
FLOCEL SABATÉ 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE L'ANOIA. SEGLES X-XII I  

Les terres que actualmenr conformen 1'Anoia mancaven d'unitat a 1'Edat 
Mitjana, des de qualsevol punt de referencia. Es, per tant, un anacronisme aplicar 
una divisió territorial nascuda al segle XX a un període tan allunyat. Petb, a la 
vegada, estendre els actuals termes de I'Anoia als segles centrals de 1'Edat Mitjana, 
evidencia un mínim de tres espais ben diferenciats (la Segarra, la Conca d'Odena i el 
Penedes pietenc) davant d'un mateix plantejament: ubicar-se entre la Catalunya 
Vella i la Nova. Efectivament, aquestes terres no formen, en absolut, part de la 
Catalunya Vella, peto hom no pensa pas en elles, sinó en espais més metidionals, 
quan és evocada la Catalunya Nova. Aquesta situació pot ser un al.licient per a 
tractat de coneixer els mecanismes de compottament i evolució de l'home que ocupa 
aquestes tertes des dels inicis de la tepoblació, al segle X, fins a la plena entrada a la 
Baixa Edat Mitjana. Evidentment, els temes entrelligats són molts i cal, per tant, 
perfilar els elements que configuren l'estructura basica, entreveure els eixos del 
compottament socio-econbmic d'aquestes terres que podríem anomenar, en cerca 
maneta, de transició. A més, la propia manca d'unitat és un avantatge, en tant que 
permet comparar la situació en espais propers i, alhora, diferents.' La pretensió del 

1. La historiografia local sobre aquesca zona -globalmenc molr deficient, fins i tor en les 
aporracions més recenrs, llevar d'algunes excepcions- no ens serneix per assolir I'objetiu marcar. Cal, 
doncs, acudir direcrament a les fonts, en un  intent de recomporar una mena de «rrencaclosques» de 
múlriples peces ben disperses. Elr principal$ fons documenrals es sicuen a I'Arxiu Episcopal de Vic 
(AEV), l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), 1'Archiva Ducai de Medinaceli (ADM) i I'Arxiu 
Episcopal de Solsona (AES), a més de les significatives apoitacions de 1'Aniu Capirular de Barcelona 
(ACB), 1'Archivo Hisrórico Nacional (AHNM), el fons de Sant Benet de Bages de i'Arxiu de 1'Abadia 
de Monrserrar (AAM) i, en menor mesura, L'Arxiu Episcopal de Barcelona (AEB), menrre que per a 
I'etapa cronologicamenr final poden'ajudar els Arxius Histbiicr Comarcals d'lgualada i de Cernera 
(AHCI i AHCC) i i'Arxiu Hisrbric de la Ciutat de Maniesa (AHCM), a la vegada que petites 
aportacions sumades a IR anterior% esdevenen forsa imporrants, com i'Arxiu de Can Prar (ACP). 
Sorrosament, un conjunt de recuUs dorumentals facilircn la feina: F. MIQUEL ROSSELL, Libn Fevdorurn 
Maior, Barcelona, CSIC, 1945-1947. 2 vols.; JOSE RluS SERRA, Carruluvio de rSnnr Cugalr del Vallér. 
Barcelona, CSIC, 1945-47, 3 vols.; FGDERICO UDINA MARTORELL, El rllibre Blanchr do Santa, C m  
(cartulario del siglo XlrJ, Barcelona, CSIC, 1947; CARTUu\Ri  DE POBLET, Barcelona, lnrtitut d'Esrudis 
Catalans, 1938, JOSE MAREA FONT RIUS, Cartar de población y/rnnquicia de Cataluiia, Madrid, CSIC. 
1969-1983.2 vols.; E U F E M ~ ~  FORT 1 COGUL. Elrenyoriu de Santer Creur, Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Cssajuana, Barcelona 1972; ANTONI BACH, C o l . l e ~ ~ ó D ~ p l o m ~ t i c a  delMonesrirde Sanra Man'a de 
Solzona: e l  Penedh i altres llocr del comtdr de Barrelona (seglei x-xvj, Barcelona, Generalirat de 



trebali és poder esbrinar i mostrar, de manera breu i resumida, aquests eixos bisics 
que permeten explicar el desenvolupament social i econbmic de la zona en un 
període on els punts de partida i de termini es mostren ben diferents.' 

1. ESTRUCTURA SOCIAL 

Repoblació senyorial 

L'any 955, el vescomte de Barcelona atorga la carta de població de Freixe i just 
cinc anys després, a la Conca d'Odena, la zona de Tous, Montbui i Clariana apareix 
completament termenejada i organitzada. Més tard, en encetar-se el segle xr, un cop 
superades les sotregades dimhtiques i els ensurts amirís, és completada la repoblació 
a la zona segarresa. El conjunt es mostra com una obra senyorial, fruit del poder 
aristocratic. El comte hi apareix ben poc, i quan ho fa, a part d'adquirir Piera i 
Cabrera (1063-67), és per a vendre (Masquefa el 963, Queralt el 976), cedir 
(Montbui, Saió i Tous el 960, Calaf abans de 1015), compartir (Santa Maria de 
Miralles, 987) o permutar (Pierola, 1063). El protagonisme repoblador rau en el 
bisbe de Vic (Tous, Montbui, Saió i, en un principi, Clariana, Calaf i Calonge), els 
vescomtes de Barcelona (Piera, Cabrera, la Guardia) i de Cardona (Calaf, Calonge, 
Mirambell, Conill, Pujalt) i famílies vicarials com els Gurb (amb Enyec Bonfrll a 
Masquefa i amb les branques dels Queralt i els Cervelló a Queralt, la Roqueta i 
Vilademiger) els Sal.la de Conflent (Clariana, Roqueta, 1'Espelt) i els seus descen- 
dents els Balsareny (Copons, Montfalcó, Argengola), a més dels Castellar (Seguers, 
Solanelles, Vilallonga, Guardia Pilosa) o en Maier, que ocupa la zona de Argengola, 
Rocamora i Carbasi, i el seu hombnim que, des del Penedes, fou el primer en 
repoblar Vilademager. 

Aquests senyors, a I'igual que fara Sant Cugat a Masquefa, Castellet, Clariana, 
Igualada i Capellades principalment, afavoriran la vinguda dels pagesos, els quals 
s'aculliran a la protecció i jurisdicció del castell termenat del senyor i rebran, a canvi 
dels censos i unes imposicions de primer ben reduides, les terres, les quals converti- 
ran, d'ermes o boscoses, en aptes pel conreu. Aquests pagesos, més que davallar 
directament de zones pirenenques, vingueren basicament deis mateixos llocs que la 
majoria dels seus senyors, per aixb hi predominen els procedents del Bages i d'Osona, 

Caralunya, 1987; BENm RlBAs 1 CALAF, Hiftorin de Mont~~>~i?r  1888-1258). Barcelona, Curial- 
Publicacions de I'Abadia de Montserrar, 1990; MAMA OELCARMENALVAREZMARQUEZ, La Bnronia de 
la Conca d'0dena. Fundació Noguera, Barceiona, 1990. 

L Awsquc, $mdgc3c no n~,~.ttv nsentre u n  \uIdrn #~nporranc . i c d ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 , ~ ~ ~ 1 6 ,  ~2dz5pc~5efic5 btn 
noroii3. rrxrrr; dc rc r l~< r~ r  Icr <un;ltiri<,nr glcihil< trust rl ~ n ~ i i r ~ x  cl ~unlunc rl.iciimenrrl abmr 
rrliienrir f'cr i a i i t .  1 pcr iiocnf~.iilcgs<c. rrcball amb<inrr,ciiIc .',rc<. l~mir.~izlar niicci zIcr rcfcrcn<mr 
concretes esollides, en cada car, com a paradigme 
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com reflecteixen alguns topbnims mimeticament reproduits (Balsareny, Argenpla, 
Santfores, Cucala). 

Certament, el control senyorial de la repoblació reflecteix una situacióglobal ben 
diferent de la viscuda un segle abans, on el pes aristocritic no hauria estat tan 
signifi~atiu.~Tot és, evidentment, entrelligat: els senyors han estructurar, amb els 
seus castells termenats, tot el territori, tant de cara a la relació interior amb la 
pagesia com vers la possible defensa enemiga, cnndicionant, en realitat, I'espai del 
poder públic comtal. 

Repoblació espontania 

Segons la documentació, a la part oriental de la Segarra anoienca practicament 
no hi ha cap altra intent repoblador que I'atorgament de Prats a Santa Ceclia de 
Montserrat, el 945, per part del comte Sunyer, amb poques conseqüencies immedia- 
tes. En canvi, l'arqueologia exhuma una gran quantitat i diversitat de mostres 
d'ocopació humana cap a la segona meitat del segle x . ~ A  la vegada, el bisbe de Vic 
trobari uns incomodes veins en voler endegar la repoblació de Calaf i, a mitjan segle 
x ,  més enlli del terme de Tous i obert a I'oest, la Goda esti ben organitzada 
senzillament com un hort.'Aquests elements semblen reflectir la presencia d'una 
repoblació previa a I'arribada dels senyors termenejadors del territori. Una repobla- 
ció de la zona fronterera basada en capdavanters fo r~a  aventurers i arriscats, tant si 
els imaginem vivint dels beneficis que procura el tratfic amb I'islam i (...) sobretot de cops 
de ma Ilanfats a l'atzar de la ~ituació,~com si els veiem exposats a la vida a la marca 
(que) és difícil i perillosa i sovint no s'obté me's que fam, captivitat o mort.' 

