésser malversat en
el joc, sota sanció dineraria!" Es dibuixa, doncs, una verdadera
caixa comunal, el que suposa que la vila tindria al seu carrec certes atencions públiques, sufragades amb aquella. Cosa semblant
podria afirmar-se d'aquelles modestes entitats urgelleses (Santa
Linya, Ager, Vall de Lord), si bé aci d'abast més reduit.
4.

~ P R E S E N T A C I O N S TRANSIT~RIESDE LA COMUNITAT

Ben escasses, com hem pogut veure, resulten les dades sobre
l'organització definida de les comunitats locals en el període acotat. Sembla pero, evident, que aquelles actuacions dels grups vei182. Respecte al segon punt es deia en relació a I'infractor, que «ne hnc valeat
vindicare set componat in potestate de homines de Sancte Licinie, libras quincua.
gintan (Font, Cartas de población, 1, doc. 18).
183. A Ager eren quatre Iliures; a la Vall de Lord, era el doble de1 perjudici
causat (Font, Cartas de población, 1, docs. 23 i 32, respectivarnent).
184. El text a Font, Cartas de población, 1, doc. n. 44).

nals que anteriorment hem repassat -relacions amb l'autoritat
pública-comtal o senyorial, i amb altres grups de població (reclamacions i litigs, pactes i convenis, jurament de fidelitat, serveis
comunitaris, etc.& freturaven d'uns organs o elements personals
que poguessin representar eficacment a la totalitat i procedir a la
conclusió dels acords o diligkncies oportunes. Els testimonis relatius als actes o situacions entrevistos els consideravem en la
seva significació expresiva d'una personalitat coHectiva de la
vida i acció de tota la comunitat, dels homines en conjunt d'una
vila o poble, la consciencia dels quals anava madurant. Certament que algun cop i com de passada se'ns esmunyia obligadament alguna referencia a la representació efectiva del grup veinal
en casos concrets. Ara, pero, és hora de que ens fixem directament en el tema d'aquesta representació popular de cara a l'exterior. 1 pensem que les dades conegudes entorn d'aquesta -més
abundants i parleres- podrien ajudar indirectament a definir millor la noció imprecisa del que seria la primaria estructura de les
nostres comunitats locals.

5.1. Formes de representació pleniria
Hom ha assenyalat en principi dos nivells basics en la representació de les comunitats vilatanes: a) uns grups restringits de
delegats o representants (com els boni hornines en molts judicis),
i b) grans grups de representació plena de la comunitat d'habitants,'" si bé es poden admetre modalitats intermitges, i sense
que una i altra haguessin de ser incompatibles en la realitat. Indubtablement la forma més generalitzada inicialment seria la representació co'lectiva o plenaria de la comunitat amb tots els
seus membres -s'entén, els cap de casa, o en tot cas, persones
elegides pel grup familiar- intervenint directament en els actes
que els afectaven o decidint sobre actitudes a prendre. Ja Abada1
es fixava en les referkncies analístiques franques sobre aquells
cgemndenses homines* que I'any 785 lliuraren la ciutat de Girona al domini carolingi. i li semblava evident que aquests gironins
representaven la seva comunitat, i aquesta comunitat afectava
forma col~le~tiva!~~
Cal reconeixer, pero, que el testimoni es ressenteix de certa vaguetat.
Major concreció en aquest sentit podem trobar en les actes do185. Tb,Les esfructures, 1, p. 108.
186. Abadal, La insfifucid comfoi (Dels visigots), 1, p. 223.

cumentades de celebracions judicials, juraments i altres d'indole
més convencional (concbrdies, i també donacions, vendes, etc ...)
sobretot dels segles x i XI. A les primeres especialment hi registrem la compareixenqa massiva de la totalitat virtual dels habitants de la vila o vall afectats pel litigi que s'hi ventilava, amb
constancia dels seus noms i signatures de l'acta. Certament que
el nombre d'assistents oscikla de manera sensible segons els llocs.
Unes xifres excepcionals ens donen les actes relatives a la vall de
Sant Joan de Ripoll (913) i la d'Artés, al Bages (938), davant el
tribunal comtal. En aquelles audiencies els respectius senyors dominical~requerien el reconeixement de la seva propietat eminent
respecte de les terres conrades per aquells concorrents.le Més
normal resulta el contingent dels assistents al judici de Vallformosa, al Bages (977), en que 47 camperols defensaven contra el
propi comte, i en el seu tribunal. la possessió trentenaria del terrer i similarment el grup de 32 de Vilamacolum, a l'Emporda
(916) amb semblant defensa davant el comte d'Empúrie~.'~~
El
nombre més reduit de 29 veins de Pallerols compareixents al plet
entre aquest poble i el $Aja (1027) per les pastures de prop del
Segre, a Cerdanya,'* el de 18 a Bascara (925) lgl o el de 26 a Salas
d'Amer, al Girones (898),'92deriva evidentment de la menor demografia d'aquests centres de població, sense excloure, pero, que en
algun cas els assistents poguessin correspondre sols a un grup d'apri~ionadors!~'
Els juraments de fidelitat -als comtes, als senyors feudalssuposaven també, ben sovint, la presencia general dels habitants
de la localitat, i podem pensar que ho delaten els encapqalaments
corrents de «Nos omnes homines* ... xJuramus nos omnes...» i
187. El judici de Sant Joan, a Udina, El Archivo Condal, doc. n. 38; el d'Artés,
a Jonyent, Diplomafari, doc. n. 82. L'interis pels estudis demografics i estadistics
d'aquests actes judicials ha estat ja destacat reiteradament.
188. Miquel, Liber Feudorum, 1, doc. n. 320: Udina, El Archivo Condal, doc.
número 181.
189. Simó, Aporfación, doc. n. 11.
190. Alart, Carfulaire RoussillonaU-e, p. 49, doc. n. 32; Martí, Dietari, 1, pp. 473
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191. Villanueva, Viaje. vol. XIII. Madrid, 1850, doc. XII.
192. Calmette, Un iugement, p. 86.
193. S s el que opina per ex. Tb, respecte al mentat judici de Bascara (vegeu
nota 191).
D'altra banda, cal consignar així mateix que en alguns judicis amb presencia
cokiectiva de vilatans s'akiudeix genericameni sols a habitatoves (Vilalba, al Vallhs, 1013) (Zimmermann, Les marchés, p. 91. text 3). o a de hominibus qui habitant in villa. (Palan Sator, al Baix Empordi, 980: Villanueva, Viaje, XIII, Madrid, 1850, doc. XVIII), sense indicacib de noms.

semblants. Pero no són tan explicites les consignacions nominals
d'aquests, que en canvi trobem per exemple a Cardona (franqueses de 1102-1125)on hi figuren uns 90 habitants (amb la indicació
de la quantia respectiva de l'aportació comuna)!" A Andorra la
Concordia signada pels seus habitants amb el bisbe (1176) agrupa
a aquests per parroquies, arnb constancia d'entre 60 i 80 veins per
cada una!" El jurament anterior (1162), la generalitat dels andorrans l'havien prestat per comisaris, pero la parroquia de La Macana el realitzava separadament, amb la presencia i signatura de
tots els seus veins, una cinquantena!%
Finalment, encara és menor la incidencia d'aquestes representacions globals massives en altres actes de tipus més convencional.
Una actitud merament passiva tindria la presencia dels assistents
a la donació dUn alou feta per un prevere al monestir de Sant
Benet de Bages (974), i testificada ucoram populo».lg Més significativa resulta la participació dels homes de Vilamacolum en la
venda collectiva de la vila feta a favor d'un particular i en la que
signen uns 70, precedits pel seu prevere.lg8Com ho és també aquell
acte realitzat pels homes de Sentmenat (1006) a que ja ens referírem abans, lliurant-se coklectivament a la protecció de la Canonica barcelonina amb la constancia de 50 signatures, tot el poble
a ben segur.'" Aquestes modalitats de representació general, collectiva, es mantindrien només en els poblats de reduit veinat, sobretot de tipus rural i muntanyenc, i en molts d'ells han arribat
fins els temps moderns.
5.2. Formes de representació restringida
Pero dins el conjunt de la població es destacaria ben aviat
uns individus que per la seva propia rellevancia personal anirien
194. Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. n. 44.
195. Valls, Privilegir i Ordinacions, 111, p. 391, doc. IV; Baraut, Cartulwi Andorra, 1, doc. n. 76.
196. Baraut, ob. cit., doc. n. 65.
197. Benet, Historia de Manresa, Diplomatari, 1. doc. n. 105 (extracte).
198. Simó, Aportacidn, doc. 111. Recordem el que indichvem pagines abans,
que aquesta venda esta datada el 12 de maig de 916, sis dies exactament després

de celebrar-se aquell judici davant el tribunal comtal d'Empúries, en que els
mateixos habitants havien defensat la possessió de la vila. Pero en el judici figuraven sols 32 resres afirmant dita possessió, mentre que ara, la venda I'efectuen
i signen uns 70. Aixb f a m& verossimil la conjectura ja apuntada que no sempre
aquestes xifres elevades podien reflectir la totalitat de la població; pero en tot cas
suposarien una amplia representació general d'aquella.
199. A.C.B., Liber Antiquitatnm, 111, fol. 111, doc. 291. Publiquem el text en
1'Apendix n. II del present treball.

assumint de forma natural i espontania la direcció interna de la
comunitat i, en l'aspecte que ara ens interesa, la seva representació a ]'exterior.

5.2.1. <<Maiores»
i «minores» en el si de la comunitat
En el si dels nuclis mrals com dels urbans es percep ben
matinerament una certa divisió social entre maiores i minores,
que 6s present ja entre els parroquians de Tona al 8 8 9 1 i en els
plebigeri de Barcelona el 974,M1i va prosseguint en el curs dels
segles XI i XII, en localitats de diversa categoria i situació en el
mapa del país2" Auesta divisió, apart una connotació social, sembla reflectir també una diferent posició econbmica, a jutjar pel
que trobem a Cardona, on els minores havien de satisfer peribdicament a la hisenda comunal una meitat de la quantia assenyalada
als potentes,'" i a Barcelona, on també s'al'ludia als burgenses
magnis et parvis prestamistes del comte.% Possiblement seria
200. L'acta de consagració del temple parroquia1 acaba fent constar que: aEt
nos homines conmanentes in ipso castro Tonda tam maiores quam minores tradimus ibi terra culta modiatas ...a (M. Rovira, L'acta de consagracid i dotacid de
l'església del castell de Tona, a ~Quadernsd'Estudis Medievals., 1, 1980. pp. 25.29).
201. Ja acollírem en el seu lloc la referencia de la carta de població de
Montmell, donada pel bisbe barceloni Vives, amb el consens dels canonges, del
princep Borrell, comte aseu et omni plebigeri Barchinone civitatis tam maiores
natu quam minores* (Font, Cartas de población, 1, doc. n. 7).
202. Vegeu, P. e.: Any 1018. Acta de consagraci6 d'Erdea (Ribagorp): .Nos
suprascripti cum ornni nostra vicinitate tam maiores quam minores tam nobiles
quam ignobiles. (A. Martin Duque, Colección diplomática de Obarra (siglos XIXIII), Saragossa, 1965. PP. 31-33, doc. n. 29). Any 1036. Carta de franquicies de Santa Linya. El mmte Ermengol la dirigeut a dideles nostros homines de Sancta Licinia maiores atque minores tam estatun quam venturi.. (Font, Cartas de poblacidn, 1. doc. n. 18.) Any 1069. Erecció de l'altar major de I'esglbsia catedral d'Elna. L'edificaren el bisbe Ramon, els comtes de Rosselló apariterque omnibus hominibus istius terre, potentes, mediocres atque minores ...n (Marca Hispanica, col.
457.460). Recordem aquel1 conveni de 1081, pactat entre els homes de Bar i els de
Toloriu amb el comte d'Urgel1. Hi figuren tres representants de cada localitat
=una cum omnibus aliis hominibus maionbus seu minonbus in villa .....................
con moran ti bus^ (Baraut, Els documents, a aUrgellian, VII, 1984-85, doc. n. 952.
Per a Cardona (1102-1125) i Barcelona (1148), vegeu les notes següents.
203. Any 1102-1125: Franqueses de Cardona: rEt constituunt ut homines habitatores ville Cardone per unaquemque ebdomada douent, potentes comune
unum denarium, minores vero medium ...s. Segueut despres la relació nominal
d'uns i altres (Font, Cartas de población, 1, doc. n. 44).
204. Any 1148. Ramon Berenguer IV, d6na en penyora d'un préstec vhries
rendes fiscals «a vobis burgensibus Barchinnne, magnis et p a ~ i qui
s in istn prestito eritis*. En la relació deis prestamistes hi figuren destacats ciutadans de Barcelona amb diferents quantitats (J. Miret, Los Ciutadans de Barcelona en 1148, a
.Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.. IX, 1917, phgines 137.140).

d'entre aquest sector de maiores o més qualificats que sorgirien
els pnmers delegats de la comunitat per a ostentar la seva representació en les intervencions públiques en substitució de la presencia col.lectiva dels veins. Aquesta preskncia resultaria cada cop
més difícilment operativa davant la complexitat creixent de la
vida comunitaria local, el seu desenrrotllament demografic, les
incomoditats de desplaqament vers l'exterior, etc.
Aquest paper destacat d'uns determinats membres del veiriat
es transparenta, en un principi timidament, per la simple precedencia dels seus noms personals (generalment entre quatre i d e ~ )
a la menció generica de: «et nos homines conmanentes ...», de
c . . . et alii quam pluress, de eomnesque illius vicini et comparrochiani*, per exemple, en actes de consagració d'esglésies, com a
Tona el 889>05o a Olius (Solsones) el 1079m per recollir dates
extremeres. Podriem pensar tal vegada en una mena d'autorepresentació implícita del collectiu que els acompanyava.
5.2.2. Mandataris per actuacions concretes