Aquests repobladors, trobaren la terra buida de gent?. Certament, les dificultats 
prbpies d'una terra de marca, fronterera, redueixen fn rp  la possibilitat d'una 
continuitat de poblament. L'arqueologia palesa un progresio empobriment i una 
rapida reducció del pnblament des de la crisi del segle 111, de tal manera que la 
despoblació del territori sembla un fenbmen progressiu i llarg que culmina amb la 
saccejada musulmana. No obstant aixb, algunes petges arqueolbgiques semblen 
reflectir una certa continuitat, com podria ser el cas de can Camaró a la Torre de 
Claramunt, mentre que al segle x i ,  tant a la zona penedesenca cnm a la Conca 
d'Odena, els topbnims no són del tot improvitzats sinó que, per exemple, es recorda 

3. JOSEP MAMA SALRACH, Défnchbment 81 rr<iGronre agnrole dan, In Seprirnanie 81 le nord-esi de la 
Pézinsule Ibérique, «Plaran» 10 (19881, pig. 130. 

4. Jomr ENMCH I HOJA, Pratrde Rei. Prehirt6na i Món nnric, dins de Hiiiona de les Comnrquer de 
Caralrrnyn. Anoia, vol. 11, Manresa, Edicions Parir-delectes 1990, pág. 348. 

5 .  AHNM, Clero, Pobler, carpera 1992, pergami núm. 1. 
6. PIERRE BONNASSIE, Cnt~lanya mil nnyr anrern (Se8le1 x-xl), Barcelona, Edicions 62, 1979, vol 

1, phg. 112. Pierre Bonnassie ja va prestar atenció a la prtmarenca existencia de L'hort de la Goda, 
inreipreranr-la dins del context d'altres casos coetaniamenr similars al Ilarg de la frontera. 

7.  GASPAR FELIU. Marco i parradrj: e l i  fnctorr d'una expanrió acon~miro. «L'Avenr,», 84 (iuliol- 
agost 1985), piig. 46. 



I'existkncia de «palaus»,8 tota vegada que no cal oblidar la suggerencia d'una certa 
continuitat de poblament refugiada, si cal, entre la gran rnassa boscosa aleshores 
predominant? 

De toca manera, podem contraposar que quan la zona segarresa va omplint-se 
d'erernites que cerquen un espai erm on emmirailar llur desert espiritua1,"no devia 
tractar-se d'una zona gaire poblada. 

De cert, sols és ben clat el fet que, uns segles rnés endavant, es palesen els afanys 
senyorials per acabar arnb una pagesia alouera que, sense ser majoritiria, és prou 
significativa en els segles X i XI, la qual ha de tenir I'origen, bisicarnent, en una 
ocupació de I'espai previ a I'arribada dels senyors termenejadors del territori, perque 
aquí rau I'origen de la rnajoria de les families alotieres. 

Els alts nobles 

Els corntes, i després els reis, mantindran unes bases patrimonials suficients pet 
a extreure'n, mitjangant llurs oficials, un conjunt de rendes a les quals ens apropa- 
rem en rractar les exaccions. Ultra aquest aspecte, aquestes terres seran poc més que 
una terra de pas per a la monarquia itinerant, arnb les estades, al segle XIiI, a Piera i 
les aturades a Prats, Pujalt i Copons. 

A nivel1 vescomtal, el vescomte derivar del comtat osonenc, el de Cardona, hi 
estendri constantment el seu poder. Aferrnari la seva presencia a la zona nord- 
occidental, incorporant-hi Castellfollit de Riubregós al segle XiI i arrelant el seu 
domini per les terres entorn de Calaf on, significativarnent, almenys des del segle 
XIIt, hi situa de manera permanent un lloctinent per a la Segarra. A la vegada, és 
imparable la seva penetració a la Conca d'Odena, controlant progressivamenr 
Montbiii, Claramunt, Orpi, Odena, Castellolíi Jorba, tot ja al segle XIII, mitjancant 
diferents recursos feudals que li perrneten controlar la zona abans d'assolir la 
possessió real de la jurisdicció en tots aquests indrets, arnb un procés de penetració 
culminat en el tornbant del segle XIII al XIV, quan precisament hi situara perma- 
nentrnent un lloctinent a la Conca d'Odena. 

Pel que fa als vescorntes barcelooins, ofegats per I'empenta de la propia casa 
comtal, cercaran a I'actuai comarca llur espai vital. Senyors de la Guardia, seran 
coneguts com a vescorntes de la Guardia des de comengament del segle XII, a la 

8. L'nrrradade PnlarioSicrhou,entre Masquefa i Piera, és esmentadael 1008 (RIUS, Cartulario de 
Sanr Cugar ... val 11, pig. 63) i e l  1083, a Odena ham parla de l'aiou de rPalaciumr ( A L V A R E ,  La 
Bnmnin de lo Conca d'0denn ... pig. 59). Pierre Bonarsie interpreta que perpalau hem d'encendre aienre 
cap mrna de dubte, ir" antic edifici públir i també un antir centre d'ezplplotnrió de domini públirs (PIERRE 
BONNASSIE, Cazalunya mil anys rnrers... vol. 1, pag. 131. 

9. 1 0 s ~ ~  IGLESIES. La reronguerto a Lei "all, de I'Anoia i d Gaia, Barcelona, Rafael Dalrnau editor, 
1963, pig. 6. 

10. FLocar SABATE. M I I ~ C  hi~tonr. Eremirer. Dina de Catalrrnyn Rominira, vol. XIX. Anoia, 
Fundació Enciclopedia Caralana, Barcelona, 1992 (en premsa). 
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vegada que, després d'haver cedit Cabrera al comte i haver intercanviat Piera per 
Pierola, assoliran Castellnou i moltes propietats a la Conca, al sud-oest de la Segarra 
i a la Selva (la regió entre la Conca d'Odena, la Segarra i I'Urgell)." En el mateix 
segle XIi, sera palesa la inviabilitat del vescomtat de la Guardia i, després dels 
episodis del vescomte Reverter al Marroc, la mort del seu fill Berenguer, el 1180, 
tanca qualsevol possibilitat d'arretament vescomtal a la Guardia, situació corroho- 
rada en les dkcades següents amb la plena desvirtuació dels Guardia com a familia 
vescomtal. 

Naves famílies nobles 

Les terres noves, sota el control dek senyors dels castells termenats, faciliten 
l'afetmament d'una nova fornada de nobles. Aquí, en primer Iloc, es desenvoluparan 
llinatges ja significatius a la Catalunya Vella, principalment famílies vicarials. Així, 
dels Gurb sorgiran els Queralt, a partir del castell hombnim, i amb interessos 
ocasionalment a Fiol i la Goda, mentre els Cervelló s'assenten a Vilademiger i la 
Roqueta. De manera similar arrelaran els Odena, que dominaran la zona central i 
occidental de la Conca hombnima, des d'on bastiran una nissaga que participara en 
I'expansió cap a I'oest tot engrandint les bases de poder fins al segle XIII. Mentre, la 
part baixa de la Conca d'odena és controlada pels Claramunt, que també participa- 
ran de I'expansió seguint la familia comtal, aconseguint així engrandir el propi 
patrimoni per les terres tarragonines. Similarment, el segle XiI veu I'ascensió a costar 
del comte de Barcelona d'altres llinatges arrelats amb la repoblació, com els Jorba i 
els Boixadors. 

L'ascens d'aquestes famílies rau en les facilitats del sistema feudal per acumular 
diferents drets i possessions. Ek Boixadors, per exemple, ultra possessions assolides 
en col.laborar amb el comte de Barcelona en la campanya del segle xrI vers Lleida, 
mantingueren els tres castells de Boixadors, Fortesa i Llavinera i hi sumaren 
progressivamenr diferents castlanies a Calaf, Segur i Prats, a més d'aconseguir 
diverses propietats. Aquestes acumulacions contribueixen a l'engradiment de les 
principals famílies. Així, en l'enlairament dels Cervera cal comprar I'extensió de les 
seves propietats, drets i interessos a Castellfollit de Riubregós, Pujalt, la Guardia 
Pilosa, Llavinera, Montmaneu, Calonge, Vilademager i Orpí, principalment. 1 així 
podríem percebre la presencia de diferents drets i interessos lligats a famílies de 
notoria significació, com els Castellvell, que gaudien de diferents drets i propietats a 

11. Empro, al llarg de tot el prerent ertudi, els corbnims Segarra i Urge11 en la significació 
atorgada en els segles que ens ocupen. He tractat fa qüestió a Denoninn~onigeogrkfique~populnr~, dins 
de Catalunya Romknica, uol. XIX, L'Anoin Fundació Enciclopkdia Catalana, Barcelona, 1992 (en 
prensa) i Apropamenr a una rornarra natural: I'Urgell al iegle xrv, «Urtx, Revisra Cultural de I'Urgell», 
2 (1990), phgs. 49-53. 



Odena, Vilademiger, Piera i la Guardia, o els Pinós, que, de manera més concentra- 
da, assoliren castlania i rendes a la Manresana i Prats de Segarra. 

Les castlanies esdevenen importantíssimes en I'origen d'un nou esgraó de la 
petita noblesa. La repoblació de les terres anoienques coincideix amb la substitució 
dels vicaris -ja SOIS presents, al segie XI, en alguns castells meridionals, com Miralles, 
Vilademhger o Claramunt- pels castlans."En l'origen de molts castlans es situa 
I'ascens de membres destacats de la mainada del senyor, pagesos rics amb possessió 
de cavall. El castli rep, a canvi de custodiar el castell i esdevenir el suport militar -i, 
en part, exactor- del senyor, una peca de terra i l'accés a part de les rendes del castell. 
A partir d'aqui la situació es complicari for~a,  perquk, en la practica, cada castla 
subinfeudari part de les obligacions amb la corresponent part de les rendes a un altre 
cavaller, i aquest sotscastli sovint fati el mateix. 1 com que tots reben part de les 
mateixes rendes, malgrat dependre rigutosament uns dels altres tot seguint I'escala 
feudal, en realitat tots s'anomenaran casdans, de tal manera que cada castell viuri 
una multiplicació de castlans: a Odena, a la segona meitat del segle XI, eren tres, 
mentre que, un segle després, a Vilademkger seran sis. 