Pero al seu costat es va registrant progressivament la compareixenca d'uns vertaders delegats o mandataris de la comunitat
local que per expressa voluntat o consentiment dels seus membres (ncum consentimento et solvemento de omnes homines de
villa de M e r e n g s ~«ex
, ~ parte illorumu, com es diu a Ars (Urgell)
en 1109:" amandato e expressa voluntate aliorum hominum de
Acrimontenrmactuen de manera efectiva en les diferents celebracions o transaccions juridiques ja esmentades més amunt i signen
els documents que les formalitzaven. El nombre de tals representants o comissionats és variable i sol osciHar entre tres i dotze
com a xifres extremes per poble o parroquia:1° essent forqa rars
205. Vid. supra nota 200.
206. Baraut, Les actes, a -Urgellian, 1, 1978, ap. 70.
207. Any 1064. Jurament dels bomes de Merens al comte de Cerdanva (Miquel. Liber Feudorum, 11, doc. 592).
208. ACU, Pergamins, Carpeta D-6(signat? antiga).
209. Any 1188. Jurament dels homes dlgramunt a la comtessa Elvira d'urgell.
Semblantment, el mateix any, a Pontr (La Noguera). (ACA, Pergamins d'Alfuns 1,
n. 472 i 470. respectivament).
210. Així, P. e., són tres a Torrefeta (plana de Guissona, Segarra) en el judici
amb el bisbe d'Urgel1, de 1073 (Sangés, Documenfs de Guissona, n. 34) i a Bar-To
loriu, aci tres per cada un dels dos pobles que fereo la concbrdia amb el comte
d'Urge11 de 1081 (Baraut, Documenfs, «Urgellia», VII, 1984.85, doc. n. 952). S6n
set en el judici d e Borreda, de 919 (AE.V. Papers Olzineltes, ms. 2059, plec VIII,
full 51, vuit en el jurament de Merens al comte de Cerdanya, de 1064 (Miquel,
Liber feudorum, 11, doc. 592), dotze els firmants de la donació del delme dels

els casos d'un sol mandatari?l1 Encara que solament poques vegades consta explicitament (amb expressions com les suara anotades) aquel1 consens o delegació popular, no hi ha dubte que
aquells comissionats comptaven sempre amb l'adhesió general
de la comunitat. Aquesta, d'alguna manera hi era considerada present. Les decisions d'importkncia serien preses collectivament
pels caps de familia (homes o dones) de la vila?" Hi ha ocasions
adhuc en que pot induir-se que a la celebració corresponent (judici, jurament, concordia, petició o declaració, etc.( no sols hi assistien els delegats signataris, sinó també un major nombre de
vei'ns i en alguns casos tal volta la totalitat del poble?I3 Aquests
ciutadans de Barcelona a favor de la canbnica, en 1100 (Font, Orígenes, Ap. doc.
n. 11). i en la sconvenientian d'Ars (Urgell) de 1109 (ACU, Pergs. Carpeta M).
211. El mandatari unic el trobem especiatment en actuacions processals. Aixi,
en el judici de Gomskn (987) hi figura entre les suscripcions: aSignum Adamiro,
qui mandatarius fui de ipsos homines de Gomesindon, i 4s el que jura i s'exvacua (Udina, Archivo Condal, Ap. II-D). En el de Santa Coloma (de Conflent) de
1019, la reclamació era formulada pel vescomte contra els habitants de la parrbqnia esimul cum illorum mandatario nomine Bernardo. (Monsalvatge, Noticias
históricas, vol. XV, doc. 1274).
També en un conveni dels homes d'Osseja amb el comte de Cerdanya (1030)
porta la veu cantant d'aquests Ramon Ieruc, pero en realitat aquest havia intervingut com a intermediari entre ambdues parts. Deia el comte: .sic mihi expetitis
per vestrum mandatarium nomine Raimundo Ienicii. Et ille intervenit inter
me et vos et rogastis eum ut dedisset mihi ...n (Alart, Privilhges, p. 31; Marti,
Dietari, P. 146 [ref.]).
Aixi mateix advertim un sol representant per parroquia o poble en el jurament dels homes de Cardós (Pallars) al bisbe d'Urgell, en 1121 (Valls, Privilegis,
11, p. 288, ap. 2), i en el trasphs dels drets dnAndorra pet comte d'Urgell al bisbe,
de 1133 (Baraut, Cartulari Andorra, doc. 43). Perb aci e s realitza un acte conjunt.
de quatre pobles, a Cardós, i sis parrbquies a Andorra.
212. Ho afirma Vilaginés, La transició, p. 30, respecte a la venda de Villa
Ripha (prop de Cardedeu) a favor del comte Sunyer, en 941. Efectivament, signen
el document nou persones aqui ista vinditione fecimus pariter comunum et fir.
mare rogavimusa (Rins, Cartulari Sant Cugat, 1, doc. M).
213. Hem esmentat ja repetidament el judici de Torrefeta (1073) i el conveni
de Bar-Toloriu (1081). (Vid. supra, nota 210.) A Torrefeta encapplen el document
tres persones ncum omnibus habitatoribus pariter Turrisfractea i segueixen els
noms de tretze més (poden esser ja tots els veins o caps de casa?). Semblantment.
a Bar-Toloriu consten com atorgants tres de cada poble scum omnibus aliis hominibns ...P, perb en les signatures n'hi figuren setze mes, apart de les deis sis
atorgants.
Aquesta presencia colJectiva flanquejant la dels representants personals 6s
reflectida documentalment de diferent faisó. En alguns casos, sembla ésser mes
efectiva. Aixi, en el judici d'Amer (9511, per ex., confessaven cinc persones .ve1
aiii homines et mulieres qui in eodem loco commanentn (ACA Monacals, Pergs.
Amer, Carpeta 1, perg. 2). Per la fixació dels censos, a Aiguathbia (1105) hi acudiren cinc habitants citats nominalment aet alii quamplures qui hoc promulgaveninta (ACU Liber Dotaiiarum, doc. 756). De manera semblant a Amer, la definici6 del bosc d'osseja (1160) la realitzaven "nos omnes parrochiani Sancti Petri
[segueixen quatre nomsl et proximi et vicini nostri de ipsa parrochia, parrochia.

semblen, perb, restar en segon terme, mers espectadors passius de
la celebració, que seria protagonitzada pels seus delegats.
Es tracta evidentment de representacions transitories de la
comunitat local per a unes missions determinades, sense cap sentit de permanimcia."' El que ens escapa del tot és el criteri i procediment per a la seva designació, pero podem pensar que en la
practica s'efectuaria Cuna manera espontania per acord general
En
de1 veinat, segons ens mostra algun testimoni escadus~er.2'~
l'ambit més concret de les actuacions processals, arribats a la
prova de testificació jurada, tenim també alguna altra referencia a l'elecció dels qui havien de prestar tal jurament per part i
en nom de la resta dels assistents al judici corn a representants
de la comunitat litigant."6
ni...^, és a dir, de tota la val1 (Alart, P~ivil2gcsel Tifres, p. 44). Altres vegades
apareix corn presuposada, accentuant-se potser m& aviat el fet de la representacid ostentada pels comissaris presents. Així, a Barcelona, la suara esmentada donació delmera dels ciutadans (1100) s'encapmla amb una solemne fórmula: <Nos
homines Barchinonenses. cives et suburbani, recognoscentes... offerimus Domino
Deo... etc.a. perb signen solament dotze veins, alguns ncum uxore suaa (Font,
Orígenes, ap. doc. 11). De manera aniiloga, i saltant al Pirineu, a la ribera de Card ó ~els
, seus habitants iniciaven l'acta de jurament al bisbe (1121?) aixi: aJuramus
nos bomines de Cardos per nos et per totos alios qui stant de Terra Nera en
amont ...n, i acabaven amb la nNomina illorum hominum qui hoc iuraverunt
sunt hec.. I seguien, corn ja hem vist, els noms d'un representant de cadascun
dels quaire pobles de la ribera (Tavascan, Lladrós, Esterri, Carcibros) (Valls, Privilegis, 11, p. 288, doc. 2). A les Valls d'Andorra, ja hem indicat que en la Concordia de 1162 hi figuraven sis veins per cada vitla (parrbquia) perb s'afegeix:
aNos supradicti pro cunctis aliis nostre parrochie et totius vallis Andorre facimus
hominaticum propriis manibus...R. 1 encara, després de les signatures dels mag.
nats (comtes, bisbes, senyors del pais), continuen sense separació visible un seguit
de signatures d'babitants perianyents a diverses parrbquies, aixi d'Andorra corn
d'ürgell, de Cerdanya, val1 de sant Joan, Pallars, etc.. sense cap explicació (Baraut, Cartulari Andorra, doc. n. 61).
214. Ho assenyalava ja Hinojosa, El dgimen, p. 135, corn a forma embrionh
ria d'organització de les comunitats rurals. Perb afegia que tals representacions
transitbries per a fuocions determinades, tendinen amb el temps, donat I'iucre.
ment de població i progrés de les necessitats coliectives a convertir-se en per.
manents. Sols a finals del segle XIII es registran's I'aparició de funcionaris d'elecció popular al costat de l'agent senyorial aixi corn la reunió d'una assemblea
general deliberativa.
215. Testimoni molt expressiu per altra banda. En 994, al tribunal comtal de
Cerdanya s'hi ventilava la reclamació de l'alou de Torderes (Vallespir) per part
del monestir d'Arles. Com sigui que no es trobaven en el propi terme persones
expertes que coneguessin les afrontacioos precises de l'alou en qüestió, s'bagué
d'acudir a bomes nascuts i crescuts en les viles veines de Tapies i Forques, bons
coneixedors del país, per a que pnguessin exercir tal funció. A aquest fi, els
convicini de dites viles es reuniren davant I'església de sant Marti aet elegerunt
tria testimonias, els quals previ el degut jurament, anaren resseguint sobre el
terreny -i amb gent al darrera- els termenals del referit alou, marcant les fites
corresponents (Marca Hispanica, col. 948, ap. CXXXXIII).
216. Corresponen als ja coneguts judicis de SaBs de Pallars (995) i de Cor.

Apart d'aquestes representacions eventuals i transitories de la
comunitat en actuacions de cara enfora, caldria plantejar-se si es
modela també paralielament un regim d'administració comunitaria pels propis veins.
Potser convé recordar, d'antuvi, que des de I'extinció del regne visigotic havia desaparegut tot rastre de regim municipal en
ciutat i vilatges a tota la Península."' De manera que les velles -o
noves- entitats locals del país, com la resta del seu territori, es
trobaven sota el govern directe de l'autoritat pública comtal o senyorial, exercit eventualment a través dels seus propis agents -els
vicaris i més concretament potser els batlles- en I'esfera localF8
En algunes ciutats episcopals el bisbe seria, en un principi, l'únic
poder directiu i representatiu de la comunitat urbana. Ja hem citat més amunt el cas de Barcelona en aquells primers segles de
nellh del Llobregat (1001). Els jutges del primer interrogaren als homes de Salas
(ercn onze els assistents a l'acte) si posseien o no les vinyes i el5 alous reclamats
pel monestir de Bellera. eEt illi elegerunt duos de eredibus suis qui responsum
dederant, id est ...u. El reconeixement i exvacuació els signaren tots onze (Abadal. E25 comfafs, doc. 297). Molt semblantment en el segon, on es discutia el dret
de pas' a les pastures de Cornellk, aquests, també casualment en número d'onze
com a presents al judici. en designaren tres per a que juressin la inveterada pos.
sessió del seu dret (ACB, Liber Antiqnitatum, IV, fol. 34, doc. n. 100).
El testimoni de la nota anterior podria també ésser acollit en aquesta consideració processal.
217. Aquesta posició pot considerar-se avui ja admesa de manera general després de la seriosa recerca de C. Sanehez Albornoz, Ruina y extinción de? municipio
romano en España e instituciones que lo reemplazan, Buenos Aires, 1943. Pel que
respecta les terres catalanes. podeu veure les planes que li dedicarem en el nostre
estudi ja esmentat. Orígenes del régimen municipal, p. 41 i 5s.
218. Sobre vicaris-veguers i batlles a Catalunya, vegeu el bon estudi de J. Lalinde Abadía, La jurisdicción real inferior en Cnfaluña (Corts, Veguers, Batlles),
Barcelona, 1966, que recull les aportacions d'autors anteriors.
De cara a la comunitat veinal, sobretot cn poblacious secundaries -i no cal
dir rurals- pren m& relleu la figura del batlle, que com veurem constituiria el
futur enllac institucional amb els representants populars (proboms) pcr a configurar un embrió d'organ d'administració local. La cnmplida presentació de I'origen i deseuvolupament historic d'aquesta figura desbordaria impliament el
marc del present treball. Indiquem. tan sols, en sintesi, que el baiulur tenia en
principi un carhcter predominantment economic, encarregat de l'administració
de patrimonis particulars, pero ben aviat assumiria a l'ensems atribucions de tipus públic, en el cas de titulars comtals o senyorials que sovint confonicn ambdues esferes. Aixi. tot i que mai perdé aquella originiria h c i ó d'administració
economica, cap al segle XII ja era considerat arreu uim l'oficial ordinari del poder públic en una circumscripció local (vila, parroquia, terme de castell) constitutiva de la seva ~baiuliaa,En les grans ciutats, pero, hauria de compartir la
seva autoritat amb la del veguer, delegat del sobiri, al que es reservaven les especifiques funcions de tipus públic (policia, justicia major ...) que estenia a tot
un ample districte (La futura vegueria baix-medieval).

nava vida cristiana (vid. supra, epígraf 2.1.1. amb notes 29 i SS.).
A Vic i Urge11 esdevindria cosa semblant, especialment en fa funció de senyors immunitaris i jurisdi~cionals?'~
Ara bé, 6s facil de comprendre que aquel1 nuament de vincles
socials i la practica d'actuacions collectives en la vida pública,
amb l'afaisonament d'una conscikncia viva de comunitat i el seu
corresponent dinamisme, havia de generar una apetencia de certa organització local amb direcció i responsabilitat propies. El
terme final d'aquesta projectiva havia de quallar en la constitució d'un autogovern municipal amb major o menor ambit de competencies.
6.1. El grup de prohoms

Una tal realització, pero, no es coronaria fins a finals del segle XII i més completament en el XIII,i per tant cau fora de la
nostra perspectiva cronologica. El que podem contemplar, en
canvi, en el periode que ens ocupa, és una franca preparació o
fase inicial en el camí cap aquest regisme, unes formes embrionaries i balbucients de la futura organització jurídica local. Aital estructura primaria trobaria la seva expressió en el grup o cos de
prohoms de la respectiva ciutat o vila.
6.1.1. Significació generica dels boni o probi homines

Per a la deguda comprensió d'aquest element central en la
configuració pública de les comunitats veinals caldria remuntarse a les seves arrels originaries i a la gestació pmgressiva de la
seva personalitat. El sector o grup dels anomenats boni homines,
i des d'entrat el segle XII probi homines (també més esporadicament boni viri, honesti viri, meliores homines, etc.)?" tenen una
presencia molt matinera en la vida de les contrades catalanes i
219. Per a Vic, recordeu Ordeig, Els origens hisfdrics de Vic, a p. 63 i SS.. on
es matitza I'abast del primitiu senyoriu episcopal vigath. Per a Urgetl, Batlle, La
Seu d'iJrgell, per be que ací el paper senyorial del bisbe es perfila més tardanament.
220. Fins a finals del segle XI l'apeliaci6 mes usual 6s la de boni homines
(alguns casos rars de probi homines trobem, per ex., a Cerdanya, en 890, Barcelona. en 1011 i a Olius. en 1079). A la primera meitat del segle XII conviuen ambd6s apeliatius, pera el segon va desplacant lentament el primer, i s'imposa ja definitivament (salvant algun residu anterior) des de mitjans de la dotzena centúria. Els boni viri els trobem, per ex., en uns documents de Girona de 888 i 985,
i de la banda de SAnoia, 1084: els honesti viri, en un de 1053, a Barcelona; els
meliores omines, en 1084, a bdena, etc.