La castlania, entesa com el conjunt de drets i deures de cada castli i, per tant, 
amb un nombre de castlanies identic al de castlans a cada castell, sera posseida com 
un bé propi. En conseqüencia, les famílies castlanes se'n semiran per a diferents 
transaccions, compres, intercanvis, cessions o donacions en esponsalici. D'aquí 
deriva un procés d'acumulació de castlanies i rendes molt important i basic en 
contribuir a I'enlairament de les respectives families castlanes. Així, bé que els 
primers castlans adoptaren el cognom de llur castlania originaria, els seus interessos 
aviat desbordaran aquest primer ambit. El cas dels Guardia és ben paradigmhtic: 
van sumar castlanies a la Guardia, Castellnou, Claramunt, Orpí i Montbui, a més 
de moltes propietats. Al castell de Montbui ells eren els primers sotscastlans rera el 
vescomte de Cardona, i per sota seu seguien els Montbui, un altre paradigme 
d'acumulacions castlanes: en foren de Montbui, Cabrera, la Guardia, Claramunt i 
Vilanova del Camí. En la mareixa Iínia, es situen les diferents famílies castlanes, bé 
que cadascuna amb sort i fortuna diversa. Així, els Pujalt, d'origen castli, en el segle 
x i i  ja cnmptaven amb Ramon Pujalt en la cort del comte Ramon Berenguer IV, tot 
acompanyant-lo en l'expansió cap a I'oest. Més tardanament, al segle xrir, els 
Castellolí conformen un important llinatge que no sols es perfila com a cap d'un dels 
bandols que saccejari la Conca d'Odena al segle XIV, sinó que es mou prop del rei, a 

12. Fenomen genexalirzar, como explica el Dr. Riu (MANUEL RIU, El/er<dalisnio en Coraluna, a 1 
Congreso de Estudios Mediavales. En corno al feudalismo hispinico, Avila, 1987, Fundación Sánchez 
Albornoi (Madrid, 1989), pags. 382-183). 
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la vegada que ha servir als Cardona i al bisbe de Vic. Les seves bases es situaven en les 
castlanies de Castellolí, Odena, Argengola, la Guardia i Pujalt, sumades pels 
Castellolí amb el mateix esperit que assumien una gran diversitat de prnpietats a 
Clsramunt, Orpí, Jorba, Sant Genís o, sobretot, a Rubió. D'altres famílies castlanes 
no destacaran tant, pero igualment ascendiran amb similars acumulacioos de drets i 
propietats, com palesen els Orpí, els Rocamora, els Carbesi, els Rubió, els Copons o 
els Miralles, principalment." 

Les grans concentracions de terres es produiran en mans eclesiasriques. El 
monestir de Sant Cugat i el de Montserrat en primer Iloc, seguits del de Santes Creus 
acaparen progresivament mnltes possessions, amb un important nombre de pagesos 
que en depeoen. 

- El monestir de Sant Cugat del Valles 

El gran propietari de les terres de la comarca és el monestir de Sant Cugat. 
Aquest monestir havia contribuit poderosamenr a la repoblació del Penedes i, com a 
continuació Ibgica, és ben present a la zona sud de l'actual Anoia. En primer Iloc, al 
segle x posseeix les capelles que acompanyaran el naixement d'lgualada i de 
Capeiiades, i aviat rebrh Masquefa i també Castellet -entre Masquefa i Piera, inclbs 
ben aviat en aquest darrer terme-, aixi com, abans d'acabar el segle, el castell de 
Clariana i Sant Feliu, a Castellolí, i, en encerar-se el segle XI, Sant Pere des Vim i la 
vil,la d' Avenes (Tous). 

A partir d'aquí, un conjunt de deixes i compres ampliara notablement el 
patrimoni, convertint el monestir en el propietari més important de rota la comarca. 
Les donacions són sovint dirigides: més del 90% es produeixen en llocs on el monestir 
ja té propietats, de tal manera que el patrimoni es va engruixint considerablement 
en uns punts concrets. 

Cronolbgicament, segons el cartulari del monestir, un primer moment expansiu 
es viu a la primera decada del segle Xi, amb moltes donacions a Masquefa i a 
Castellet, completades amb algunes compres. A la vegada, en menor mesura, creixen 
les donacions a Claramunt (sobretot a Capellades, bé que també a Carme) i de 
manera més puntual a altres Ilocs, com és Orpí. Un altre moment d'esbranzida es 
situa entre 1030 i 1046, amb diferents donacions a Masquefa, sobretot, i a alguns 
altres Ilocs, com Castellolí. Més forta és encara l'empenta de La dkcada de 1060, 
principalment a Masquefa o, ara també amb molta forga, a Capellades. Les dues 

13. Una relaci6 més exhaustiva I'ofereiro a Anoin. Marr hi~tdrir, dins de Catnlnrp Rom2nira, 
vol. XIX, Fundació EnciclopAdia Caralana, Barcelona, 1992 (en premsa). 



decades següents continuen la mateixa tbnica, amb augment també de les donacions 
entorn de la Guardia, centrades sobretot a Vilaclara. Igualment, hi ha algunes 
donacions a Igualada i compres a Castellolí, i les possessions de Masquefa es 
ptojecten cap a Pierola a partir d'algunes compres. En entrar al segle xi1,  I'esbtanzi- 
da és menor, bé que augmenten les propietats a Masquefa, Piera, la Guardia i a 
Capellades i la Torre de Claramunt, afegint-hi, des de 11 13, un mas amb vinyes a 
Sant Pere des Vim, que completa la cel.la posseida des de feia una centúria. Llevat 
de la donació d'alguns masos a Masquefa a la decada dels anys quaranta, al segle xrI 
les donacions no són importants fins a partir de 1150, tot coincidint amb un 
augment deis plets per les propietats. Sobretot s'atrodoneixen les possessions a 
Masquefa i en menor nombre a Piera, Capellades i la Guardia. Aquesta tbnica 
s'accentua a partir de la penúltima dkcada del segle XiI, quan també augmenten les 
deixes a Igualada, i ja en la decada anterior el monestir havia rebut cases a Clariana i 
un mas a Rocamora. En entrar el segle XIII, les possessions augmenten lleugerament 
a Clatamunt (sobretot a Carne, Espoia i Capellades), la Guardia i també a Orpi i a 
Montbui, i entrat el segle continuen creixent ptincipalment a Capellades, Piera i 
Pierola. En aquest segle, ultra l'interes per I'augment de les possessions, s'accentua 
l'afany per obtenir l'eximent del delme i d'altres pagamenrs i imposicions senyorials 
detivades de les diferents propietats. 

- El rnonestir de Santa Maria de Montsewat 

També el monestir de Santa Maria de Montserrat aconseguí una considerable 
concenttació en el que ara és la comarca anoienca. Gaudí de bons benefactors. Des 
del primer moment fou afavorit pels vei'ns senyors de la Guardia i, extinguida la casa 
vescomtak, continua essent afavorida pels nous senyors. Pet llurs donacions, al terme 
de la Guardia inclbs dins de I'actual comarca anoienca, el monestir obtingué mitja 
dotzeoa de masos, a més d'alguns camps i vinyes, a parr de rebre els drets dels 
Guardia sobre Viladara, amb els seus masos, el 1221, i sobre el Bruc el 1224, així 
com un mas a Pierola i un altre a Odena, i diferents deixes a Porquerisses i a la zona 
segarresa. 

Un altre benefectot del monestir és la casa més significativa a la Conca d'Odena 
en els inicis de la repoblació. Els Odena, donaran un mas al monestir el 1057, al que 
seguiran vota una desena més, a la qual cosa cal sumar, des de 11 02, tot el nucli rural 
de Sant Jaume $Igualada (ara Sesoliveres), culminant així una serie d'importants 
deixes en el mateix indret des de 1060, al qual el monestir havia de dotar religiosa- 
ment. 

En la zona nord-occidental de I'actual comarca, el monestir rebé el favor dels 
Cervera, que comenga una mica més tatdanament, cap a 1200, en oferir al monestir 
la vil.la Vilella, a Castellfollit del Riubregós, que es complementara amb la donació 
d'un mas a Guardia Pilosa i un altre a Castellfollit de Riubregós. 
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A més, el monestir rebé el favor dels Castelfolí (un parell de masos a Castellolí i 
terres a Jorba i Sant Genís), els Montserrat (cedeixen tot el que tenen a Castellnou de 
Porquerisses) o Bernat d'Albarells, que vengué al monestir tots els seus drets com a 
senyor d'Albarells el 1251.  Precisament, quan el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer 111 va realitzar, el 1131, la primera donació comtal coneguda a Montse- 
rrat, va oferir un mas a Piera. A la vegada, moltes i diverses deixes testamentiries 
engruixien el patrimoni del monestir. Ja el 945 consta una donació, feta per un 
clergue anomenat Tarnanon, d'unes terres a Sant Pau de la Guardia.I4Així, a copia 
de sumar donacions més o menys petites, el monestir afegiri encara vota quaranta 
masos, a més de terres i vinyes, sobretot a la Guardia, Odena, Pierola i, ja en menor 
nombre, a Piera, Castelloli, Masquefa, la Llacuna, Tous, Montbui, Claramunt, 
Argensola i Copons. 1 encara cal sumar-hi censos i algunes prestacions concretes: el 
1202, per exemple, Ramon de Boixadors es compromet a donar anualment una 
mitgera de civada per cada un dels seus tres castells, Boixadors, Fortesa i Llavine- 
ra. 

Conjuntament amb aquestes deixes, el monestir compra diferents possessions, 
com ja realitza el 1066 en adquirir terres a Vilademager, bé que normalment les 
possessions són comprades en llocs on el cenobi ja en té moltes, com és el cas 
d'Odena. Ptogressivament, les compres solen ser més importants: el 1257, el 
monestir compra el castell i vila de Rocamora a Pere de Rocamora i els seus fills, amb 
rota la intenció de consolidar la presencia en aquesta zona on el monestir anira 
aixemplant el seu domini mitjancant la incorporació d'Albaralls, Rocamora, Carba- 
sí, Contrast, Bellmunr. 

- El monestir de Santer Creus 

El monjos del Císter formen part d'una nova fornada monistica, que es fa 
present a Catalunya al  segle XIi. Quau la comunitat religiosa, després de provar 
Valldaura,"encara no tenia decidir on assentar-se, el comte Ramon Berenguer IV els 
cedí Ancosa, cap a 11 55, donació que es veié complemenrada per diferents deixes 
que ampliaran la possessió monastica, segons sembia amb la intenció de radicar-hi el 
~enob i , ' ~ to t  i que, segurament per la manca d'aigua i les seves terres calcaries no 
gaire bones per a I'agricultura, fundaren Santes Creus i conservaren Ancosa com a 
granja." 

14. Riens, Hirrdrin de Montrewar ... pag. 70. 
15. José Maria MADURÉLL MARIMON, EI monastaBo de Snnrn MaBa de ValIdaura del VnIIér 

(2150-1179) <«Analecra Sacra Tairaconensian XXV (19521, pag. 123. 
16. Eufernia Fon'r 1 COGUL, E¡ pretér noneirir d'Ancoia, 1 Col.ioqui del Monaquisme Catala, 

Santes Creus, 1966 119671, vol. 1, págs. 111-125. 
17. Al respecte, vegeu Jordi BOLOS i Lurdes MALLA~T,  La grnnja cirrercencn d'Ancofa (Ln 

Llacrrna, Anoia). Ertudi del, edificir i del, rnarenali rrobatr duranr l a  exrnvncionr (1982-1983), 
Departament de Cultura de la Generalitat de Caralunya, Barcelona, 1986. 



A part d3Ancosa, al mateix terme de Vilademager posseia la comunitat cister- 
cenca alguns altres masos, com el mas Solanes. També en tenia a Orpí -des dels 
inicis del segle XII1, el mas Cape11 i la quadra de les Corts, amb els diferents masos 
que inclou-, a Copons -diferents masos entre el que destaca el d'en Caus, important 
amb molí i barqueria- , a Queralt -mas Colomines deixat per Pelegrí Queralt i 
confirmat per Pere Queralt (1271-1277)- i a Odena -mas Aguilera des de 1230 i la 
meitat del mas Casal Miró, comprar el 1236-. El monestir rebé el 1183 els drets 
senyorials sobre la vila del Bruc per donació de Berenguer de Guardia, el 1226 sobre 
Roqueta per part deis Cervelló i el 1232 a la Panadella per Guillem de Pujalt, amb 
Uoació dels Cervera. Encara cal sumar-hi una castlania a Pujalt (1243), terres a 
Rubió des de 1171 i a Toos, així com diferents propietats a Odeoa, on foren 
protegits per la família hombnima. Els Cervelló atorgaren al monestir propietats a 
Veciana (un important conjunt d'horts), Montfalcó i Copons. Altres deixes mennrs 
augmenten aquestes propietats, i el conjunt encara anira creixent rnés així que 
s'entri al segle XIV. 

Cap altra comunitat religiosa no genera importants concentracions de propietat 
en aquesta zona. Amb tot, són diverses i nombroses les propietats sota un senyor 
eclesiastic, la majoria per donacions i deixes testamentaries, bé que no falten les 
adquirides per compra. 

En primer Itoc, I'altre gran cenobi cistercenc, Poblet, no aconseguí en aquestes 
terres, ni de bon tros, Les concentracions assolides per Santes Creus o pel mateix 
monestir de Poblet en altres comarques. Per donació testamentaria rebé propietats a 
Piera, vila que Jaume 1 cedí al monestir el 1285 i que fou tornada el 1291. El mateix 
Jaume 1 testamentariarnent cedíels castells de Copons, Monfalcó i Veciana el 1276, 
amb escasses conseqü&ncies, en realitat. 

Tampoc no destacaren, a pare de Sant Cugat, els monestirs benedictins, tot i que 
Sant Benet de Bages, a més de posseir el priorat de Santa Maria de Castellfollit de 
Riubregós, gaudia d'un ample conjunt de propietats a Odena des del segle X1, era 
present a Freixe fins al segle x i t  i, ja al segle XIII, es beneficia de les donacions dels 
Gaver, sobretot a la Guardia Pilosa. Per la seva part, Sant Pere de la Portella posseia 
Solanelles i poca cosa rnés, mentre que Sant Lloren$ de Munt tenia un mas a Piera, a 
més de Secanella, des de 1187 i, a partir del petit priorat de la Llacuna, diferents 
censos al terme de Vilademager. 

El monestir cluniacenc de Sant Pere de Casserres, afavorit pels Cardona i també 
pels Mirambell, rebé possessions a Guardia Pilosa, Conill i, sobretot a Mirambell, 
posseint-ne la parroquia des del segle xri. 

L'empenta de les canbniques a partir del segle XI coocorda amb un augment de 
llurs propietats a les terres anoienques. Santa Maria de Solsona gaudia, sobretot, de 
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Freixe, a la zona pierenca, amb la seva producció agraria, els molins, la rica peixera i 
el control del bosc. A més, ja en el segle XiI, rebé les esglésies de Sant Cristbfol i Sant 
Miquel del castell de Queralt. Perla seva part, Sant Vicenc de Cardona assolí moltes 
propietats en torn de Calaf, amb la possesió d'Aleny des del 1193 (ja hi tenia 
propietats el 1085) i de Llubosa, mentre que la seva filial, Sant Jaume de Calaf, rep 
la possesió de Castelltort de Calonge i diferents propietats properes (a Calonge, 
Conill, Prats de Segarra, Sant Pere Sallavinera i d'altres fora de l'actual comarca). 
Pel que fa a Santa Maria de I'Estany, rebé diverses donacions dels Boixadors, els 
Segur, els Fals, els Cervera i, ja al segle XiII, els Calders, la qual cosa li facilita la 
possesió de diferents propietats entre Miralles i Segur, entre les que destaquen els 
masos Pereres, Puigcabot i Pou, a més de Portespana. 

Respecte les comandes militars, destaca la presencia del Sant Sepulcre a Prats de 
Segarra a partir de la donació del 1126, on, poc després de la concordia de 1263, 
estableix la perita comanda de Sant Miquel, amb possessions a tot el voltant, inclbs el 
mas Albareda (de Prats) atorgat per Jaume 1. Cap altra comanda no s'assenta en 
aquestes contrades, per bé que no hi manquen llurs possessions: els hospitalers gaudien 
de mas Olmell a Vilademiger, d'uns quants masos a Tous -a partir de 1199- 
(Albareda, Guerardes, Martells) i d'aitres propietats, sobretot, a Rocamora i a Piera, a 
més de posseir, des de 1250, Porquerisses. Per la seva part, els templers reberen 
propietats a Odena i a Piera, on gaudiren, sobretot des de 1186, de diferents molins. 

Població pagesa: alouers i emfiteutes 

En endegar-se la repoblació, els pagesos formaven la base productiva i numerica 
en l'ocupació de I'espai. Del control senyorial de la repoblació en deriva un predomi- 
ni clar de la pagesia emfiteuta. De tota manera, el pages alouer, que conrea les 
prbpies terres, és present, durant els segles x i x1,  a diverses zones de I'Anoia 
penedesenca - clarament a Masquefa, Piera i Cabrera- o de la mateixa Conca 
d30dena - dins de les terres dels Claramunt i també dels Odena-, i sembla ben 
elevada la seva presencia en la part oriental de 1'Anoia segarresa. 

La pressió senyorial forcari que les famíiies aloueres existents -i, per tant, queja 
havien aprisiat terres pel seu cnmpte abans de I'arribada dels senyors que termeneja- 
tan el territori- vagin convertint-se en emfiteutes. Les dates de desaparició de la 
pagesia alouera difereixen segons cada indret. A Masquefa és el 1160 quan dos 
alouers, Bernat Picó i Bernat de Puig, protagonitzen I'agonia del regim alouer en 
aquesta zona: el monestir de Sant Cugat els porta a judici al.legant que segons la 
venda feta de Masquefa pel comte Miró a Bonfill de Gelida, i la posterior cessió 
d'aquest al monestir, tot Masquefa ha de ser de Sant Cugat i, per tant, omnia alodia 
que erant infra tenninos predicti castri debere esse jurir S. Cucuphati~.'~Els monjos 

18. Rlus, Carculari de Sant Cugac ... 111, pig. 205 



contraposen un document de dos cent anys abans (I'esrnentada venda data del 963) a 
la paraula dels pagesos alouers indocumentats i reacis a donar, vendre o definir llurs 
propietats al monestir en contra del cornportament seguit per anteriors pagesos. 

En realitat, les forres pressions senynrials a d'altres zones de I'actual comarca ja 
havien eliminat molt abans qualsevol vestigi alouer, sense necessitat de recórrer als 
tribunals. Coetiniament, pero, encara hi ha aiouers a terres dels Claramunt, i 
d'altres alouers aconsegueixen de perllongar-se fo r~a  en terres de domini reial, com a 
Piera, malgrat que les zones reials també palesen un predomini emfiteuta, corn 
sembla ser el cas de la Maoresana. 

Conscients de ser víctimes d'una mateixa pressió, els alouers tracten a vegades 
d'actuar incipientment i baldament units, com reflecteix el seu afany de sumar 
esforcos a Clararnunt o com palesa el fet d'anar plegats a judici per les terres de 
Masquefa, acusats d'una mateixa resistencia. 