de les seves unitats veinals, com ho podrem apreciar en les referencies que vindran seguidament. Perb la seva semhntica inicial
es mostra exremadament ambigua a través dels abundosos testimonis documentals conservas, impossibles de detinguda anali~i.2~'
Es corrent en els primers temps apreciar-hi una significació literal adjectiva, és a dir, de gent honorable o distingida, que arriba
a englobar a voltes tant a dignitats eclesiistiques o civils com a
simples veins d'un poble, per tant sense cap connotació política
o administrativa, en tot cas sociolbgica o moral."2 Perb, indub221. L'orígen i significació inicial de tals boni homines és una qüestió plantejada en bona part dels paisos de I'Occident mediterrani. A ItMia. sobretot ha estat
objecte de tractament especial per diferents autors. Vegeu el que en diguerem
en els nostres Orígenes, p. 244 i SS.
Una aportació recent. bé que referida a una regió redulda del Migdia franchs és la de Bourin-Derruau, Monique, Villages médievaux en Bnr Languedoc:
genise d'une sociabilité (Xe-XIVe sikcle), París, 1987, 2 vol. Vegeu especialmeot per
al significat i evolució dels boni homines i probi homines, les pp. 49 i 273.
Sense moure'ns de la Península, no podnem oblidar el treball de Carie, M.'
del Carmen, nBoni hominesa y hombres buenos, ucuadernos de Historia de España.. Buenos Aires, XXXIX-XL, 19M, pp. 133-la.
222. El sentit originari d'honorabilitat moral i criteri assenyat sembla procedir de les legislacions post-rnmanes europees. Pel que toca a nosaltres, la Lex
Wisigothorum (VI, 1,4 i X, 1.17 de I'edició Zeumer) conferia als boni homines
vkries missions d'índole testifical i pericia], dintre i fora de judici, i que recolliren els nostres documents alto.medievals, com tindrem ocasi6 de comprovar.
Pel moment ens limitem a mostrar alguns exemples d'aquest abasta personal
ampli i imprecis a que ens estem referint.
Any 842. Confessió judicial professada sin presentia domini Gundemari sede
Gerundense episcopo seu et in judicio Adalarico comiti. Undamiro Carpioni et
Quiriaco, vassos dominicis, Eldefredo Grasiolo et dooatum sacerdotum. Nec non
et judices qui dirimere causas, id est Ansemundo vicecomitis, Trasoario, Servo
Dei, Cuasio, Jerontio, Salomon, Ildesindo. Samson, Sentrarin, Venerello, Daniel,
Forte sainne et aliorum bonorum hominum presentium, professus sum ego
Sctudane, qui sum mandatarius supradicto comiti ...= (E. Grahit. Llibre aVerta...,
a -Revista Histbrican, vol. IV, 1987. p. 118).
Any 988. Judici entre I'ahat de Camprodon i Sant Lloren9 de Baga. Fou ce.
lebrat davant sacerdots, jutges i amaiores que natu id est Guandalgaudis vices.
comitis et Auriolus et Bonefilius et Tetbertus et Wilabertus et Raudeearius et
Tassio et Fredolo et Amalngo et Arnallus et ENigius et aliorum mult&im b a
norum hominum qui ibidem aderant ...n (Villanueva, Viaje, vol. XV, Madrid,
1851. doc. XXXIV).
Ány 1048. ~ o n a c i ódel comte Ermengol a la Seu d'Urgell: ~Prenotescatomnis
vulgus qualiter venit inclitus Ermengaudus... una cum obtimatibus suis ... id est
Arnalius Mir de Tost et Mironi vicescomes et Ricart Altemir et Ugonis Ungelmi
et Raimundus Bonifilii et aliorum plurimorum bonorum hominum ...o (Baraut,
Els documents, aUrgellias, V, 1982, doc. 615).
En altres, sembla accentuar-se la qualitat de nobles o alts eclesi&stics.Vegeu,
per ex.: Any 1078. Unió del monestir de S m t Lloren9 de la Vall de Lord al de
Sant Andreu de Tresponts: aAc per hoc, ego praelibatus comes Ermengaudus una
cum consilio domni presulis Bernardi ceterorumque meorum bonorum hominum,
videlicet vicecomitis Mironis, Guitardique Isarni, et Arnalli Dachonis, Remundf

tablement, la consideració de les qualitats personals, reputacio
moral i social, solvencia economica i també edat provecta reconeguda a determinades persones, i entre elles a habitants caps
de casa d'un centre urbi o rural, a n i configurant aquestes com
a individus més qualificats per a intervenir en actuacions de certa dimensió pública i social?'

.

que Gonballi et aliorum multorum quorum nomina scribere looga nimium fuerant ... (Villanueva, Viaje, vol. XII, Madrid, 1850. doc. n. V).
En 1162 es realitza la venda #un mas a la parroquia de Sant Marti Sescorts
(Osooa) en presencia de diversos canonges de Sant Pere de Vic, del prior de Sant
Perc de Casserres «el aliorum multorum probonum hominumn. A.C.V.. Liber Dotaliorum Antiquarum, fol. 89. Adhuc arriba a denotar els membres de la cúria
regia, com es veu per L'epistola d'Alfons 1 a Guillem de Tarragona, de 1170: ~Praeteret nibilominus mirar, et non poteram credere donec a probis hirninibus meae
curiae audivi, quare noluisti facere directum Domino Archiepiscopo. . . S (Marca
Hispanica, ap. doc. CCCCLV).
1 anys després, en 1207, també en la rendició de wmptes de G. Dufort c . . . apud
Barcbinonam palacio meo [del rei] ... in presencia et audiencia R. Terrachonensis
arcbiepiscopi, G. Vicensis episcopi ... [segueixen vhries dignitats laiques i eclesi&stiquesl... et plurium proborum hominum curialum et aliorum ...u (ACA, Pergs.
Pere 1, n. 27).
En canvi, en aftres testimonis -sobretot judicials- es mostra mes clarament
La separació dels elements dirigents, dignataris, etc., dels simples veins o homes
del poble. Vegeu uns quauts exemples esparsos: Any 862. Judici davant el comte
Salomó, de Cerdanya, a All, celebrat ain mallo publico una cum iudices suos
qui iussi sunt causas audire et recte iudicare id sunt Adalelmo vicecomte, ve1
iudices Arsebado... [segueixen 8 noms mésl iudicum, et in presencia aliorum
plurimorum bonorum hominum qui in ipso mallo residebarit id sunt Paternus ...
[segueixeo 6 noms mes, el darrer com a usaio~lve1 alii plures qui ibidem aderaotn (B. C. Pasqual, Sacrae Antiquitatis, M.S. 729, XI, PP. 9-10), Any 898. Judici
cetebrat davant el comte Guifre Borrell, a Girona, a insthncies del monestir #Amer. El comte actua cuna cum Vulverado qui est ad vicihus suis muttonim causas audieudas... una cum iudices... id est Malagnaico [segueixen 5 noms més i el
nsaio~],seu et in presentia bonis hominibus ve1 sacerdotes, id est Addela presbitero [segueixen 4 noms mésl, ve1 in presentia Wigilane... [segueixen 19 noms mésl,
ve1 aliorum bonorum hominum qui in ipso mallo cum ipsos ibidem residebant ...n
(Calmette, Un jugement original, p. 10).
Aquest carhcter de simples veins, vinculats fins i tot a una persona de més
rang, es veurh expressat, per ex., en un Memorial de greuges que en 11643 fotmulava el prelat barceloni contra el seu feudatari Ramon Berenguer de Castellbisbal. L'acusava de diverses malitetes obrades per gent a les seves ordres, com el
baiulus, el saig i, hdbuc set de probis hominibus quos ibi per sua directa Yeriem t scilicet Petnim Amati, quem ipse Raimundus percussit, incisiones arbomm
quas vi facit vineas...i>(F. Carreras Candi, Lo Casfettbisba2 del Llobregaf, üarce.
lona, 1900, p. 48).
223. Potser aquelts delegats eventuals que hem trobat anteriorment representant a les seves comunitats en convenis amb les autoritats o seoyors, ea reclamacions judicials, front a aquests o a altres comunitats, en la prestació de
jummeuts. etc., pertanyien a aquest sector de probi homines vilatans. Pero en
tot cas, en tals actes. no apareixen mai amb semblant denominació, fora d'lgunes ocadons esporadiques. un xic tardanes, ja que corresponen a la segona meitat del segle xrr, segons anotarem al seu Iloc.

6.1.2. Presencia en assemblees parroquials
Aquestes actuacions públiques amb intervenció de residents de pobles i viles, o protagonitzades per ells directament, a
tal1 de bons homes o prohoms en l'accepció dels seus paisans, foren de molt diversa índole des dels primers segles del periode medieval. Ja esmentarem més amunt la participació popular coHectiva en la consirucció dels edificis parroquials i en la seva consegüent consagració solemne (vid. apartat 2.1.1.2.). Ara ens interessa subratllar només que sovint tal participació sembla venir dirigida o encapcalada pels boni homines de la vila o de la rodalia,
associats o no a altres personatges de relleu. No cal estendre's en
el detall testimonial, ben inventariat ja en l'abludit treball d'Ordeig."" Assenyalem només que els boni homines apareixen a vegades flanquejant altres classes de dignitats en la consagració d'esglé~ies.2~
També a voltes figuren de manera generica com els unics
promotors de l'erecció de la
1 encara, en altres llocs,
precisen les actes els noms concrets dels prohoms edificadors i
presents en la consagració del temple, bé que sense excloure la
col~laboracióo presencia d'un sector més ampli, aHudit genericament .='
224. Les dotalies de les esglésies de Cafalunya. Vegeu vol. 1, full 188.
225. Consagració de Sant Pere de la Serra, al Rosselló (954). El bisbe d'Elna
hi acudi apresentibus bonis hominibus, archidiaconos, clericos et milites et multos alios homines quos amor divinus mmplacuit venire ibidemn (Monsalvatge,
Noticias, 24, ap. XLI, pp. 4061107). Consagració de Sant Esteve d'Olius (Solsones,
1079). Es fa constar que hi eren presents smulti nobiles viri videlicet-. [segueixen
7 nomsl. aixi com tots els veTns i comparroquians del Iloc. Llavors el bisbe procedí a la consagració aprecibus tanforum proborum hominum ...n (Baraut, Les
acres de consagracions d'esglésies, ap. 74). En la consagració de Sant Pere de Riuferrer (Vallespir, 1159), s'alludeix a (a reedificació obrada pels monjos d'Arl6s
zcum incolis ipsius prenominatae vallis ...et alii probihomines farraea (Marca Hispanica, ap. doc. CCCCXXXIII).
226. Consagració de Santa Cecilia del castell de Fontova (Ribagorca). (960):
N,.. Ego Raymundus comes et Garsinda comitissa et omnium bonorum hominum ...
qui sunt in castro Fontove. Expunexit nos Deus... ut edificaremus domum Sancte Cecilie...n (Abadal, Els comtats, doc. n. 179). M& clarament apareix en l'acta de dotalia de Vilasibons (Ribagorca) (1060). on es fa constar nquod ego iilos
bonos homines de Villa Luponis expunxit nos Deus ... ut bedificaremus domus
ad honorem Domini nostri Ihesu Christi.... (Martin Duque, Coleccidn, doc. 138).
227. L'acta de consagració de Sant Joan de Perpinyb (1025) és forca concloent.
El bisbe d'Elna acudi a la vila de Perpinyi aad consecrandum ecclesiam... quam
edificavenint boni homines id est Baronis [segueixen 8 noms mésl ... cum afiis
bonis hominibus qui ibidem aderanta (Marca Hispanica, ap. CXCIX). Un historiador rossellones, Pere Vidal, afirmava, fa cent anys, que aquesta expressió no
podia sin6 designar els principals habitants de la vila de Perpinyi (Hisfoire de la
ville de Perpignan, Paris, 1897, P. 18). Semblantment, a Salses, prop d'un segle
després (1114). el successor d'aquell bisbe acudia oad consecrandum Ecclesiam

6.1.3. Assistencia a les audikncies judicials

Pero la intervenció més antiga i més generalitzada d'aquest
element popular en la vida pública del país es manifesta sens
dubte en l'esfera judicial. Ben aviat, des de la primera meitat del
segle IX es constata la seva assistencia invariable a les audiencies
públiques (dels comtes, o llurs delegats, bisbes i abats immunitaris), darrera les dues categories de nobles (laics i clergues) i junstes professionals (els iudices), integrants ordinaris d'aquests tribunal~.'~
Aquesta assistencia popular no presenta una configuració uniforme en ordre a la base participativa. Tal com advertíem suara en
les actes eclesiastiques, sovint també la menció dels bons homes
concurrents a l'audikncia és expresada de manera generica, i encara sense una precisa separació respecte als altres membres d'aquesta, enumerats en primer
Pero la realitat d'aquesta
presencia és indiscutible, com es manifesta clarament en altres
actes que solen relacionar els seus propis noms en nombre variable (4, 6, 8, 11; pero també 15, 20 o 30 ...), bé que seguits de l'expressió «et aliorum bonorum hominum qui ibi aderanta o semblants."O Tal locució deixa en l'aire l'interrogant sobre el continquae ibidem est in honore Sancti Stephani martyris. . quam aedificaverunt boni
homines jam de boc seculo migrati et isti qui nunc fuerunt ad consecrationem,
id est, Ermengaudus Poncii et Adalbertus capellanus ... [fins a 81 ... et aliorum
bonorum hominum qui ibidem fuerunt devoltione ad patriam caelestem tnto
desiderio anhelantes,..* (Marca Hispanica, ap. CCCLII).
228. No 6s aquest el lloc adient per a referir-nos a leorigen i naturalesa de la
participació popular en afers de justicia. Pero és corrent veure-hi un clar precedent en i'organització judicial visigbtica (Vid. Sánchez Albornoz, Ruina y extincibn, p. 90, on assenyala la forcosa assisthncia dels boni homines al jutge, en diversos casos previstos per la Lex). Una derivació rnés directa podriem trobar-la,
respecte al mallum del regne franc, ben perceptible en la nostra documentació
mes primicera.
229. Vegem-ne, com alguns exemples, els documents dels anys 842, 988 i 1078
reportats ja en nota 222.
230. Escollim alguns testimonis del nombr6s elenc disponible. Any 841. Judici
celebrat <iinpresentia domni Gondemari sedis Gerundensis episcopi, Vifredo vicecomiti, Leopardi, Udesindi, Sperandei et Calipodii judicum, Nifridis, Isadeti,
Deodigni, Sisiscli, et Petri, Sindrerii necnon Johanni Aldesindi, Amitoni et Melci. et aliorum bonorum hominum aui ibidem aderant.. a (Villanueva.. Viaie.
. . XIII.
p. 222, doc. 11).
Any 987. Judici davant el bisbe de Vic: .In iudicio domno Fruiane episcopo
iudice et Dacono sacer, Teuderedus, saione, et in presencia Ennegone archipres.
biter, Soniefredus sacer, Madexo sacer, Exmemirus sacer et laiconim Seniofre.
dus, Adroario, Brandevino, Vuilelme et aliorum multorum bonorum hominum
qui ibidem aderant ...o (Junyent, Diplomatari, doc. n. 529).
En 901 se celebra un judici davant el comte Mir, els jutges, en nombre de 8,
el saig, un prevere aet aliorum bonorum hominum qui ui ipso iudicio residehant,