Llurs esforcos no irnpediran que segueixi creixent el predornini numeric dels 
emfiteutes, progressivament arrelats. En I'nrigen de moltes famílies emfiteutes, al 
segle XI, no és rar rebre I'establiment especificar per a dues generacions, en similitud 
al comportament seguit en algunes infeudacions, sobretot eclesiistiques, corn féu, 
per exemple, el bisbe de Vic a Calaf amb Guillem de Mediana." Així, el monestir de 
Sant Cugat estableix, el 1068, Arnau Sunyer a Vilaclara, tot acordant que quan li 
arribi la mort haura escoilit un dels seus fills legitims per a succeir-lo, o si no, un 
parent, i mort aquest, tornara plenament la possessió a Sant C~gat .~~Aques tes  
mesures, en realitat, comportaran més la indivisibilitat de I'espai agrari que no pas 
una mobilitat dels emfiteutes, els quals, ben al contrari, a partir d'exigencies 
d'aquest tipus afermaran la continuitat i les fórmules de successió en el nucli 
familiar. Al segle XIi aquest plantejament sera ben ciar: el mateix monestir esta- 
bleix, el 1159, a Berenguer Ramon, la seva esposa omnique proieniei rive posterita 
vertre, uni post alium, indivisibiliter, mansum nortrum, al terme de Masq~efa.~ '  

Les terres en emfiteusi són forca diverses, tant en qualitat com en extensió. En 
aquest sentit, I'estabilirnent d'un mas no és signe de riquesa agraria. En el cas de 
Montbui, per exemple, el bisbe de Vic extreu o m  a cens el mateix a Pere Amat, pel 
mas de Puigborell, que a Pere Bernat, que no fa anar cap mas, i quan, en el tombant 
del segle XiIi al XIv, es capbreuen les rendes episcopals a Mootbui, es fa consta que 
tres masos antigament cedits pel bisbe en emfitkusi han desaparegut -deperierunt-." 

En realitat, les dificultats econbmiques poden afectar qualsevol pages, sense 
haver de recórrer sempre, pera precipitar la situació, a factors externs, com serien les 

19. RAMON DABADAL 1 DE VINYALS, Da/, ~ i f i t o t $  a l f t i ~ t a l i ~ n f .  Barcelona, edicions 62, pkgs. 238- 
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21. Rlus, Cartulario de Sanr Cugar ... 111, pág. 196. 
22. ADM, Sec. Conca, legajo 8, doc. n.O 458 (transcrir a ALYAREZ, La Bnronia ... pág. 172- 

174). 
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pressions senyorials contra els alouen en determinats moments. En aquest sentir, la 
presencia de I'adversitat en I'economia domestica atrapava alguns pagesos al segle xi 
-el 1067 Adroer fa una venda a Odena propter necessitatem fami~-,~)pero encara el 
1239 els ptopietaris del mas de Vilar, a Pierola, el venen per la oppresione debito- 
r ~ m . ' ~  

A la vegada, diverses conjuntures afavoreixen, ja en el segle xr i en el XII, 
I'aparició de propietaris enriquits entre el pagks i el senyor, que cal tenir ben presents 
per acabar de completar I'esquema de la possessió de la propietat. Així, a Odena, a la 
segona meitat del segle Xfi, diferents pagesos trebaiien unes terres per les quals han 
de pagar censos a Guillem Ferrer, pero aquest tampoc no és el propietari alouer, sinó 
que té les terres pel senyor d'Odena, el qual en cobrara els corresponents censos i 
rendes. Amb tot, aquest lloc intermig és majoritariament ocupat per comunitats 
religioses, ates que són els principals propietaris, En aquests casos, les diferents 
comunitats maldaran sovint per comprar el domini directe al senyor, i així poder 
esdevenir alouers sobre una propia pagesia emfiteuta. 

Al mateix temps, en els extrems d'alguns masos apareixen parcers, alguns potser 
arrelats des del segle x11. A vegades són membres de la mateixa familia: a la darreria 
del segle xrIi ,  el mas Gisbert, al Saió, és, sota cens episcopal, d'Arnau Gisbert, i a la 
vegada en depen un parcer anomenat Bernat Gisbert. 

La reducció d'alouers i I'absolut predomini d'emfiteutes forma part &una 
escalada en la pressió sobre el pages. Els primers emfiteutes havien de pagar al 
senyor, com veurem en analittar les exaccions, uns pagaments que, entre finals del 
segle XI i comengament del XiI, creixeran de manera molt greu i arbitraria. Aquestes 
carregues i dificultats afegides a la condició pagesa culminen amb una setvitud real i 
completa: en el segle XIII el pages consta adscrit a la terra, podent-se tan sols 
deslliurar mitjangant el pagament de remenca o la gracia del senyor, com fa, el 1274, 
Guillem d'odena en manumitir els fills de Pere Lledópropter multa servicia que mihi 
actenus ficerunt, permetent-los mamar, emportar-se els propis béns i escollir el 
senyor que vulguin."Així, quan, el 1283, les Corts de Barcelona parlen deis locis ubi 
homines redimi consueverint 2 6 ~ a l  indoure-hi les rerres de la Conca d'odena. Present, 
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de manera similar, en d'altces indrets del país,"cal no oblidar que la remenga, en si 
mateixa, és més una característica jurídica que no pas econbmica." 

Des de la primera meitat del segle XII és dar  el creixement i significació d'uns 
nudis depoblament sobre la ruralia del voltant. Es tracta de les viles baix-medievals, 
on, tot i predominar la població pagesa, creix notbriament la dedicada als sectors 
secundari i terciari. Aquesta població, a partir de la propia puixanga i d'un sentir de 
solidaritat col.lectiva, avanga cap a un reconeixement jurídic, amb I'ajut regi, 
perque el monarca afavoreix aquests nudis tot cercant la propia base de poder 
enfront dels nobles. La carta de poblament de Prats de Segarra afavoreix llur 
població ja el 1188, i progressivament els habitants de Prats, Igualada, Piera i, en 
menor mesura, Copons i Pujalr, esdevenen lliures de les tributacions, exaccinns i 
lligams que van recaient sobre la pagesia. 

Així, els vilatans oferiran a la pagesia del voltant la imatge &un ordenament 
social alternatiu, més lliure i menys sotmes. El desenvolupament de població 
vilatana desvinculada de la producció directa en el camp, i centrada en activitats 
secundaries i terciaris acaba de configurar el to diferent i caracteristic a lapoblació de 
les viles que, a més, atrau, amb els seus serveis, a la ruralia. Tot i que ja al XIII es va 
perfilant una creixent exigencia reial sobre les viles, aquesta visió permaneix, i és un 
deis elements que explicaran les tensions a la Conca d'Odena entre els Cardona i la 
vila d'Igualada. Ara bé, el fenbmen és social i no polític i, per tant, els mateixos 
plantejaments es repeteixen igualment en els kmbits de jurisdicció senyorial, sobre- 
tot, a Calaf, molt més afavorida que no pas I'altre centre vescomtal a la zona, 
Casteflfollit de Riubregós. 

La població esclava és sempre escassa, pero constantment present, i aixb li atorga 
plena significació. Formada per sarralns, procedeix, originiriament, del botí de 
guerra -duo5 ~arracenos noviter captor diu tenir Guerau Alamany de Cervelló encara 
el 1130-." 

Al segle xI són en poder dels senyors o de castlans enriquits, com Alamany 
Onofred, castlh d'Odena que, en testar el 1085, diu tenir dos esdaus i dues esclaves, 
de la mateixa manera que les senyores disposen, a vegades, d'esclaves al seu 
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cas, entorn d'lgualada, de Vilanova del Camí i de Jorba, tot establint lligams amb 
Santa Coloma de Montbui. 

Sense deixar de ser comunitats de pocs membres, el seu nombre és significatiu al 
segle XIV. Coetaniament a la concessió de Pere 111 permerent, el 1336, que pos~if 
habere quatuor casatos zudeorum a I g ~ a l a d a , ~ ~ e n  aquesta vila hi vivien més d'una 
dottena de families jueves, i mosskn Segura en documenta una vinrena al llarg del 
mateix segle.@Amb tot, les comunitats jueves no aconseguiran, enlloc de l'actual 
comarca, gaudir d'aljama propia, a no ser que ho assolissin, també en el segle XIV, a 
Castellfollit de Riubregós." 

11. Evo~uc~ó SOCIAL 

Els detentors de poder, en diferent grau, normalment pressionaran per a millorar 
llur posició, aconseguint-ho progressivament i sovint amb tibantors. El fenbmen 
afecta de ple molts castlans. Aquest, en primer iloc afermaran el lligam de la 
castlania en el si de la familia, accentuada com un bé familiar. Així, Guillem Bernat 
d'Odena t é ,  com a castlans, a mitjk segle XI, a Onofred Eremir i a Alamany Onofred. 
Vora trenca anys després, el castli primer és I'Alamany, mentre que una segona 
castlania és ocupada per Galceran Gomball. 1, en sortir del segle, el 1097, els fills ja 
han ocupar el lloc dels pares: Alemany Onofred ha estat subsrituit per Umbert 
Alemany i Galceran Gomball per Girbert GaI~eran.~'L'ús particular de les castla- 
nies -es compren, venen i cedeixen, com hem vist- contribueix a millorar la posició i 
els lligams familiars, com també ho fan les relacions i la política matrimonial. 

En definitiva, la majoria de les families castlanes van arrelant des del segle XI. El 
moment feudal aleshores viscut és marcar arreu per la privatitiació del poder, El 
comte té seriosos problemes per a poder imposar el que considera el seu kmbit 
pr0pi.4~Facilment seran reprodutdes situacions similars entre els castlans i llurs 

39. ACA, CanceUeria, regisrre 859, fol. 15Ov. (tranrcrit a JOAN CRUZ, ElrpGviIegU. de la vida 
d'lgualadn, Barcelona, Publicacions Abadia de Montreriat-Ajunrament d'lgualada, 1990, pkg. 
ZZ7). 

40. J. SEGURA, «Historia d'lgualadan, 1, pkgs. 70-72 i 11, pigs. 194-201. 
41. Qüestió historiograficarnent controvertida, podem veure resumides i contraposades les 

diferents postures a Josep Albert PLANES I BALL, Carlellfollit de Rirrbrecár. Del re& XVen@, dins de 
Hi~reria de la Comarque, de C a t a l u y .  Anoia, vol 11, Edicions Parcir-Sebates, Maniesa, 1990 pkg. 420- .-. 
421. 

42. ADM, Sec. Conca, Iligall 6, doc. números 277, 1088 i 279, respecrivamenc ítranscrita a 
ALVAHEZ. La Baroni s... pags 49-50, 60-61 i 70, respectivamenr). 

43. Es un tema tractat a baitarnent, sobretot des dels trebalh de Bonnassie. Vegeu PlERRE 
BONNASSIE, Ln Catologm du miliev du Xe a /aftn drr Xle siJc/e, Toulouse, Publicarions de I'universicé 
de Toulouse-Le Mirail, 1976, vol. 11, pagr. 611 i SS. 
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senyors, afavorits, en molts casos, per l'allunyament geografic d'aquests i generant 
una dinamica que s'allargassara en el temps. Així, comencara a ser habitual la 
disputa per unes rendes i per l'ambit de jurisdicció respectiu entre el castla i el seu 
senyor, a partir d'exigir aquel1 uns drets i unes exaccions que, segons aquest, no 11 
pertanyen. El procés, en aquesta zona, comenca a generalitzar-se al segle XIi. Les 
disputes seran llargues i complexes, a vegades recollides, en expressives derivacions 
dels reculls de querimoniae com és el cas de I'enfrontament entre el monestir de Santa 
Maria de Solsona i el castla Ramon de Freixe.d4 

Els enfrontaments s'aiiarguen i, de manera general, no comencen a entrar en 
sofució fins el tombant cap el segle XtI1, encara que la dinamica de tractar d'esgarra- 
par més rendes i drets es mantindra sempre d'acord a la correlació de forces en cada 
moment. Amb tot, la definitiva solució por esdevenir a vegades ben complexa. Així, 
el 1202 una sentencia arbitral vol posar fi a la disputa que enfronta al bisbe de Vic, 
corn a senyor de Montbui, contra el vescomte de Cardona, a qui el bisbe havia 
infeudat el castell el 1187, i contra els Guardia, primers sotscastlans. Els Cardona i 
els Guardia consideraven que les exaccions de la questia els pertocaven i, en 
conseqüencia les exigien i pretenien cobrar-les i quedar-se-les, mentre que el bisbe 
afirmava que no havia consentit mai en el cobrameot de la qukstia i que, per tant, 
ells no les podien cobrar. La sentencia atorga la raó al bisbe.d'Per6 poc després, la 
controversia torna a encendre's, dividint en aquest moment els qui fins ara anaven 
junts: el 1213 es dicta sentencia emtre els Cardona i els Guardia en la seva disputa 
per les rendes de M ~ n t b u i . ~ ~ L e s  disputes entre els castlans no són les més freqüents, 
bé que sovintegen més en els casos en que un dels casdans és especialment fort: el 
1262 calgué una sentencia arbitral per tractar d'aturar les disputes entre els Montbui 
i el primer castla de Montbui, el vescomte de Cardona." 

De toca manera, les diferencies pels drets corresponenrs no sols provoquen 
discrepancies amb el senyor del castell. A la darreria del segle XIII, els Montserrat 
disputen, tant a la seva castlania de Pierola com a la que posseeixen a la Guardia, 
perquk inferiors seus s'han eximit de participar en I'host mitjangant pagament al rei, 
i ells entenen que, corn a castlans, els pertoca de rebre'n part de la quantitat paga- 
da.'$ 

Normalment, hom prefereix assolir un acord que, mitjangant convinences, posi 
fi a les multes contenciones et contencias, adaptant així el sistema de convinences 
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emprat normalment al segle XI en establir les castlaoies. Perb els enfrontaments 
solen dificultar aquestes sortides i, per aixb, la majoria de les solucions arriben per 
concbrdies amb in te~enc ió  de mediadors o, direcrament, per sentencies arbitrals. 
Rares vegades, movent-se prop de l'imbit reial, es cerca l'acord amb I'autoritat 
regia, a partir de I'ordre establert quod eJt in archiuio regii palatii Barcinone, com 
succeeix a la Guardia el 1230.49 

En aquesta tensió, afegida a l'adquisició d'altres rendes i possessions, les famílies 
castlanes aniran pujant els graons del poder. Així, ja el 121 3, Arnau de Timor, castla 
de Queralt, compra la senyoria a Berenguer 111 de Queralt i passa a ser eli el senyor. 
En la mateixa línia, bé que de manera més modesta, els Montboi, que el 1206 
s'instal.laran a la domus de Vilanova del Camí jurant fidelitat a Pere de Claramunt, 
només dues dkcades més tard, el 1229, rebien, de Ramon de Claramunt, la plena 
propietat de la domus, gricies a una sentencia arbitral entre el castla i el senyor." 
Amb una progressió més lenta, també els Tous, castlans al castell hombnim des del 
segle Xi, arriban a ser els senyors del castell el 1347." 

El procés, en realitat, es viu constantment a tots els nivells. El 1145, per cercar 
una data gairebé a l'atzar, Guerau Alemany fa convinen~a amb el comte de 
Barcelona pel qual té, entre d'altres, el casteli de Vilademager."Un segle i mig 
després, el 1324, la situació ja és ben diferent: el descendent de Guerau Alemany, 
Guillem de Cervelló, rep, del rei, la potestat d'exercir-hi cota la juri~dicció.'~ 

L'opres~ió del senyw 

Les rendes disputades, obviament, graven sobre el pagks, que és a sota de tot, 
existint basicament, segons I'esquema mental aleshores vigent, per a treballar i 
produir. El 1084, una convinen~a entre Guillem Bernat d'Odena i els homes del 
terme d'Odena indica, entre d'alttes coses, que els serveis normals d'armes correspo- 
nen als milites i a la seva mesnada."Aixb suposa una profesionalització de l'exkrcit 
que, en la practica, redueix el pagks a la seva funció productiva. Precisament, entre 
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Cedam casa edirrice, 1967, phg. 15  i FEDERICO UDINA, Fmarión del Archivo, dins de Guia Hirrónrr> y 
descriptiva del Arcbiuo de In Coronn de Ar&, Ministerio de Culrura, Madrid, 1986, phg. 27 i 
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les obligacions del castli, segons totes les convinences, s'inclou clarament la partici- 
pació en la cavalcadapel senyor. Cal entendre que la cavaicada, a diferencia de I'host, 
consistia, normalment, en accions sobre la propia població pagesa, a cirrec del 
senyor i els membres de la seva mainada. Aquests sumen un nombre en reaiitat 
reduit, pero armar i suficientment intimidatori. 

Aquesta mostra de forca té un componenr d'ostentació de poder, pero també de 
pressió exactora. En el tombant del segle XI ai XiI el senyor d'odena exerceix 
aliquam forciam aut toltam sobre els pagesos inclosos en els seus dominis, amb la 
Gnalitat d'extreure'n unes rendes més elevades. En aquest procés, i'arbitrarietat i 
impunitat dels senyors s'entrelliga amb un clima de violencia: el 1062, sota obedien- 
cia de Guillem Bernat d'odena, Senfred, fa tallar el peu a un home."Expressions de 
violencia d'aquest tipus no semblen infreqüents, i és clar que comporten un efecte 
intimidatori ben eficag. 

El mateix proces es repeteix sota els diferents senyors, i condueix a I'empitjora- 
ment de la condició pagesa, augmentant les exaccions damunt la pagesia emfiteuta i 
engruixint el nombre d'emfiteutes a costa de la reducció d'alouers, de manera clara, 
a les terres anoienques, des de la primera meitat del segle xiI .  

En els casos on el senyor no ha imposat aquesta pressió, sobretot en indrets sota 
un senyor eclesiistic o de domini regi, fins ben endinsat el segle XIII podem percebre 
castlans que tracten d'imposar, per la forca, noves exaccions pel seu compte. Per 
aquesta raó, a la segona meitat del segle x111, el casdi Arnau de Montbui és acusar 
que per vim facir guewam de bominibur fiancbwum qui sunt in tennino castri de 
Monteboyno et facit eir exacciones quod facere non debet,'6acusació que, de manera 
semblant, és adregada a Berenguer de Montmaneu, castlii a Montmaneu, ja el 
130 1 ." 

En aquest context, I'augment de les imposicions sobre la pagesia, que analitza- 
rem tot seguir, i la culminació en una clara pagesia remenga ai segle XIiI, com hem 
vist, esdevenen conseqü~ncies ben Ibgiques. 

La ftagmentació del poder i I'ús de la forga es generalitza entre els senyors per tal 
d'imposar llurs intetessos. Les tensions i enfrontaments entre els diferents senyors es 
fan habituals, en les terres anoienques, a partir de mitjan segle Xii, i s'estenen a 
basrament en el segle XII~, amb plena imbricació en el context general que saccejk 
tata la noblesa catalana. Es el moment de les fortaleses i les domus. Els lligams de 
fidelitat del feudalisrne cobren plena validesa: quan, el 1206, Pere de Claramunt 
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morir lancea vulneratus, com fou el cas d'Albert de Queralt, el 1179 a Carme.6' 
En realitat, com es va afetmant al llarg del segle XiII, els enfrontaments 
nobiliaris solen ser ben costosos materialment per a la població. El 1275 el rei 
indica a la vila d'lgualada que compti el que ha perdut en la darrera revolta del 
vescomte de Cardona, i el 1280 Pere 11 escriu als babitants de Calaf indicant- 
los que tornin a llurs cases perque els enfrontaments ja han acabar, i el1 té la 
intenció de protegir-los. 