gut efectiu dels assistents (que podria ésser idhuc massiu, identificant-se amb tots els caps de casa) i sobre la possible discriminació entre dos grups de boni homines, uns, els citats nominalment, tal volta integrants efectius del tribunal, i la resta, mers
espectadors de les actuacions. Aquesta diferenciació entre uns
sedents i uns expectants, més marcada en alguna oca~ió?~'
¿no podria insinuar un germen inicial de funció directiva en el primer
grup respecte el gros de la collectivitat local, significada per l'esmentada generalització?
el paEn tot cas, i com encertadament precisava Bonna~sie?'~
per dels boni homines en els judicis és purament passiu, de sanció o testimoni. La seva presencia tenia sols la finalitat d'assegurar la publicitat dels debats, garantir la seva regularitat i després
la bona execució de la sentencia. En relació amb aquest darrer
punt podem adduir l'exercici d'algunes funcions concretes encomanades a ells per l'assemblea, com podien ésser la delimitació
sobre el terreny o la medició superficial dels predis discutits en
el j u d i ~ i Així
. ~ la seva condició d'experts i bons coneixedors del
Virsandus, Bradila, Lubone, Esovo, Longobardo, Untefredo, Annone, Edrale, Ga.
derico, Vigila et Saporello...n (Marca Hispanica, Ap. LX). En aquest cas se citen
només els onze bonshomes cnncnrrents. sense cap ailusid a altres acompanyants
seus.
231. Document sense data (1040-1060?),que recull un judici en el senyonu de
Cabó (Alt Urgell): .In nomine Domini. Ego Isarni, iudice Caputdecem et Isarnus
Raimundus senior Caputdecem et Arnallus Gilaberti et Mironi Ricolt et Sallani
de Caputdecem et Isarni Guiscafredi et Sanzi Ennifndi et aliorum bonorum kominum qui sunt de ipsa diocesi de Sancti Clementis et fuit testificatum ante sacrum sancti aitare de Sancti Clementis et Sancti Johannis qui sunt in valle Nargoniense et aliorum bonorum kominum qui ibidem aderant, clerici quam rustici... (J. Miret i Sans, Los noms personals i geografichs de la encontrada
d'organyh, uBoletin de la Academia de Buenas Letras*, VIII, 1946, p. 430, doc. 44).
Sense tanta contundAncia, podria advertir-se també semblant diferenciació
entre els boni homines que win ipso mallo residebant. (en nombre de 8) respecte
als nalii plures qui ibidem aderant~del judici d'All, de 862, reportat en nota 222.
Aquesta diferenciació sembla reconeguda per Bonnassie (Calalunya, 1. p. 162),
quan, al referir-se a la composició dels tribunals cnmtais, assenyala que rera ?es
altes dignitats, barons i clergues, seguia, finalment, la multitud, de vegades aimmensan, dels espectadors anbnims, dels quals es destaca generalment un grup de
boni homines, idonei viri, distingits per raó de llur compet&ncia. de llur coneixe.
ment particular de I'afer o de llur reputació de probitat.
232. En I'extrem contrari podria també considerar-se intrascendent tal distinció, deguda a I'atzar de l'escnba, que volia abreujar la tirallonga de noms a
transcriure, amb aquella mena d'aetcetera., i que es traeix en algun cas, per la
frase: e... et aliorum multorum, qnorum nomina scnbere longa nimiunt hierants
(vegeu, per ex., el doc. de I'any 1078. recollit en nota 222).
3 3 . Catalunya, 1, p. 162.
N.En un document tan primerenc corn de I'any 817, relatiu a Bhscara (Emporda), uns testimonis afirmaren, referint-se a un temps anterior, haver vist com
una comissió de set homines amb un comte de palau i uns jutges i amb ells ma~

.

~

país justificava una bona col~laboraciópericia1 en el desenvolupament del procés.
Els afers que més ordinariament es ventilaven en aquests judicis i en els que intervenien els nostres boni homines eren els derivats de la possessió de terres i drets dominicals, delmes i exaccions, etc., pero també entengueren en qüestions penals, escassament testimoniades en la documentació judicial d'aquells temps
més recu1ats.l"
6.1.4. Participació en la cjurisdicció voluntaria>i

Sense la solemnitat de les audikncies comtals o similars, pero
encara dintre I'orbita judicial, els boni homines intervenien també al costat dels iudices en un ampli venta11 d'actuacions que avui
qualificaríem com de ajurisdicció volunthria~.Així, els trobem
presents en actes de reparació d'escriptures perdudesF6 de resignació de tutela materna arribat el t e m e d'aquesta," d'adveració
pública de testaments (els anomenats no sempre amb justesa testaments sagramentals) en els quals, a tenor de l'ordenament visiteixos qperquisserunt terminos de ipsa villan, resseguint sarchas et fixorias~(Arxiu Diomesa de Girona, Cartulari de Carlemany, fol. 79-80, referenciat per Tb,
Les estructures, p. 110).
Semblant atermenament fou dut a terme per altres bons homes en la ceHa
d'Arolas (Arles, Vallespir) en 832 (Marca Hispanica, ap. V) i en la vila de Prada
(Cooflent), en 865 (Alart. Cartulaire Roussellonais, p. 1, doc. 1). 1 altres coliaboraren en la mediciú de les terres d'Ullk (Empordh), després d'un judici davant el
vescomte de Girona, en 881 (Villanueva, Viaje, vol. XIII, ap. VI).
Cal recordar, finafment, el cas singular de Torderes, recollit ja en nota 215. on
el tribunal, no trobant en el propi terme coneixedors del terreny a delimitar, acudi a homes de les viles veines per a procedir a tal diligencia.
235. Boni homines vigatans s'assegueren en els tribunals episcopals que jutjaren de sengles dclictes d'homicidi, en data anterior a 933 i en 987 (Junyent, Diplomatari, doc. n. 161, per referencia, i 529, respectivament).
També bons homes actuaren en la repressiú d'unes malifetes públiques amb
aplicació de la pena d'aliscara, en el judici de Cabú (c. 1040-1060?), recollit mes
amunt en nota 231.
236. Any 898. Bosú, presta declaraciú jurada d'haver perdut unes escriptures
de venda d'uncs terres a Taradell i de refecciú del seu contingut. L'efectua davant
I'altar de Sant Pere de Vic «ex ordinatione Bonaricbo et Teudosio iudices ve1 in
presencia Adalbaldo et Romano presbiteros, Egicha, Venrando, Codalberto, Charibaldo, Geiruvino et Quarnarin saione, et alinrum bonorum hominum qui ibidem aderant~(Junyent, Diplomatari, doc. n. 27).
237. Any 1000. Eldemar i altres germanes seves vengueren una terra que els
bavia pervingut rquando eam mater nostra in cuius tutelam fuimus, in nostra potestatem misit, sicut lex iubet in presencia iudicum et bonorum ominum qui
ibitdeml aderant in sede Vicon (Junyent, Diplomatari, doc. n. 639). Aquest docume'nt i'bavíem publicat ja amb el degut comentari jurídic en En torno a la
aplicacidn del derecho visigodo durante la Reconquista: La tutela alto-medieval
catalana (Revista Portuguesa de Historia, V, 1951, p. 376, doc. n. 1).

gotic, assistien a jutges i sacerdots (eventualment el propi bisbe).u8 En aquest tipus de dili~knciesiudiciaIs podem apropar-hi
- les compor~adesper 1'execucG de penyores posades en garantia
de préstecs (en diner o en especie) i no reemborsats en el terme
e ~ t a b l e r t L'estimació
.~~
del preu de venda forcosa de tal penyora
(generalment un immoble) exigia evidentment uns coneixements
practics i una probitat moral en els comissionats (jutge i bons
homes) que havien de presidir l'operació. Aixo explica que algun
cap al concertar-se el préstec amb garantia pignoratícia, es convingués que en cas de no redimir-se aquesta dins el t e m e assenyalat s'eligiria quatre probi homines per cada part, per a dictaminar amb caracter vinculant sobre el preu que havia de satisfer
el deutor."
238. Són nombrosissims els testimonis conservats d'aquestes adveracions,
corresponents a totes les regions del país i escampats per tots els diplomataris.
Fins a I'any 1025 es poden trobar aplegats en A. Udina, La successió testada a la
Cafalunya alfo-medieval. Barcelona, 1984.
La presencia dels boni homines bi és reflectida, també com en els judicis.
amb diferent expressió, be d'una manera generica, bé d'una manera nominal,
tot destacant-se d'un conjunt més ampli. Aixl, en la primera acepció tenim el
testament de Goilmon, de l'any 986. Els testimonis mamessors feren la seva declaració jurada en I'altar de Sant Cristbfor, de Girona. «in faciem de supradicto
iudicem ve1 sacerdotes seu bonis hominibus ...n (Udina, ob. cit., doc. n. 26; Junyent, Diplomatari, doc. n. 524). Vegeu també el de Sant Ermengol, d'Urgell, de
1035. a Villanueva, Viaje, vol. X, Valencia, 1821, doc. XXIX. En la segona, el testament de Dacó, de l'any 1000, jurat a la Seu de Vic davant un sacerdot, dos jutges
cet in presentia Langobardus [i altres, fins a 10 bomesl et aliorum multorum bnorom hominum qui ibidem aderanta (Udina. ob. cit., doc. 56: Junyent, Diplomafari, doc. n. 641). O també el de Guillem Sendred, jurat a I'altar de Sant Marti, a Cerdanyola del Vall&s, en 1047, .ex ordinatinne residebt sacerdote Guifredus
et iudex Mirone in presentia Guillelmus Credo in Deo... [segueixen quatre noms
mésl et aliorum mrtltorum bonorum hominum qui ibidem aderantn (Rius, Cartulaiio, 11, doc. n. 590), etc., etc.
i39. Nombroses, també, als segles x i XI. Bonnassie (Calalunya, 1, p. 271) en
d6na unes refer&ncies dels arxius barcelonins entre 988 i 1053. Vegeu només una
mostra: Anv 998. Venda d'una terra a Horta, per Remesari a Sunyer. La tenia el
a , desaparegue en la destrucseu pare p& penyora d'un prestec a un tal ~ ~ i lque
ció de Barcelona [d'Almansurl a I'igual que els seus consanguinis. Per aixb, arribat el terme establert. Remesari. no trobant el deutor ni cap parent, screditor pignus ostendit iudici et aliis bonisque hominibus sicut ad iusticia fuerit extimatum fit licencia distraendi. Et ego sic feci in presencia Aurucio iudice et Guitardo, Audegario, Rewcindo. Gontario, item Recosindo et Mauro ac Suniefredus
presbiter et alii plunmi qui ibidem fuerunt. Sicut iltis ad iusticia preciavemnt
iamdicta terra ... sic vindoque Remesarius tibi Sunianus ... propter precium solidos IX in re valente el placibilem, quia amptius eodem tempore ibi invenire
non potui .... (ACB, Lib. Anfiquit., 11, fol. 103, doc. n. 313).
240. Any 1011. Préstec atorgat per Ramon Guillem i Pere Guillem d'Odena, a
favor de Ricard Guillem. Pactaren que si els deutors no volguessin o no poguessin redimir la penyora en el terme estipulat ctunc. beligantur ex utraque parte
probi homines IIII" ad quorum laudamentum addatis nobis et nostris, tantum
peccunie quantum apreciatum fuerit ab ipsis bonis hominibus hoc totum quod

6.1.5. Actuació directa en arbitratges

Hem pogut considerar, fins ací, els boni homines intervenint
en actes públics des d'un pla secundari com auxiliars dels jutges,
quan no confosos en una multitud assemblekria amb presencia
passiva. Pero comptem així mateix amb testimonis, d'aparició escadussera als segles rx i x i més continuada als XI i XII, d'actuació
personal i directa, amb exercici de funcions d'indubtable relleu
en la mama de la vida social del seu medi. Una d'aquestes és la
de l'arbitratge o amigable composició en qüestions contencioses
suscitades entre particulars, i adhuc algunes entre gent granada,
que en lloc de sustanciar-se en els tribunals públics eren resoltes
per la decisió de prohoms, .laude et consilio proborum hominumn
en l'expressió més ~ o r r e n t ? Aquests
~'
procediments arbitrals s'incoaven per acord dels interessats, previst anteriorment a l'establir la relació entre ells,'" o bé sorgit el conflicte, sovint després
d'enfadoses controversies 243 i adhuc iniciada ja la via judicial ordinaria.2" En tals acords es preveia la designació d'uns quants
prohoms per banda; 14' pero a voltes sols tenim la referencia d'havobis impignoramuso (Baiari, Orígenes2, p. 533). Hem d'advertir que la cita do.
cumental d'aqueit acte que dóna Balari, referida a ACB, Lib Antiquif., 11, fol. 155,
n. 447, esta equivocada, ja que correspon a la noticia que ve immediatament després. Hem intentat, infructuosament, identificar la procedbncia documental d'aquella primera referencia, pel que ens hem de limitar aci a reproduir I'extracte
ofert per aquest autor.
En aquests casos, el paper dels prohoms pren un major protagonisme. proper al d'brbitres o amicals componedors, als que ens referirem de seguida.
241. Vegeu, per ex., la discussió entre Berenguer, prevere de Santa Maria
del Mar i Pere Dalmau a propbsit dels drets sobre un obrador, a Barcelona. En
1147, -laude et cousilio probanim hominum ad finem et concordiam deveneruntn
(ACB, Lib. Anfiquif., 1, fol. 43, doc. n. 91).
242. M,per ex., els convenis entre els comtes d'Empúries i Rosselló, de
1085, sobre ajuda a la defensa de drets d'aquest, amb establiment de penyores
(Marca Hispanica, ap. CCXCVII). També en el conveni entre els germans Donuug
i Guillem Bernat d'odena, de 1040, sobre obligacions recíproques respecte les seves tenhncies (Alvarez, La baronia d'Odena, doc. n. 9). Aid mateix en la permuta
d'un mas per una vinya a Sant Esteve d'Artés (Elna), en 1114 (ACU, Perg. Carpeta
u-s BIS),etc...
243. A I'any 1165, Arbert de Muja1 i I'església de I'Estany, que discutien sobre
la usurpació injusta d'un mas, apost vero contentiones et placita multa, venerunt
ad finem et concordiam et laudatione proborum hominnma (ACV. Capbreu Cartulari Sagristia Estany, fol. XXXIII v").
244. En 993, Edelmir reconeixia que Bofill I'havia demandat en judici per
una extralimitació en aiou veí, nsed intermisserwit se baisque hominibus inter
me et vos ut compossuissent vobis in pacificatione solidos LX et derelinquimus
vobis ipsa vestra tema quod male aprehendi ...a (ACB, Lib. Anfiquit., 11, doc.
número 171.
245. E; 890, els parroquians de Balltarga i ets de Saig (Cerdanya) elegiren
quatre prohoms per parrbquia per a resoldre la dissensió sorgida entre ells sobre

ver-se realitzat Sarbitratge per un grup determinat de prohoms
(10, 6, 5, citats pels seus noms «et aliorum multorum~)sense indicació de designació parti~ular?'~
1 també de la realització -futura o ja efectuada- «ad laudamentum bonorum hominumu de
manera indeterminada.247
Els afers confiats al seu enjudiciament requeien basicament
sobre possessió de béns arrels -terres, masos, honors o tinences, així com els seus productes-, pero també sobre béns urbans: cases, obradors, molins i algun concernent a drets de pas,
i altres de caire canonic o eclesial.fa Queden al marge els derivats
de l'observanca de convenientiae entre personal nobiliari o llindants amb l'esfera públi~a.2~~
El judici de prohoms solia basar-se
en criteris d'equitat, cercant una sollució equilibrada o transaccional entre les pretensions de les parts intere~sades.~
Aquesta practica arbitral venia a constituir la primera modalitat de justicia local, no provista encara d'organs propis, i exercia
una certa funció supletoria de la justícia pública ordinaria, que
la feia més accesible al comú dels homes de les ciutats i viles.
la residencia del clergue (Marca Hispanica, ap. LII). Els dos germans bdena n'e.
legirien dos per banda en I'a1,ludit conveni de 11340 (Vid. nota 242). També serien
dos ner cada nart els urevistos en la donació d'A~tal.comte de Pallars. a la Seu
d'~&ll, en lf59, per fixar la possible indemnització de despeses fetes per aques.
ta (ACU. Carneta Perss. 0-61.
'246. '~ixí'en la Gntenha arbitral donada en 1044 a Barcelona (Proven~aIs),
respecte dret de pas particular per una via pública (ACA, Perg. R. Ber. 1. n. 67).
la ja aliudida de 1165 entre Atbert de Muja1 i el monestir de I'Estany (vid. nota

-.-,.
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247. Aixi en els documeots dels anys 993. 1085, 1114, 1147 esmentats en notes
anteriors. També en el laude de 1166 entre el paborde de Solsona sobre establiment de cases (B.C. Perg. 3518). en la Sentencia pronunciada a Barcelona en 1130
sobre un honor de Tiana (Font, Orígenes, ap. 111). i en el wnveni entre el bisbe
i els pescadors de Barcelona, de 1171, sobre pagament dels delmes (ACB, Lib. Antiq., 1, fol. 173, V. doc. n. 161).
Cal precisar que en alguna d'aquestes ocasions, tot i la referencia generica
a bons bomes, entre les signatures del document figuren les d'un reduit grnp de
versones. que nodrien cnrresvondre a la dels actuants (Docs. barcelonins de
ii30 i 1147). 248. Han quedat ja anudits en les referencies als diferents convenis o arbitratges consignades en les notes anteriors.
249. Ens referim, per ex.. a les concertades pels comtes d'Empúries i Rosse116, en 1085 (ja citades, en supra nota 242), oo establien una solució arbitral pel
cas de discbrdia (Marca Hispanica, docs. CCXCVII i CCXCVIII, especialment
aquest darrer).
250. S'aprecia clarament en quasi totes les resolucions arbitrals. Es corrent
que i'evacuació o definició del dret controvertit vagi compensada per la recepció
d'una quantitat (Doc. de 993, vid. nota 7 4 Docs. de 1130 i de 1165) o d'uns bene
ficis espirituals (Doc. de 1171). O bé s'estableix una forma compartida de tenencia, corn en l'obrador del doc. de 1147, etc.