En aquest context, es viu una important modificació en el plantejament bel.lic. 
En el segle xrrI, a la vegada que els castlans continuen estant obligats a aportar els 
seus «cavalls armatsn als enfrontaments mi l i t a r~ ,~~ la  violencia senyorial comporta 
un constant augment de la mobilització general dins de I'host. Són tots els homes 
d'una població, d'un senyoriu, els qui, identificats amb el seu senyor, combateran els 
homes de I'altra part, tal com demana el vescomte de Cardona quan especifica que 
des de la domus de Vilanova de Claramunr (actualment del Camí) cal donar suport 
als partidaris de Cardona i cal cridar sometent quan s'apropin els de Claramunt, tot 
amb el suport dels homines Vilanove de C l a n n ~ n t . ~  

&xí, sera cada cop més fxeqüent en el segle XlII la participació en la host, encara 
que amb una gran recanca i desitjant els participants poder evitar-la, per bé que els 
grans enfrontaments són ocasionals. 1 quan es produeixen, les batalles són estrategi- 
cament molt deficients, forca espontenies, amb 1'al.licient del piliatge sobre I'ene- 
mic i amb gairebé un nul perill de perdua de vides humanes, com succei el 1321 
quan les host del vescomte de Cardona combatien les reials en el terme de Clata- 
munt, tot encoratjant-se amb crits de Cardona!, Cardona!.6' 

A la vegada, no és gens rar tractar de trobar la solució a enfrontaments concrets 
mitjancant convinences i sentencies arbitrals. Les diferencies entre el vescomte de 
Cardona, Ramon Folc IV, i Guillem de Claramunt, amb la jurisdicció de Casteilolí 
de per mig -entre d'altres- tracta de ser solucionada, el 1229, amb un arbitratge en 
presencia de Jaume 1, i quaranta anys després, el 1269, són el mateix Jaume 1 i el 
vescomte de Cardona -ara Ramon Folc V- els qui pactaran per la potestat de 
Ca~tel lol í .~~ De manera similar es tractara de procedir amb les diferencies que, per 
raó dels molts interessos en joc, faciliten l'aparició de disputes dins de la propia 
família, en el seu sentir més ample: la mort de Guillem de Claramunt, el 1230, va 
generar multasguerras que longo tempore agitata fuerint), arrossegades, més enUA de la 
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sentencia arbitral de 1231, fins a la concordia de 1251, assolida arnb la intervenció 
de fra Ramon de Penyafort.6' 

Les disputes característiques del segle XIII són coetinies a una puixanca econo- 
mica i urbana, ben clara en els diferents nuclis vilatans de la comarca anoienca, a la 
vegada que els conflictes s'emmarquen en una pugna amb la monarquia on, malgrar 
tnt, sera possible un cert afermament del poder reial i podran esdevenir-se acruacions 
judicials com la que, el 1261, al.legant els actes de violencia injusta de Ramon 
Guillem 11 d'Odena, converteix aquest en un morti condempnarus ac marispelago de- 
mergi.68 

Confictes amb I'Església 

El fet que un nombre importantíssim de propietats i alguns dominis estiguin 
sota el control de senyors eclesiastics, normalment allunyats, facilita una notoria 
conflictivitat en I'imbit de I'Església, que es fa molt present en sentencies arbitrals i 
plets. Quan el 1160 el monestir de Sant Cugat litiga contra els darrers alouers de 
Masquefa, el cenobi aporta documentació de dues centúries abans, a la vegada que, 
feia segle i mig, en un plet per unes propietats a Capellades, el mateix monestir havia 
presentar una serie de re~timonis.6~Certament, la prova escrita i, en segon Iloc, el 
testimoniatge personal, conftguraven els arguments bhics i més acceptats, i no sols 
en el dret roma -plenament estés al xi11, pero encara assentant-se al XlI-. Enels plets 
dels segles xiI i xi també és la prova escrita la millor, i en el seu defecte, els 
testimonis, pero cas de no poder aportar ni l'un ni I'altre, si les parís accepten, es 
recorre al jurament o al dol, plantejaments que I'Església sovint rebutja emprar, com 
diu texrualmenr duranr les diferencies sorgides entre Santa Maria de Solsona i el 
castla de Freixe: Ecclesia non recipit duellum neque huiusmodi a~alamenturn.'~ 

De fet, els conflictes ja es generen en els primers moments de la repoblació, 
entorn de la titularitat d'algunes propietats, allargant-se les diferencies durants 
rnnlts anys: el bisbat de Vic pledeja amb el vescomte de Cardona per Calaf fins I'any 
1039. Poc abans, el 1030, es tracta de posar fi a més d'una dotzena d'anys de 
diferencies judicials per Tous, en creure el bisbe de Vic que els límits del seu casrell 
de Tous no eren respectats per Hug de CerveUó i el seu nebot Bernac Sendred de 
Gurb, tot coincidint amb d'altres diferencies entre els Gurb i la seu vigatana 
viscudes a la plana osonenca. Abans, en el tombant del segte X al XI, la possessió de 
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Queralt per Sendred de Gurb havia anat precedida per les diferencies judicials amb 
el bisbe d'Urgel1. 

Al llarg de tot el segle xr predominen les disputes i els plets per raó de propietats: 
Sant Cugat disputa un plet per un alon amb molins a Capellades i un altre per unes 
rerres a Masquefa, a la vegada que té problemes amb propietats a la Guardia. 
Igualment, el monestir de Montserrat pledejava per propietats a Vilademager i a la 
Guardia, així com Santa Cecilia ho feia a la Manresana i a Calaf. 

Pero, en els darrers anys del segle, ja són presents unes disputes diferents, 
encetant una línia de tensió que creixeri en entrar al segle XII. Els monestirs, com a 
grans propietaris, es veuen enfrontats amb molts senyors davant de les més gtans 
exigencies exactores d'aquests. Aixi, tot volent preservar la propia jurisdicció, els 
monestirs defensaran els propis pagesos, tractant de fer valer una possessió alouera 
derivada de les donacions efectuades pels mateixos senyors o els seus antecessors. El 
1131, Berenguer de Queralt, el seu sogre Pere Bernat i uns quants més, tracten de 
mediar post multa ueroplacita et contenciones sorgides entre Ramon Guillem d'0dena 
i el monestir de Sant Cugat precisament per les exigencies dels Odena sobre els 
pagesos de les terres de Sant Cugat a Odena (sobretot a I'actual Igualada). 

Les diferencies sorgides a Masquefa, entre el monestir de Sant Cugar i els 
castlans, en comencar la tercera dkcada del segle xit, tenen un precedent en el 
conflicte viscut pel mateix monestir a la castlania de Clariana ja el 1058, pero a la 
vegada preludien I'esclat de conflictes entre senyors eclesiistics i els seus castlans des 
de mitjan segle XII. Es tracta sempre de tensions Ilargues, no exemptes d'elements 
violents, com palesen les «querimoniae» entre Santa Matia de Solsona i els seus 
castlans a Freixe. Per aixo, les soluciones solen ser Ilunyanes: després d'haver-se covat 
I'esmentat conflicte a Freixe a partir d'una continua apropiació de drets i rendes per 
part del castli durant la segona meitat del segle xri, es preten trobar la solució amb 
una concordia el 1200, pero esdevindri esteril, i el conflicte semblari insoluble fins 
que, ja el 1283, el monestir compra al castli tots els seus drets. 

La jurisdicció propia facilita que els plets eclesihstics arribin a les altes instincies 
eclesiistiques: la causa entre el bisbe de Vic i el seu castli a Tous, Ramon de Tous, es 
veié entre 1173 i 1174 en un tribunal presidit per I'arquebisbe de Tarragona en 
qualitat de legar de la seu apostolica. No és estrany, pero, que els conflictes vagin 
enllacant els uns amb els altres: el bisbe de Vic aixíque, com hem vist, soluciona el 
conflicte amb el vescomte de Cardona i els Guardia a Montbui, tot seguir ha de 
preocupar-se pel seu batlle al mateix Iloc, al qual, el 1235, destitueix acusant-lo 
d'una irregular administració dels béns episcopals. 

A la vegada, en el mateix segle xrr, prenen nova esbranzida les disputes per raó 
de propietats, sobretot des de mig segle, i a més, de manera accentuada els darrets 
anys, els enfrontaments es compliquen al voltant de diversos pagaments: Sant Cugar 
té problemes a Igualada i a Masquefa amb l'alberga, i a Pierola i a Piera amb el 
Uo~ol. Igualment, encara a la segona meitat del segle es reprodueixen enfrontaments 



per imposicions dels senyors sobre pagesos que viuen i trebailen propietats eclesiasti- 
ques, com succeeix amb el monestir de Montserrat a Odena fins a 1196 i a la 
Guardia fins a 1201. El conjunt és forga dens: a més dels esmentats, el monestir 
montserratí viu enfrontaments importants al Bruc amb els Montserrat, i a Pierola 
amb els Guardia, el de Sant Cugat té problemes a la Guardia, Piera i Pierola, a la 
vegada que Santa Maria de 1'Estany pledeja amb els seus estadants al mas Sala, 
mentre que el bisbe de Vic té greus problemes a I'Espelt i ha de reivindicar lloacions 
a Tous. 

Una de les prevencions per a estalviar futurs problemes és eixamplar possessions 
amb les compres i concentrar-les amb les permutes. De tota manera, no són gaires les 
permutes entre llocs ailunyats, com, el 1209, fa el monestir de Montserrat en cedir al 
rei la jurisdicció a Pallerols a canvi de rebre la de Malcavaller, entre Pierola i Piera, 
on ja hi tenia impottants propietats. Rera algunes permutes hi bateguen dars afanys 
expansius: el mateix monestir de Montserrat, el 1252, permuta amb els hospitalers 
una propietat a Preixenet per una altra a Albatells, just quan malda per adquirir, 
entorn d'aquest indret, amples propietats i jurisdiccions. 