Estem certament en un nivel1 de justícia privada, perb certs casos deixen entreveure la seva promoció, o I'aval indirecte, per
part de persones o insthncies d'autoritat.*' La generalització de
tal sistema arbitral. cap a mitjans del segle XII, explicaria que la
compilació dels Usatges de Barcelona (efectuada per aquest
temps) en el seu article 102 brindés l'opció de fixar el montant
de determinades esmenes, bé a la decisió de prohoms, bé a la dels
jutges del país.m
6.1.6. Exercici de funcions pericials

Una altra funció en que intervenien boni homines de ciutats
massa deslligada de les anteriors, més contenciosesera la pericial, com a experts per a la fixació del iustrum pretium,
a satisfer-se en transaccions de béns arrels o valoracions semblants d'índole discrecional i que reclamaven, com en l'arbitratge, unes condicions d'experikncia i probitat.*) Els trobem principalment en alienacions per venda o permuta i en contractes de
plantació. En el primer cas, es tracta de situacions un xic delicades i compromeses per raó de referir-se generalment a béns
que un testador havia confiat als seus hereus o marmessors, per
a vendre'ls a uns tercers, generalment parents prbxims, previ justipreu dels «bons h o m e s ~ En
. ~ el segon, és més comprensible la
i viles -no

251. Es interessant, per ex., assenyalar que la soluci6 de la discordia entre les
parroquies de Baltarga i Saig a través de prohoms (any 890) fou imposada per
l'autoritat canonica, el hisbe i capítol de la Seu, al veure la inútil prolongació d'aquella (vid. nota 245). La decisió dels boni homines, de 993, porta la signatura del
conegut jutge comtal Ervigi Marc (vid. nota 244). Recordem aixi mateix el paper
dels comtes d'Empwies i Rosselló en el conveni de 1085 i el del bisbe de Barcelona en I'acord amb els pescadors, de 1171. També és oportú indicar que el laude
dels bons homes de Barcelona, de 1044, fou pronunciat osuhtus ipso Castro Vetulo
Barchinone., el que sembla transparentar un cert acnlliment a I'omhra de1 cen.
tre on residia lhutoritat comtal de la Ciutat, Mes endavant ens referirem a la
possible significació institucional d'aquesta i altres actuacions dels prohoms abrcelonins. suara atludides.
252. Usatge 102 (ed. Bastardas 76). Desprds d'establir l'obligació de satisfer
I'esmena per determinades infraccions a membres d'estament no nobiliari (burpesos. batlles i rústecs), afegeix sita tamen ut a quibos acceperint composicionem
sine engan faciant illis deffinicionem, laude et consilio proborum hominum ve1
eciam istius patrie iudicum ve1 potestatema (J. Bastardas, Els Usatges de Barcelona. El Codi a milian segle XII, Barcelona. 1984, p. 114).
253. Recordar, a part. que en el si de les assemhlees judicials eren comissionats a voltes, per a practicar l'atermenament del terreny objecte del litigi (vid.
nota 234). Pero també amb caracter convencional realitzaven igual missi6 en predis lliurats a la plantació de vinya (vid. infra, nota 256. doc. de 1052).
254. En la venda atorgada, en 902, per Hotrudis, vídua del comte Alanc,

necessitat de fixar unes equivalkncies entre el valor dels béns ob. ~ ~les cessions de terres o -més generaljecte de p e r m ~ t a En
ment- de vinyes ad plantandunz, el conreador, arribat el terme
prefixat feia seva la meitat de i'heretat rebuda, si aquesta estava
bene laborata i, a més, el1 o els seus successors podien transmetre-la, preferentment a I'antic donant, ~ s i c u tapreciatum fuerit
bonisque hominibus ad iusticiamn, i en defecte seu, a qualsevol
altre c o m p r a d ~ r En
. ~ ~alguna altra operació es recorre també a
al seu fill Oriol, de varies vilies que li havia llegat el seu pare, s'involucrava, en
realitat, una apreciació de I'equivalencia monetaria correspnnent a la quantitat
d'or i plata que la comtessa vídua havia rebut del seu fill: eEt acccpi, ego, vendetrix de te, emptose pretium sicut inter nos bene fidei pacis placuit atque con.
venit numerato et de facto, id est, solidatas quingentas qui fuerunt a bonis hominibus preciatas de ipsas res quod tibi dimisit vir meus condam Alaricus comes, ve1 genitor tuus qui fuit, id est, in auro et in argento ve1 in vascula argentia ve1 deaurata, quod tu, emptor dedisti, et ego vendetnx de presente, manibus
meis cepi. (Marca Hispanica, ap. LXII).
La venda efectuada pels marmessors d'Agela, en 960, per enchrec seu, ho era
a favor d'un ~consanguineo. seu o muller, nipsum precium videntis bonis hominibus ...» (Junyent, Diptomatari, doc. n. 327). Semblantment. en 1010 el testador
Ramio ordenava als seus marmessors la venda del seu patrimoni a favor de ameos
propinquos sicut iustipreciata fuerit a bonisque ominibusn (Rius, Cartulario, II,
doc. o. 427).
255. La intervenciú de boni homines en I'establiment d'aquestes equivalen.
cies, es veo explicitament testimoniada en les permutes realitzades en 1018 (Arxiu
Montserrat, Pergs. Bages, n. 1285), en 1033 i 1099 (Rius, Cartulario, 11, doc. 422).
La de 1033 es referia a un alou de Santa Maria dOrganya. permutat per unes
terres i vinyes d'un particular: net fuit apreciatum ipsum alaudem de Sancta
Mana a bonis hominibus solidos XIII planchabiles ...B. Signen quatre persones
&ti preciatores fuerunt visores et testis sunt. (Miret, Los noms personals i geografichs... d'organyh, doc. 18).
256. En la precaria d'uua mojada de terra (val1 de Torrelles, comtat de Barcelona) establerta el 994, per a edificar en un terme de set anys, s'aprecien
aquests dos extrems: «Et dicant veri homines quod bene est ipsa vinea modiata
1 plantata ve1 edificatan, i més avall: .El si ea nos donatores aut posteritas nostra aut ullus de parentibus, nostris noluerimus emere sicut preciatum fuerit
bonisque ominibus ar iusticiam, abeatis vos et posteritas tua licencia vindere
donare cui volueritis ve1 faciatis quod vobis placuerit ...s. 1 encara cap al final
es preveu que si s'apartessin d'aquesta convenció, sense haver transcorregut els
set anys, «quod dicant bonis laboratores ista vinea bene est laborata ve1 edificata
sicut decet bona vinean (ACA. Perg. Ramon Borrell, o. 4). Semblantment en la
concessió de terres per conreu de vinya, en el castell de Freixa (Anoia), per Bernat Gombau a Ramon Bonuq, en 1084 (J. Serra Vilaró, Origen d'algunes localitats
catalanes, a «Estudis Universitaris Catalansn, IV, 1910. p. 10). Vegeu també la
donació $Oliva al monestir de la Grassa. d'uns alous a Flaca i Mollet (Empordb),
en 869 (Monsalvatge. Noticias históricas, XI. p. 120, doc. XXV). En la donaci6
feta per Adalbert, iudex, a Gotmar, de sis mojades de terra per a plantar, en
1052, se li encomanava «ut eas bene plantare faciatis de bonas vitis et circumva.
llare ut dicant boni homines quod bene est fundatan, i aixi mateix es facultava
la venda als concedents, de la part del conreuador sad precium bonorum hominum.... (ACA, Perg. n. 123).

boni homines, com per exemple per a la valoració en quantia i
qualitat d'indemnització per d a n y i~ adhuc
~ ~ d'alguna prestació
pública.x8
6.1.7. Missions familiars

Finalment, els bons homes es fan presents en esdeveniments
d'indole més privada. El professor Bonnassie assenyala aquest aspecte, recollint algun testimoni que ens els mostra com a consellers de familia, als qui s'acudia en situacions econbmiques difíc i l ~ Podem
. ~ ~ afegir-ne alguns altres, per exemple, la seva intercessió per a obtenir la redempció d'un serf d'un particu1ar"O o la
seva presencia en l'acte de contraure's uns esponsals amb l'intercanvi dels anells arrals i obligada constitució de d ~ t ? ~ '
257. Els boni h o m k s oferiren peritatge i donaren consell per a resoldre les
diferencies entre els monjos de Santa Maria d'Arles i dues parelles que havien
vist com el seu molí havia quedat inutilitzat per la desviació del rec d'aigua per
part de l'abat d'aquell cenobi (Possa, Extrets del Cartoral d'Arles, M.S. 12 J 24,
de l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals. Referencia donada per Tb, Les
estructures, 1, p. 109).
258. Comptem amb alguns exemplec f o s a curiosos. En el conveni celebrat
en 1084 entre el senyor d'Odena i els aomnes hominesa del terme del seu castell,
es consignava, per ex., que pel dret preferent d'aquell a la compra d'animals.
s'estaria «ad laudamentum de bonis hominibus de Odenan, cal suposar en la fixaci6 de preu. També al referir-se a la questa i acapte de pa, carn i forment, es diu
sad laudamentom de prescriptis bonis hominibusv, ací, segurament de la quantia.
(Alvarez, La baronia ... d'odena, ap. doc. 24). En la carta de franquesa de Ramon
Berenguer 111 a TBrrega (1116), el comte es reservava el dret de requerir als seus
hahitants a que avendant nohis unumquenque hominem porcho IO ad alaudamentum senescale qui fuerit in curia comitis sive duomm aut triorum bonorum
hominum de TBrregan (Font, Cartas de poblacidn, 1, doc. 48). Observem que
apuestes dues actuacions poscibles de boni homines de sengles uimunitats vilatanes, estaven establertes en textos d'índole normativa.
259. Calalunya, 1, pp. 235-271. Es el cas d'un pare i fill, petits aloers arrilinats,
que s'adrecen a ells per a trobar un mitja de subsistencia, i obtenen pel seu conse11 o mediació l'ajuda d'un seu parent que els facilita la venda oportuna d'una
seva explotació (ACB, Lib. Antiq., 11, fol. 203, V, doc. 627).
260. Any 933: aEgo Adalgis, tibi Nectarane, presbitero. Manifestum est enim
quia rogasti me cum plurihus bonis hominibus ut recepissem de te solidos
XXXa pro redemptione de servo meo nomine Felix... Et ego Adalgis adquievi tua
voluntate ... et recipi de te solidos XXXa praesentis bonis hominibus in redemptione pro illo...s. A i'acte, Nectar redimi el serf. perdonant-li els trenta sous satisfets per el1 (Junyent, Diplomatari, doc. n. 161).
261. Any 998: ~ H i cest titulum dotis et donacionis quod dat ... vir honestus
nomine Durahile, honesta sponsa ve1 uxori sue homine Maria ... Unde in presencia multorum bonorum hominum inter nos anulns arrarum tradimus una per
voluntatem Dei parentum ve1 amicbomm nostrorum... Et quia legalis coniugio
non potest nisi per dotis titulo fuerit decoratum et ideo ... quitquid visus sum
abere ve1 possidere Xmam. partem tibi dono et concedo...a (Junyent, Diplomatari, doc. n. 629).

6.1.8. Els «boni o probi homines)., selecció social
de la comunitat vernal

En els darrers apartats, els testimonis de les variades actuacions dels boni o probi homines, d'un indubtable ressb en la vida
social de les comunitats rurals, permetien entreveure la consistencia d'aquest sector com element destacat dins el conjunt dels
integrants d'aquelles. Ara bé, la caracterització precisa de tals
personatges, el fonament de les seves missions, la seva procedencia i designació per a tals, són susceptibles d'apreciacions diverses, en gracia a la manera diversa amb que la seva presencia apareix reflectida en la documentació conservada. Tantost -com
hem vist- es fa una referencia impersonal a la compareixenra o
intervenció de boni homines, sense més, com es transcriuen els
noms concrets dels que actuaren en l'afer corresponent, a voltes
amb I'addició d'un esment genkric d'altres molts assistents. Algun autor recent --ens referim a Lluís To 262- interpreta els testimonis d'aquelles actuacions, cenyides a I'brea gironina dins els
segles x i meitat de I'xI, com expressives de tractar-se d'un cos,
d'un grup local instituit en la majoria de viles (i no només de
persones de reconeguda valua moral) i al que s'accedia pel compliment d'unes condicions personals (edat entre elles) a través
d'una elecció. Perb les mostres concretes, forra primerenques, d'una radicació local i d'una elecció explícita en que, en definitiva,
recolza la seva impressió no ens semblen massa concloents en tal
~entit.~~~
262. L'evolucid de les estructures familiars, vol. 1, fulls 109 a 111.
263. Per al primer extrem addueix els testimonis del judici de Vernet, de 874
(Marca Hispanica, ap. XXXIV, i Abadal. Com neix i com creix un sran monestir
pirinenc abans de i'any mil, Eixalada-Cuixd, Abadia de Montserrat, 1954, ap. 27). i
la pennuta del bisbe de Girona amb un particular, Guilmon, en 985 (Villanueva.
Viaje, vol. XIII, Madrid, 1850, ap. XIX). El judici de Vernet es ventilava davant
el comte Miró, de Cerdanya, aseu iudices [en nombre de set] ve1 in presentia aliorum multorum bonorum hominum Kandiani presbiter [segneixen fins a 11
noms].. El reclamant s'exvacua de la seva pretensió nab interrigatione iudicum
et in presentia bonorum hominum in villa Verneto in ecclesia Sancti Saturnini
et ut sacramento...n. Com pot veure's, es tracta d'un de tants judicis comtals
de I'hpoca, amb presencia de boni homines reunits a I'església de Sant Sadurní
de la vila de Vernet, lloc de celebració del judici, no precisament de la vila de
Vernet corn a gmp local, segons interpreta To (ob. cit., full 110).
Semblantment s'esdevé amb el segon testimoni. A Girona el bisbe actua runa
cum consensu cannoricorum nostromm ve1 laycomm bonomm virorum in eadem civitatem conmorantibus ...n. Aquests boni viri que viuen a Girona, no sembla que hagin de constituir el cos de boni viri de la ciutat, sin6 mes aviat un
gnii, de ciutadanc distingits que, al costat dels canonges, acompanyen al bisbe
en les decisions de cert intei-es per a l'església de Girona. Oi més si tenim en
compte que en el propi document s'esmenten uns altres boni homines (no boni

Ens costa assentir a tals afirmacions si les prenem en la sig
nificació d'alludir a un cos organic, amb certa fixesa o permanencia. Més aviat creuríem, pensant en aquests segles inicials,
que els boni homines o els prohoms fonnarien un grup ampli de
contorns indefinits, incloent a persones prestigiases, acreditades
en el sentir general del veinat o rodalia per les seves condicions
d'experiencia i probitat, co que explicaria adhuc l'aparició forca
persistent del cognom o renom de Bonus horno entre fa gent del
país.fMEs tractaria, segurament, d'una mena d'aristocracia local
-no pas tancada-, d'una reserva de notables («forces vives»
s'anomenarien en temps posteriors) que, arribat el moment oportú, podrien fornir alguns dels seus membres per intervenir en les
diverses menes de qüestions plantejades en l'ambit local. segons
ens ha llegut constatar.f6
viri) situats al costat del particular, Guilmon, i que signen amb el1 un exemplar
de i'escriptura lliurat al bisbe i canonges (aaliam vero a te ve1 ceterorum bonorum bomiuum a te recipimus firmatamu) replica del lliurat per aquests a
Guilmon.
Pot ésser oportú advertir que comptem amb una parella acta de permuta del
mateix bisbe de Girona amb altre particular, Sunyer Llobet. del 994, on aquell
actua també nuna cum consensu canunicorum nostrorum ve1 relicorum bonorum
hominum assensu prebentes ...>r, bé que sense la menció d'aquests com uin eadem civitatem conmorantibusn. 1 tamb6 amb igual creuament d'escriptures, la
lliurada per Sunyer al bisbe, svero ex vobis supradicto Lobeto et uxori sue ve1
ceternnim bonorum bominum roboratam recipimusa (ACA, Monacales, Cervih,
doc. n. 74). iHauria desaparegut el suposat cos dels boni iiiri de Girona que nou
anys abans figurava al costat del bisbe i canonges?
En ordre al punt de I'elecció, Tb es basa tan sols en el reiteradament esmentat judici de Torderes, incoat per I'abat d'Arles, al Vallespir. en 994 (vid. supra,
notes 215 i 234). Recordem que el tribunal, a manca de testimonis adients per a
fixar els limits del predi en qüestió, acudí a les dues viles més properes, i reunits els veins a I'esgldsia de Santa Maria de Torderes, elegiren tres testimonis ju.
rats que fixarien els dits termenals. A part de que I'apeHatiu boni homines o equivalent no surt per enlloc, aci es tracta d'un cas puntual de designació de delegats
de la comunitat, com a testimonis per a un acte processal. com ja iudichrem en
el seu lloc. Un sentit de consciencia comuuitiria certament no es pot pas negar.
264. Hi ha una profusió de tals nnms en la documentació de If&poca.Triem,
a I'atzar, tan sols dues referhcies. En llmbit barceloni, per ex., en 966, llegim
en les afrontacions Cuna bcretat donada: c . . . de altano in orto de Antuniano ve1
in terra de Gontardo que vocant Bonusomo. (Rius, Cartoulario, vol. 1, doc. n. 43).
A Girona, I'acta de restauració de la seva canbnica, de 1019, dóna constancia de
les donacions efectuades per diversos particulars, entre elles: s...et Baron boni
hominis dimisit alodium quod babebat in Camós; et uxor Raimundi boni hominis mansum unum ...a (Villanueva, Viaje, vol. XII, Madrid. 1850, doc. n. XXX).
El més significat seria, sens dubte. el famós jutge i eccriptor Bonushomo, au.
tor del uLiber Iudicum popularisa, de principis del segle XI.
265. Molt expressiva en aquest sentit 6s la locució que empleaven els comtes
d'EmpÚries i Rosselló en aquell conveni de 1085 ja reportat (vid. notes 242 i 249)
per a determinar la mlució de possibles desavinences: uEt veniamus in locum
prescriptum collum de Spils... et eligamus ibi de nostri bonis hominibus qui
recte iudicent inter nos...» (Marca Hispanica, Ap. doc. CCXCVIII).

6.2. La prohomenia, cos definir en la comunitat local

Aquesta impressió correspon -com ja hem insinuat- al panorama ofert per la nostra institució, si aixi es pot anomenar, fins
ben entrat el segle XI (amb alguna perllongació particular en decennis següents). Pero el curs del temps amb el progressiu desenrotllament en tots els ordres, de les ciutats i viles del país,
ben sensible sobretot a partir del segle XII, propicia la crescuda
de la importancia efectiva dels boni homines (apeklats cada cop
més probi homines) en la vida social i pública de la seva comunitat. La practica continuada d'aquelles funcions judicials o arbitral~,d'intervenció en els afers quotidians del veinat, de relacions amb autoritats o altres comunitats, etc., aniria afermant en
aquest sector una tradició i uns habits de direcció i -sobretotde representació efectiva de les col~lectivitatslocals. El propi augment demografic d'aquestes exigiria -de cara a una major operativitat- la progressiva concentració del conjunt més indefinit
de prohoms en un grup més restringit. 1 en aquesta linia afavoriria la conformació d'un cert cos organic, de relativa fixesa i estabilitat en el si de les comunitats veinals, co que no podia afirmar-se per a epoca anterior.
Com en totes les transicions, resulta difícil apreciar la gradació d'aquesta ruta, pero un indici -bastant aproximat- de
la realitat apuntada podrien constituir-lo les referencies documental~a probi homines ude tal lloc*, com expressives d'una
certa adscripció o radicació local de tals persones, en comptes
de les acostumades indicacions geniriques de boni homines (o
probi homines) sense més, encara que de fet corresponguessin a
unes determinades locaiitats. En aquest sentit, advertim com tals
locucions apareixen ja, escadusserament, cap a les daneries del
segle xr (Elna: u... proborum hominum dicte civitatis,,, 1069;
u . . . boni homines Barchinone~,1079, etc.), s'accentuen entrat el
segle XII (eprobi homines barchinonensesn, 1127; Agramunt: =prodi omines de ipsa vila,,, 1139), i especialment des de mitjans de
la centúria (Besalú: sproborum hominum eiusdem villa., 1151;
aprobis hominibus de Pratisa [de Molió], 1159; etc.). Semblants
indicacions no constitueixen -ja ho hem apuntat- mostres concloents de la nostra suposició, ja que per la manca d'articles o
pronom en I'expressió llatina sempre cabra el dubte de si s'esta
pensant en eprohoms de tal lloc» o en «els prohoms de tal lloc»,
ambigüetat aplicable també pel periode precedent. Pero de totes
maneres, i al marge d'aquest punt incidental, les formes en que es

desenrotllaren les actuacions dels prohoms, els seus objectius
o finalitats a que s'adrecaven, etc., en aquests decennis -practicament de mitjan segle XI a mitjan segle XII- permeten de reconeixer ja cap aquest temps una notoria consolidació de les seves funcions directives i representatives en les collectivitats ciutadanes i rurals.
6.2.1. Actuacions prbpies dels prohoms locals
13s clar que seria en les primeres on la consistencia d'aquests
cossos definits de prohoms es faria més visible. A Barcelona, per
exemple, en 1044 els boni homines semblen actuar a tal1 de tribunal arbitral, reunit a l'ombra del Castell Ve11 (la seu de l'autoritat
comtal), en la placa mercadera, junt a la installació d'uns especiers. El formarien deu personatges nominats «et alii multin. Els
primers practicarien sobre el terreny el reconeixement de l'afer
en qüestió (la permissió d'un dret de pas per la via pública, en el
barri de Provencals), els altres testimoniejanen la decisió final.%
Perb un segle després es perfila millor aquesta estructura organica. En 1130 els pomposament titulats consules barchinonenses
et honestissimi viri, en nombre de cinc, reunits en la casa d'un
particular, fallaren també un arbitratge entre dos ciutadans embolicats en «multas clamoribus et querimonii~x?~'Semblantment
foren cinc també els que. poc després, en 1147 promovien una
altra concbrdia sobre la tenencia d'un obrador pels volts de Santa Maria del Mar, en la Ciutat c o m t a l . La tonica assemblearia
f i n segle enrera ha deixat pas a una fisonomia més corporativa.
El fet de que es poguessin reunir en un domicili particular és tot
un símptoma en aquest sentit. Perb aquella podria sorgir esporadicament en algun afer que remogués els anims d'un ampli grup
266. ACA, Perg. de Ramon Berenguer, 1, n. 67. (Publiquem el text en l'Ap2ndix ZZI del present treball.)
267. La wntesa es planteja sante presenciam barchinonensium consulum
et honestissimorum virorum in domo Petri Bernardi Marcuti...D. 1 segueir:
"Quapropter iudicio atque consilio predictorum virorum, omnes predicti conquisitores ad concordiam et pacificaiionem necnon et amicitam c o n v e n e m t ~ .Als
cinc cbnsuls wrresponen indubtablement les cinc signatures de la suscnpció, des.
prés de la de l'evacnant (ACB, Lib. Anfiq., 11, fol. 155, doc. n. 447, publicat per
Font, Orígenes, Ap. 111).
268. aCunctis sit manifestum quod inter Berengarium, Sancte Marie Maris
presbiterum et Petnim Dalmatii, erat contencio de ipso operatorio quod avuus
suus dimisit Sancte Mariae, de quo operatono laude et wnsilio proborum hominum ad finem et concordiam devenerunt ...». Tamb6 ací signen cinc persones,
despn4s dels atoigants, que segurament són els prohoms iirbitres (ACB, Lib. Aniiq., 1, fol. 43, doc. n. 91).
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estamental. Fou, per exemple, el cas dels pescadors de Barcelona,
que en 1171 sols per «consilio multorum proborum barchinonensium hominum et multorum aliorumx s'avingueren a concordar
amb el bisbe el pagament del delme de la pesca, que venien eludint des de feia t e m p ~ . ~
Altres missions d'indubtable interes ciutada assumiren els
prohoms de Barcelona al segle XII, com per exemple, el patronatge i administració de varies fundacions eclesiastiques. Una d'elles
afectava res menys que al propi monestir de Sant Pau del Camp,
que havia estat confiat a ells pels seus propis constructors, possiblement vers el primer quart del segle. Per aixo, en l'any 1127,
davant l'estat de deteriorament en que havia caigut el cenobi, els
probi homines barchinonenses el lliuraren a la regencia de l'abat
de Sant Cugat del Valles." Aci no apareix determinat com es configurava l'equip de prohoms que realitzaria les diligencies pertinents a tal patronatge, i concretament la transmissió assenyalada.
Tampoc s'hi determina en l'altre patronatge ailudit, sobre una
fundació de misses a la Catedral instituida per uns particulars en
1159.n' Pero sembla evident que l'exercici d'ambdós patronatges
-especialment el primer- suposava una continuitat institucionaf, personificada en uns representants o comissionats del conjunt de prohoms.
Fora de la capital catalana potser no és tan tangible la configu269. ACB, Lib. Anfiq., 1, fol. 173, ve. doc. n. 161.
270. Vegeu aquest interessant document en Rius, Cartulario, 111, p. 83, doc.
n. 891 (de ACA, Cartulari... de Sant Cugat, fol. 12, doc. n. 17).
La tradició que els consellers de Barcelona -successors dels prohoms- eren
patrons del monestir de Sant Pau del Camp ve confirmada per la inclusió posterior del precedent document en el Llibre Verd de la municipalitat, del segle xrv,
vol. 111. fol. 311. i explícitament en la Rúbrica que encapcata el seu trasllat en dit
volum (Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona, L12).
Comptem, a més, amb un altre testimoni de la continuitat de dit patronatge
en temps successius. Ens referim a la fundació de misses en dit monestir de
Sant Pau, instituida per Pere Princema (entre els segles XII-XIII) amb condició
de que "si aliter actum fuerit, Hospitalarii et barchinonensibus civibus licitum
erit quod traditum est huic, ad aliter religiosum locum transferre...o. Bs clar
que aquest coHectu de scives barchinonensisu havia de ser represeotat pels prohoms. Testimoni conegut a traves d'una inscripció lapidbria empotrada en un mur
de i'esglesia del monestir, perb desapareguda en fa maltempsada de 1936. (Publicada ja per Villanueva, Viaje, XVIII, p. 154 i Pujades, Crdnica de Cataluña, lib. IX,
, reproduirem despres sobre un calc obtincap. XXII], abans de la d e s t ~ c c i ó la
gut per 1'Arxiu Histbric de la Ciutat, Font, hrigenes, p. 227, nota 539.)
271. Establien semblantment els fundadors, que si el bishe i canonges actuessin en desacord amb els seus descendents atunc habeant licentiam proienes et
posteritas nostra cum probis hominibus Barchinone, predictam nostmm hono.
rem emparare, accipere et stabilire ubi melius viderint ...a (ACB, Lib. Antiq.,
1, fol. 219, doc. n. 586).

ració corporativa de la prohomenia, perb l'indole de les seves actuacions s'onenta certament en tal sentit. L'administració de justicia així com l'arbitratge semblen constituir el suport basic de
la seva identitat, tot mantenint una antiga tradició veinal. A Agramunt, per exemple, els prodi omines de ipsa vila exercien, per
ordenació del comte urgellenc, una vertadera jurisdicció coactiva
i executiva sobre els seus habitants, ben posada de manifest en
un document de 1139." Altres intervencions jurídiques. més secundaries, són testimoniades ca i lla en terres rosselloneses. Anotem, per exemple, la dels prohoms de Perpinya al conferir solemnitat a una donació del comte Gaufred, en 1149,2"O la dels de
Ceret i de Pollestres, al distribuir entre l'església i els respectius
veins per encarrec testamentari del comte Guinart (1172), la quantitat global llegada per aquest com a restitució dels damnatges
que hagués infent a aquells pobles?
Si ens fixem en les característiques i la dinamica de la diversitat de funcions que acabem de registrar, podrem facilment constatar la nota comú - q u e j a hem insinuat en particular en alguna
d'elles- de presuposar una certa estabilitat en la conformació
del carrec de prohoms i de la seva franca configuració en grups
o comissions restnngides, exponents d'aquesta concepció més
organica que anava afaisonant la prohomenia. També cal advertir que ja no es pot pensar que tals actuacions mantinguessin el
caire privat o espontani d'anteriors capteniments, i cada cop més
aparenten ser acollides o tolerades per autoritats o personatges
públics. De manera explícita pot reflexar-se aquest fet en alguns
casos (els manaments o autoritzacions comtals de 1139 referent a
Agramunt, de 1149 a Perpinyh, de 1173 a Ceret i Pollestres ...), i
podna presumir-se en alguns altres, com I'arbitratge barceloní
de 1044, pronunciat, com qui diu, a les parets del castell comtal,
o les intervencions fundacionals del segle xrr, que requeririen
forcosament unes enteses amb autoritats eclesiastiques.
272. El comte Ermengol, mulfer i fill feien a Ramon Arnad ~melioramentumr
d'unes cases que aquest posseia com alou en el nucli urb& d'Agramunt. 1 li oferien que «nullusomo nec femina qui tort te faciat et no't vufla fer directum, que
te monstrat ad prodi omines de ipsa vila, et illos que te adiuvent a demanar et
ad guerrejar ...», afegint, per a mes ponderaciú. que «et ipsas casas suprascriptas
sint si franchas et onoratas quo ipsa cambra de ca contessa. ..u (Bofarull, Colección, IV, p. 66).
273. La referencia documental que dóna Tb d'aquest acte es limita a uHoc
totum fuit factum in presentia proborum hominum Perpiniani~(Tb, Les esirucfures, 111, full 46, nota 101, que remet a Arxiu Departamental Pirineus Orientals.
Perpinyk, C. Masdeu, 97, fol. r-v).
274. Marca Hispanica, ap. CCCCLXIV.

6.2.2.

Coblaboració activa amb l'autoritat superior. El batlle
i prohoms

El coronament d'aquest progrés institucional de la prohomenia en les ciutats i viles catalanes el podem reconeixer en la seva
associació permanent a la figura del batlle, l'agent ordinari del
comte -eventualment del senyor jurisdiccional en la localitat-,
i sembla dissenyar-se clarament des de mitjans del segle XII. Pero
no podem oblidar una certa tradició anterior d'apropament dels
boni homines a l'autoritat pública i participació més o menys esporadica en les seves actuacions, i no pas de mera tolerancia o
conformitat passiva. La personalitat del bisbe, tan rellevant en les
ciutats - seus episcopals, podria oferir-ne algun exemple. Descomptant per poc concloents aquells matiners testimonis gironins de
985 i 994, ja reportats més amuntn5i també un de Narbona de
1017/1019, per la seva ubicació forana (bé que relacionat també
amb ambits gironins)F6 caldria assenyalar en 1069 la presencia
dels prohoms de Elna rodejant el bisbe al mateix nivel1 del capítal canonical en una decisió importantm A Barcelona, i tot recordant l'aglutinament antic dels ciutadans entorn del seu prelat?"
advertim com aquel1 lliurament del cenobi de Sant Pau del Camp
al de Sant Cugat, de 1127 (referit fa uns moments), fou efectuat
pels prohoms barcelonins «cum domino Ollegario, Tarrachonensi
archiepiscop~»?~~
A la Seu d'urgell, el seu ardiaca, curador del
monestir femení de Santa Cecília d'Elins, proposava la seva reedificació aconsilio dompni Berengarii, urgellensii episcopi ac ceterorum proborum hominum circumastantium~,en data incerta
vers 1157?0 A Vic, de directe condomini episcopal, el seu bisbe
amb consell de Ramon de Montcada (l'altre co-senyor), dels canonges, uet multorum p r o b o m hominum tam villae Vici quam
275. Vegeu la nota 263 on afrontem els punts de vista de Tb, en ordre a la
significació de la referencia de 985.
276. Concbrdia entre els bisbes de Girona i Besalú, inspirada per llur superior jerirquic, Eimeric, arquebisbe de Narbona upraecepto iamdicti Papae Bene"dicti et consilio aliorum probmum hominuma (Marca Hispanica, ap. CLXXIX).
277. Es tractava de la mutació de lloc de l'esglbsia d'Etna, considerada pel
bisbe Berenguer, el capitol catedral eet prnhorum hominum dictae civitatis~,i
awrdada definitivament per tots ells (Marca Hispanica, ap. doc. CCLXXII).
278. Ens referim a a ~ u e l l stestimonis dels seales
. IX i x. rewllits més amunt.
notes M a 34.
279. Vegeu supra, nota 270. A tenir en compte que Oleguer era el bisbe titular de Barcelona, encara que llavors ja fos preconitzat arquebisbe de la Seu de
Tarragona en pla de restauració.
280. ACU, Pergamins. Carpeta 0-7 (signatura antiga). Aquesta probable data
ens la suggereix el bon amic el prof. Manuel Riu.

tuació del batlle local -delegat del comte o dels senyors- es
produiria d'una manera forca natural i insensible, no pas per una
commoció reivindicativa. Més aviat seria el resultat d'una confluencia de l'aspiració popular a intervenir gradualment en els
afers d'incidencia comunal amb l'interes de I'autoritat pública de
comptar amb la col~laboraciód'uns representants del collectiu
comunitari que. tot aportant de pas el seu coneixement de la realitat interna del gmp, poguessin facilitar l'aplicació de llurs directives.
Aquest binomi de batlle i prohoms ana sorgint de forma esparsa en ciutats i viles, no pas amb gaire continuitat, i alternant pel
mateix temps amb les actuacions solitiries dels prohoms, com
hem pogut apreciar ara mateix. La primera referencia a tal binomi es pot fixar un xic prematurament a Barcelona, en 1079, pera
és una aparició esporadica, avui diríem atípica, bé que forca significativa. Es tracta d'un afer d'alta política, res menys que la divisió dels dominis del comtat de Barcelona entre els dos gerrnans
fills de Ramon Berenguer 1, de tan fatal resultat. Ambdós comtes
hereus encomanaven als seus respectius batlles i aIs «boni hominis Barchinone~(sembla que aquests serien en nombre de qua.
tre) les operacions de partició de les dominicatures comtals sites
en el terme de la capital i el seu entorn, ubicació que explicaria
Més de mig segle desla intervenció de ciutadans barcelonin~.~
prés, en 1147, ja era una qüestió basicament d'edificació urbana
la que queia, per disposició del comte barceloní, sota la decisió
del seu batlle i dels prohoms de Barcelona2B7En altres llocs és la
286. aHanc divisionem fecit domnus Remundus comes cum magnatibus suis.
"Barchinonam ver0 diviserunt ita...n
Després dels apartats relatius al castell nou, torres, etc., ve el que ara ens
interessa: aEt iaudaverunt ut omnem dominicaturam quam habuit pater eorum
et itlam de Port. et omnem alodium et damos et ortos et curtes Bernardi Remundi que sunt de flumine Bissotii usque ad alveum Lubricati, exceptus aiodium
quod fuit patris uxoris Bemardi Remundi, dividat per medium sicut eorum bajuli et boni homines Barchinone divisemnt et adhuc sunt divisuria (ACA, Pergs.
de Ramon Berenguer, 11. n. 39).
Aquesra anunciada continuaci6 del repartiment deu &ser segurament la con.
tinguda en un document sense data, i que era confiada a quatre persones nominades, probablement els boni homines del conveni de 1079 (ACA, Perg. de Ramon
Berenguer 11. n. 71). O tal volta es tracta #una operaci6 anterior, tamb6 aklndida
en aquest conveni. En tot cas, el nou dmument es refereix igualment a cases i
bonors del centre i bams barcelonins.
287. Establiment a cens efectuat pel comte Ramon Berenguer IV a Bernat
Escuder i Gnitlem Texet d'uns arcs i terrat a Barcelona, per a promoure la seva
edificació. A I'assenyalar els termenals d'aquests arcs es diu: c . . . ab occiduo in
carrera qua itur ad sedem Sancte Crucis Sancteque Eulalie et Wansit ante d o
mos condam Girberti Asterii, in qua carrera iuxta parietem operatorii Geralli

funció arbitral i especialment la contenciosa -de continuada tradició popular- la que pel mateix temps incorporaria els prohoms a l'activitat de l'oficial de justícia (batlle, veguer, jutge comtal o reial). Un testimoni d'actuació arbitral la tenim, per exemple, en 1148, a Canovelles, al cor del V a l l & ~ Un
? ~ de la judicial,
ben peculiar, ens l'ofereix un judici a Girona, en 1163, en el que
la resolució del jutge designat especialment pel comte, amb els
prohoms, fou reformada per un posterior laude arbitral. Pero
aquesta collaboració forense d'ambdós elements, per impuls oficial, s'anava afermant progressivarnent, com ho deixava entendre
una clausula de la confirmació dels antics costumes de Perpinya,
atorgada pel comte Gerard en 1162 i ratificada pel rei Alfons 1 en
1172?901cal no oblidar aquel1 capítol dels Usatges de Barcelona,
ja recollit abans, que en associar opcionalment l'enjudiciament
públic arnb l'arbitratge de prohoms, propiciava sens dubte l'articulació unitaria d'ambdós procediments?'
Ferrer faciatis scalam lapideam cum gradibus per laudamentum proborum hominum et mei baiuli, per quam ascendatis ad prefatas vestras domos...n (Pons
Marqués. J., Cartulari de Poblet, Barcelona, 1938, p. 173, doc. n. 285).
288. Dos particulars. Berenguer Odo i Bernat Roig. després de seriosos altercats sobre els alous que foren de Jaufred Coder a Canovelles i altres llocs del
Vallis, ambaren a una concordia sintervenientibus bonis hominibus in manu
domna Sanciarr. 1 s'afegeix que "Et hoc fuit factum in presencia Errnengaudi
Laurone et Petri Carbonelli et Raimundi baiulo et aliorum multorum vimm qui
hoc viderunt et audiemnt~(Arxiu Histbric de Protocols, Barcelona, Perg. n. 1763,
trasilat).
289. Berenguer d'Ollers i l'abat Ramon i monjos de Sant Cugat estaven embrancats en serioses discussions sobre el castell de Sant Vicenc. Perb avenemnt
mandamento Raimundi, comitis Barchinonensis. ad iudicium Borrelli, iudicis
Ihemdensis aliorumque proborum hominuma els quals judicaren usecundum
uscripturas et rationesa i reconegneren a Sant Cugat la possessib del castell. Be.
renguer npro duro habuit* la decisib del tribunal pero no assoli cap rectificacid
en vies de dret. Finalment, i elaudacione proborum hominuma l'abat i Berenguer
es comprometeren amb fermances a passar pel que decidissin tres cavallers de.
signats nominalment, els quals adiiemnt aut iaudaverunt, non iudicio sed laudamentumu. que Berenguer renunciés a tot domini sobre el castell, rebent de
l'abat, en compensacib. la suma de 20 morabatins. (Publica el text Rius, Cartulario, 111, p. 215, doc. n. 1050.)
Aquest incidentat procés ens mostra les dificultats de la justicia pública per
a assegurar la seva eficacia front a l'arrelada vigencia dels arbitratges i mediacions.
290. Deia aquesta: oEt dominus non faciat iudicare homiues predicte ville
clerjcis, sed laycis cum probis hominibus predicte villen. Entenem que aquests
laycis no podien ésser altres que el veguer o el batlle, esmentats en altres articles
. ... del text, com oficials d'autoritat a la vila (Alart. Privilkges et Titres, pp. 45
1 54).

291. Vid. supra, nota 252. Aquest capitol 102 és, pero, també una mostra d'aquest balanceig entre justícia pública i arbitratge privat a qu8 ens acabem de
referir (vid. nota 289).

En un bon nombre de localitats, la integració del batlle amb els
prohoms es movia en el cercle de I'administració economica comtal o senyorial. Es manifesta especialment en les formalitzacions
conjuntes, i a través de solemne jurament, dels inventaris o relacions dels honors amb els drets o rendes corresponents a percebre
pels seus titulars en el lloc respectiu. Una bona mostra d'aquest
fet ens el proporciona la «conmemoratio»dels honors i drets pertanyents al comte Ramon Berenguer IV, drecada I'any 1151, i referida a prop d'una vintena de pobles, parroquies o nuclis rurals en diferents sectors dels seus dominis. La presencia invariable del baiulus i dels probi homines (alguns cops se'ls anomena probissimi
homines) del lloc en els assentaments de cada un d'elis donava fe
de la veracitat del registre censal.292No manca algun altre exemplar, aillat, d'aquest tipus, com el recensament sistematitzat pels
probi homines de Llagostera (La Selva), en presencia dels seus
batlles, datable a la segona meitat del segle XII, atesa la referencia indubtable al temps del rei Alfons 1."

Ens trobem ja en el llindar del que havia de constituir ~o que
hem anomenat en altre lloc wegirn municipal rudimentaria. Pero
hem de restar aquí, per no ultrapassar els propis límits histbrics
del nostre enfocament.
292. Vegeu, com exemple, I'assentament inicial d'aquest Capbreu: ~ H e cest
conmemoratio totius ipsius honoris et de omnibus eximentes et usaticis quem
barchinnnensis comes habet in Villamaiore et in omnibus suis terminisr. Segueix
relaci6 de béns i drets a Vilamajor, Cardedeu, Tagamanent. 1 clou: aActa est ista
carta supradicte cnnmemorationis V kalendas marcii Anno XIIII regni Ludovici
iunoris, acta ecclesiam Sancti Petri Villamioriis in presencia Petri Raimundo de
Alfow et Olivarii de Sancto Licerio et Guillelrni Raimundi presbiteri et aliorum
proborum kominum Villamaion et Arssendis et filii sui Bcrnardi baiuli et in
presutiia Prtri Arnalli et de Oluga et Petri Poncii, baiulo qui hac comrnemorationem supradicte honoris iuraverunt esse fitteliter scripta et testata in manu de
Bertrandn de Castelleton. 1 aixi va seguint en semblant to pels Ilocs de Caldes,
Gavh, Sant Feliu, Vilafranca, Caldes de Malavella, Llagostera, Palau, Llofriu, Besalu, Prats, Cornellii, Llivia, Querol, Ix, M0116 i Terrassa (ACA, Perg. de Ramon
Berenguer IV, n. 233, en rotllo).
Aquest interessant i excepcional documeht va mereixer la seva edició i corresponent wrnentan del prof. Bisson, Thomas N,: Fiscal accounts of Catalonia
under tke early count-kings (1151-1223). University of California Press, Berkeley,
1984, 2 vols. El seu text va en el volum 11, doc. 1: la referencia a vol. 1, pp. 13 i
1549.
293. ACA, Perg. extrainventari n. 3422 (Bisson, nb. cit.. vol. 11. p. 192, doc.
n. 101).

En resum, les ciutats i viles catalanes en l'ambit de la Catalunya Vella i les seves marques exteriors, cap a mitjans del segle XII, constituien ja unes comunitats vives i operants, amb consciencia de la seva personalitat col,lectiva, reconeguda pel poder
públic i manifestada palesament de cara enfora. No havien trascendit encara el nivel1 d'agregacions d'habitants per devenir persones jurídiques, el que seria aviat la universitas. Comptaven, certament, amb una inicial representació popular, integrada per una
elite de la classe dirigent, bé que limitada a tractar afers sorgits
entre els seus moradors, i encetava tot just una coilaboració amb
els agents de l'autoritat superior en l'exercici d'alguna de les seves funcions, especialment la judicial.
Pero en conjunt es trobaven mancades d'una autonomia de
regiment propi, d'atribucions incidents en i'esfera executiva o política; breu, d'una vertadera organització municipal. Aixo hauria
d'arribar més tard.

1001, maig, 10.
Litigi incoat davant Oruc, jutge, i Queruc, custos del palau comtal,
pels habitants de Cornellk de Llobregat contra dos particulars, Pere
i Enric, que els interceptaven el pas dels camins públics conduents a
les s e v a pastures, al Llobregat i al mar. Davant la prova testifical els
demandats desisteixen de la seva actitud.
Original, perdut.
Trasliat del segle XIII a Arxiu de la Catedral de Barcelona, Liber Antiquitatum, IV, fol. 34, doc. 100 (a).
Reg. J. Mas, Notes histdriques del Bisbat de Barcelona, vol.
IX (Barcelona, 1914), p. 88, doc. 209.
Ref. J. Fernández Trabal, Aprofitaments comunals, prats i
pastures al Delta del Llobregat (segles XIV-XV1, a .Acta
historica et archeologica medievalia., 10, 1989, p. 200.
G. Gutiérrez Ortalá: Cornella de Llobregat, Estudis
d'Histdria, Cornella [1990], p. 26.
[A].
B

.

Notum sit omnibus presentibus et futuris qualiter fuit orta contentio inter homines abitatores de villula de Comeliano de Lupricato
et homines id est Petrus et Aenricus. Vetabant prefatus Petrus et Aenricus exios comunes et vias publicas quae ab antiquis possederant et
frequentaverant prefati abitatores de Corneliano cum bubis, ovibus,
porcis et asinis, cavallis, honeratis et vacuis ve1 cum cuncta alia animalia minima et maxima sine aliquo interdictu ad illum comuni proprio.
Et convincerunt prefati abitatores ipsas vias et exios de ipsa villula
de Corneliano usque in undas maris ve1 ad pratos et ad ipsas pasturas
una vía quae pergit ad Lupricato alia via que pergit per anindineto
qui fuit condam Viva episcopo et introducit per omnes pascuas et
pratos solitos et dirivatur usque in undas maris. De has exios testimonia larga dederunt X laicos et unum presbiterum et protulerunt
eos ante Auritio iudice et Cberutio palacii custus et alii plurimi viri.
Ee elegerunt ex ipsis XI testes tres id est Ferreolus Vital et Solatius
qui per ordinacione iudicis prefato intravemnt in ecclesia Sancta Ma-

57l

ria sita in prefato Corneiiano et iuraverunt prefatos exios possessos
ab abitatoribus pretaxatis per XXX annis et amplius sine blandimento et impedimento de cuiusque viventis hominis. Et exiemnt eorum
omnia bruta animalia minima et maxima prefatos exios et vias prenotatas ubique pascua solita petentia et tutentia usque in flumine Lupricato et usque in ipsas undas maris. Et nos, prefati viri, id est Petrus et Aenricus recepimus ipsum sacramentum sub altario prenotato
et evacuamus nos ex ipsas vias et ipso exio de omnia et de omnibus
et nullam vocem ibidem ad opus nostrum non reservamus ad futuram. Talem vinculum innodamus super nos ut si nos aut aliquis homo
qui contra has vias et exios prenominatos in contrariam venerit componat ve1 componamus in vinculo auri C solidos partem comitis iungendos et in antea easdem vias et exios prefatos prenotati habitatores
eos habiant possideant quiete et secure.
Facta evacuacione VI idus madii anno V regente Roberto rege filio
quondam Hugone.
Sig+num Petrus. Sig+num Aenricus qui de hoc nos evacuamus.
Sigtnum Cherutius, palacii custus. Sig-knum Auritio, iudice.
Sigtnum Bonushomo qui hanc exacuationem scripsit die et anno
quo supra.
(a). Porta la següent rúbrica:
aQuod homines, iumenta et animalia de Corneliano liberum habeant introitum et exitum..
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1006, abril, 17.
Donació del bosc de Rovira pels habitants de Sentmenat (Valles)
a la Seu de Barcelona, a canvi d'obtenir protecció i ajuda del bisbe
i canonges en cas de necessitat. A tal f i es comprometen a I'oferiment
anual de deu lliures de cera per la festivitat de Santa Euldlia.

[A]. Original, perdut.
B . Trasllat del segle XIII a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, Liber Antiquitatum, 111, fol. 111, doc. n. 291 (a).
Reg. J. Mas, Notes histbriques del Bisbat de Barcelona, vol.
IX (Barcelona, 1914), p. 106, doc. n. 250.
Utilitzem la transcripció mecanogrttfica efectuada pel
prof. Gaspar Feliu com a document núm. 159 de SApendix a la seva tesi doctoral El dominio territorial de la
Seo de Barcelona, per amable cortesia de I'autor.

In nomine Dei saluatoris nostri Ihesu Christi. Guilmundus presbiter, Recosindus, Theuderedus, Seniofredus faber, Sisemundus, Ansalon, Russus qui et Marracinus, item Rodegarius, Goltredus, Bonummi-,
Guadamirus, Helias, Gelmirus, Iulianus, Gelmirus, Atone, Borrellus, Russus qui et Guitiza, Sunigildus, Guisalegus, item Oliba presbiter, Durahile, Beringario, Audinus, Gontarius, Iohannes, Stephanus,
Bonushomo, Ramius, Rursus filium Argesinda, Sentalegus, Oliba laicus, Guadamirus, Rodegarius, Guifredus, Godemar, Mainulfus, Elpidius, Seniofredus, Gisclamundus, Seniofredus, Scluua, Raudegarius,
nos autem prenotati, simul cum antea nominati, id est, Boueto et Felix
cum fratribus suis, necnon et ipsi qui subterius sunt roborati et roborandi, promto animo et placcahili uoluntate, donamus et concedimus
siluam nostram cum suarum garricarum confinia, cum earum ruptum
et inrumptum, terras cultas et heremas, pratis, et pascuis, aquas et
fontibus, arborum uaria genera qui ibidem sunt, orta et oriunda, cum
omni plantaria et edifitia, presente et futura, cum ipsa determinatione
que defixa sunt et terminata in alia cartula emptionis que nos fecit
Bonefilius; sic ea omnia donamus et sub illamm tutatione commitimus de gloriosa sede Sancte Cmcis Sancteque Eulalie Barchinonensis.
Que est hec omnia prescripta in comitatu Barchinonense in Uallense,
in ualle Sancti Minati uel in confinio de Ruuirano. Que affrontat ea
omnia: de parte orientis, in ipso rio qui per ipsam uallem Sancti Minatis discurrit; de meridie, in ipso alaude qui fuit de condam Elmeradus, ubi uodant Canellas; de occiduo, in ipsa sena de Ruuirano uel
ip ipsa strata qui inde pergit ubique, inferius et superius; de circi, in
tema et in boscho de Seniofredo. Quantum prenotatas afkontationes
includunt et illi limites circum eunt, exceptus ipsa ualle de Texonarias, sic donamus et contulimus ea omnia integriter, sub suffragatione
et custodia gloriosa sede prelibata Sancte Cmcis Sancteque Eulalie,
qui nostras clamores ad dominum proferant et adiutorium nobis impendant et ut per illarum meritum hoc nobis Dominus conseruet ac
augeat possidendum in illorum sponte semitio seu et posteris nostri
qui cum nos et post nos presente sunt uel ad future fuerint. Ouia di@
num est ut sub Dei suffragio et sanctorum patrocinio hec omnia prenotata offeramus et sub illamm cauta custodia ea omnia perfruamus
sub Dei munimine gracia. Propterea adfirmamus nos et inmutabiliter
in nomine Dei omnipotentis adstringimur ut de ista hora in antea nos
et filiis filiabusque nostris uel cuncta nostra posteritas, decurrentia
per singula reuolutionis festa Sancta Eulalia que per pndie idus februarii reuoluitur et reuoluerit annuatim, persoluamus uel persoluant
decem libras de cera integriter et fideliter pensatas ad altarios preclaros prelibatos luminaria concinnanda, ut episcopus cum canonicis
et omni clero ibidem famulantibus non pigeant nobis auxiliari et occurri ubi nobis necessitas emerserit. Quia nos semper erimus sub
illamm suffragio deuoti et constipati Deo fauente in secula. Et quicumque hanc nostra deuotionis cartulam infringere temptauerit, in

573

primis iram Dei incurrat et cum Iudas Scariotis partem habeat et
uita eius cito concidat futuri etiarn examinis diem iudicii cum Christus uenerit ad iudicandum, non cum christianis ad partem dextram
surgat, sed ad levam cum paganis et iudeis exuratur flammis atrocibus
cruciandus unde surgere non ualeat; et huius nostram institutionis
formulam in omnibus obtineat firrnitatem.
Facta cartula XV.0 kalendas madii, anno X regnante Roberto rege
filium condam Ugoni.
Guiliemundus presbiter (signum), S+ Recosindus, s+num Teuderedus, S+ Seniofredus faber, s+num Sisemirus, S + Ansalon, s+num
Rursus Marrazinus, s+num Rotgarius, s+num Goltredus, S+ Bonomirus, s + Guadamirus, s + Helias, s + Gelmirus, s+num Iulianus.
s+num Gelmirus, s+num Atone, s+num Borrellus, s+num Russus
Guitiza, S + Sunigildus, s+num Guisalegus, signum Olibane presbiter, S + Durabile, s+m Berengario, s+num Audinus, s+num Gontarius, s+m Iohames. s+num Stephanus, s+num Bonushomo, s+m
Ramius, s+num Russus Argesinda, S+ Sintategus, s + m Oliba laico,
s+num Guadamirus, s+num Guifredus, s+m Godemar, s+num Mainulfus, S + Elpidius, s+m Seniofredus, s+m Gisclarnundus, s+m Seniofredus, s+num Scluua, s+m Raudegarius, s+m Boueto, s+m Felix, s+m Senderedus, nos omnes prenotati equo animo firmauimus
firmarique rogauimus.
S+m Guitardus testis, s+num Erouivigius testis, s+m Auropinus
testis, s+num Argemirus.
Signum Bonushomo leuita exarator et subscriptor cum uersiculo
superposito ubi dicit ipsa ualle exceptus de Texonarias, die et anno
quod supra.
(a) Porta la rúbrica:
Omnes parrochiani Sancti Minati dederunt sedi siluam suam de
Ruuirano et per censum eiusdem X libras cere in martirio Sancte
Eulalie.

1044, febrer, l.

Judici arbitral de bons homes celebrat sota el Castell Vell de Barcelona, davant eis quals, Bofill, levita, reconegué a favor dels germans
Pere Viva, Bonuc i Bofill la propietat alodial d'un camí i un carreró
que passaven davant la porta de Pere, al lloc de Provencals; de manera que el1 solament podria transitar-hi com ho havia fet fins ara per
expressa autorització de dits germans.

A

.

Original a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona),
Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer 1, Carpeta
número 10, n. 67.

In presentia multorum bonorum hominum id est Bonutius Pauli
et Guitardi Ananie et Guitardus Bele, presbiter et Miro presbitero et
Bernardo fratri suo sacerdoti et Atila et Geribertus Gimara et Pontius Honofret Parador, Adalbertus E ~ i g i oet Geral Atila et alii multi.
Sic venit Bonifilius levita prolis condam Orutii et recognovit ad Petrum Vivanem et ad Bonifilio fratri suo ipsam stratam que transit
ante portam predicti Petri in Provincials et alium semitarium ad sinistram partem que transit iuxta ecclesiam Sancti Martini et transit
per mediam villam de Provincials quod proprii alodis et proprii iuris
et dominationis sunt predicti Petri et Bonucii et Bonifilii fratri sui
predicti. Et recognovit eis predictus Bonusfilius Orutii quia per illorum iussionem et blandimentum eas vias pertransivit ipse et suos homines usque in hac die. Et de isto die in antea si predicti possessores
voluerint et iusserint ei ut transeat per ipsas vias faciat, et si noluerint
non trausibit per ipsas vias predictus Bonusfiiius Onicii nec ipse neque suos nec ipsius omnia. Et hoc recognovit subtus ipso Castro Vetu10 Barchinone ubi ipsi piprarii sedent.
Actum est hoc kalendas febmarii anno XIII regni Henrici regis.
Sig+num Guitardi Ananie. Sig+num Atile. Sig+num Geribertus
Gimara. Sig+num Pontius Parador. Sig+num Adalbertus E ~ i g i i .
Sig+num Guitardi Argemir presbiter. Sig+num Bonuccius presbiter.
Sig+num Miro presbitero. Sig+num Bemardus presbiter.
Sig+num Bellihominis cognomenato Geraldus levita exarator et
suscripsit (signo) sub die et anno preBxo.
1v

1095, maig, 30.

Els homes de Bescaran (Alt Urgell), posseZdors d'antigues franqueses concedides als seus avantpassats pel comte Borrell, que els fdu
lliures a ells i llur posteritat, es posen, en la seva persona i béns sota
la potestat d'Odd, bisbe d'urgell i successors seus per a que els siguin
protectors i defensors contra tothom i en tot temps. A tal f i ofereixen
al bisbe el servei anual d'allotjament, fixat en vdries mesures de productes de manteniment.
[A]. Original, perdut.
B . Trasllat del segle XIII a 1'Arxiu de la Catedral d'urgell,
Liber dotaliorum ecclesie Urgellensis, vol. 1, fol. 265,
doc. n. 924 (a).

Sciant cunctis presentibus atque futuris quod nos homines de Bescheran qui tenemus ipsas tres francheadas quas Galavanso presbitero et Mascharo et Trasild femina, Borrellus comes et marchio fecit.
Sunt in prima francheda Oriol et Miro et Guillelm, in secunda Bernardus Mascharoni et Petrus et Arnaudus, in tercia Simbfred Fidela
et Oldrigus et Guitardus Galin. Nos insimul qui simus liberi sicut
liberavit nos et omni nostre progenie dominus Borrellus comes, mitimus nos et omnem nostram substanciam in potestate domnus Odoni
Urgellensis sedis episcopi ut ille et omnes successores suos sint nobis et omni nostre progenie adiutores et defensores contra omnes homines ve1 feminas omni tempore. Et nos et omni nostre progenie faciamus annuatim ad domnum episcopum urgellensis sedem, alberga
de XXX.a fogaceas panem frumenti et X canades de vi et 11 medios
et medio de segule, propter carn, et 11 modios et medio de civada. Et
ego Odoni episcopi convenio vobis suprascripti per me et per meos
successores ut sim vobis adiutores et defensores contra omnes homines ve1 feminas sine engan sucundum meum posse, et nullus de meos
successores qui hoc facere noluerit perdat supra scriptum censum,
et vos siatis liberi sicut antea eritis.
Actum est hoc 111: kalendas iunii anno XXXV regni
- regis
- Philippi.
Sig+num Oriol. Sigfnum Mironi. Sig+num Guiilelmi. Sig+num
Petri Mascharo. Sig+num Bernardi. Sig+num Arnaldi. Sig+num Sinofredi Fidela. Sig+num Odoni episcopi.
Petrus [signo]. Bernardus clericus [signo]. Stephanus levita
[signo]. Petrus Sacncusto [signo].
Oliva sacer scripsit [signo].

+

(a). Porta com a rubrica: <<Kartade Bescheranm.