El segle Xii I  afegiri alguns plets per raó de propietats i diverses discussions a 
causa de la senyoria o diferents drets, com els viscuts per Sant Vicens de Cardona a 
Llobosa o per Santa Maria de I'Estany a Segur. En realitat, pero, en aquest segle, els 
conflictes amb I'Església deriven sovinr dels enfrontaments nobiliaris: quan els 
plantejaments i posicionaments eclesiistics col.lideixin amb un senyor, aquest por 
reaccionar violentament. Es per aquesta raó que els Odena agrediren propietats del 
monestir de Montserrat o de I'església de Capellades. 

A la vegada, no es fan estranys els plets entre comunitats religioses. El monestir 
de Montserrat i el de Santes Creus disputaren pel cos de Guillem d'Odena, mort el 
1232 a Sardenya, sobre el qual ambdós al.legaven drets d'enterrar-lo, per la qual 
cosa el cenobi cistercenc exigia al benedictí, que s'hi havia avancat, que desenterrés 
el cadaver i els el cedís. El plet arriba a la cort papal, on es nega que pugui rebre 
sepultura en qualsevol monestir qui ha mort excomunicat, com semblava el cas de 
Guillem d'Odena. 

Sovint, pero, els plets dins I'Església deriven directament de les disputes per les 
rendes i propietats. Ja el 103 1 calgué una sentencia judicial a favor de I'ardiaca de la 
seu de Vic i contra el capítol de la rnateixa seu sobre la propietat del castell de 
I'Espelt, i a mitjan segle xIr i  seran I'ardiaca i el bisbe els qui disputaran, davant dels 
tribunals, la possessió d'aquest mateix castell. 

Les viles, amb una població de reduides o nul.les dependencies feudals que 
escampa el radi d'influencia economica i social per la ruralia, sorgeixen amb forga 
creixent de cara al que sera la Baixa Edat Mitjana. En el moment de la repoblació, ni 
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Prats de Segarra, ni Igualada no eren castells termenats. Les circumstincies arraco- 
naveti aquests indrets. En llocs com aquest, pero, es creuaren diferents factors 
complementaris, com és clar en el cas Igualada. Igualada era un indret agricola, amb 
predomini del conreu de la vinya per davant del cereal, i amb un important regadiu a 
partir d'un riu ben aprofitat amb l'ús dels molins. Inclos dins del terme d'Odena, els 
seus pocs habitants no mereixen més que una capella el 1003 i comencen a comprar 
com a parroquia el 1059. Pero, alhora, es tracta d'una important cruilla de camins 
recorreguts, precisament, pels mercaders que protagonitzaren I'empenta comercial 
amb l'Islam al Llarg del segle XL i, a la vegada, esdevé al mig de la Conca, un lloc 
natural de trobada, justament quan la pagesia nbté excedents en la seva transforma- 
ció dels productes primaris. A partir d'aquesta conjuntura, amb facilitar desenvolu- 
pa, al segle Xf1, una funció comercial prou definida com per poder parlar, al 1196, de 
l'existkncia d'un antic mercadal." Una combinació similar s'aprecia a Piera i a Prats, 
igualment sorgides en zones amb bnns recursos naturals just en cruilles de vies 
aleshores impnrtants. 

Les ooves activitats faciliten I'extensió d'un grup social alik als lligams i depen- 
dkncies feudals i que esdevé progressivament puixant a mesura que van imposant-se 
les activitats comercials i es desenvolupa l'arresania. Aquesta naixent oligarquia 
malda per protegir els seus interessos i facilment tendeix a organitzar-se. 

Ja a la darreria del segle xt, el 1084, Odena (aleshores estesa fins al riu Anoia) 
compra amb uns prohorns representatius i situats, quan cal, entre els senyors i la 
població, a la vegada que, coetaniament, les principals preses de decisió són adopta- 
des amb la participació de tots els homes de la pobla~iÓ.'~Pero, en gran part, el 
veritable origen dels municipis no rau tant en aquestes actuacions conjuntes com en 
la consciencia jurídica que tendeix cap a les auniversitasn. En aquest sentir, sols en el 
segle XIIi es van organitzant els grups de poder local, i no sera fins al xrv que seran 
ben definides i estructurades les institucions de govern local, presidides pels jurats, 
tant a Igualada com a Prats i a Piera. 

El comte-rei veu en aquestes viles la possibilitat d'obtenir un suport en, front 
dels poders nobiliaris. En realitat, el monarca fomenta el seu sorgiment, com ja fa el 
1188 en atorgar carta de poblamenr a Prats i després €ara Pere 1 amb Sant Martí 
Sesgueioles. Mantindri aquestes poblacions dins de l'imbit reial, com també dispo- 
sa a Piera (en tot el període que ens ocupa amb I'excepció de 1280-1291). Similar- 
ment, a Igualada, després d'evolucionar des d'un condomini entre els Odena i el 
monestir de Sant Cugat (1132) a una plena possessió del monestir (1185), el rei hi 
assoleix el condomini el 1233. 

Els municipis prefereixen la protecció reial a I'arbitrarietat dels canvis de domini 
senyorial. Per aixb, hom cerca el privilegi reial de no ser separats de la corona, com 

71. Rlus, Cartu/ano de Ssnr Cugat,.. 111, pag. 341. 
72. ADM, Sec. Conca, legajo 3, doc. n.O l08a ítranscrir a ALVAREZ, Ln Baronia ... pagr. 61- 

62) .  



atorga el monarca a Copons, juntament amb Veciana i Montfalcó Gros, el 1232 " i a 
Igualada el 1235,74bé que haura de repetir-ho pels reiterats incompliments. L'inte- 
res per assolir l'estabilitat, comporta que també siguin formulats privilegis de no 
separar del vescomtat de Cardona, com en el cas de Pujalt, ja en el segle XIV. 

L'afany de poder municipal per part de l'oligarquia s'orienta en el desig d'assolir 
una base ben forta, consolidant I'important pes del municipi a copia d'acnnseguir 
privilegis reials. En realitat, les relacions amb el monarca avancen cap a una tensió, 
en la mesura que les poblacions li exigeixen més privilegis a canvi dels ajuts, sobretot 
ecnnbmics, que el rei precisa. D'aquesta manera, la identitat autbnoma de les viles es 
va afermant: el 1274 el rei atorga a Piera que cap habitant seu no podra ser jutjat 
foca de la vila. A la vegada, el monarca ha de consentir la progressiva, i a vegades 
subtil, pressió dels poder locals de les viles irnportants en les activitats dels oficials 
reials, tant el batlle com el sotsveguer. 

El suport atorgat pel rei a les viles comporta, sobretot, avantatges fiscals als qui 
passin a viure a la vila, com concedeix Jaume 11 a Igualada el 1294,"El rei atorga a 
les viles l'eximent de carregues exactives que esdevenen moltgreus al camp: el 1245 
Jaume 1 deslliura dels anomenats mals usos als qui habitin el puig de Sant Martí 
Se~gueioles,'~com havia fet a Igualada deu anys abans,"de la mateixa manera que 
des de 1188 els qui anessin a viure a Ptats de Segarra esdevenien practicament 
alouer~.'~D'aquesta manera, la vida urbana, arnb uns habitants ingenui et liberi, es 
planteja com una alternativa a la rural, sotmesa a la pressió feudal. Similarment, els 
poders senyorials també afavoriran els seus nudis vilatans: els Cervera, ja el 1175, 
deslliuraren Pujalt dels mals usos, i el vescomte de Cardona afavorira notoriament la 
vila de Calaf, on sera organitzat el sistema de govern local, presidit també pels ju- 
rats. 

La consolidació d'aquests centres vilatans comporta una revisió espontania de 
I'articulació de I'espai, Efectivament, les viles desenvolupen una xanra cada cop rnés 
entrelligada amb la ruralia immediata. Per la població camperola, les viles són el 
centre de mercat, de regulació i referencia de pesos i mesures, els llocs de préstec i 
crkdit. A la vegada, la naixent burgesia local projecte els seus interessos sobre la 
ruralia immediata, i hi adquireix rendes, propietats i hi estableix negocis. El lligam 
és muru, i els poders locals tracten constantment de consolidar-lo, tot maldant per 
esrrknyer els lligams institucionals de la ruralia amb les viles, amb el consegiient 
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74. J.M. FONT RIus, Carlar de pobiación ... vol. 1, pig. 25. 
75. ACA, Cancelleria, Registre 194 fol. 13r (transcrit a J.  CRUZ, E/* PliVlLe&s ... pigs. 44- 

A 5 l  .,,. 
76. J.M. EONT RIus, Carfar de pob/~rión ..., vol. 1, pig. 413. 
77. J.M. FONT RIuS, Cortar de población ..., "01.1, pig. 25. 
78.  amo^ VILA Y SALA, Pratr del Rey y la Mnre de Déu del Portal. N o w  hisrhriquer, 1984, 

(facsímil, Manresa, 1913), pig. 18. 



ESTRUCTURA DE L'ANOIA 20 1 

intent de controlar poders com el sotsveguer. Les viles esdevenen capitals d'un espai 
proporcional a la seva puixanca. Aquesta és una raó basica de la manca d'unitat de 
I'actual comarca en aquella epoca: cap vila no gaudia de prou forca com per erigir-se 
en capital del conjunt. En canvi, tot el sector occidental i nord esdevenia sota 
I'atracció de Cewera, mentre que la part meridional tenia com a capital Vilafranca 
del Penedes, a la vegada que secundariament Manresa atreia el costar oriental, aixi 
com Cardona centrava la zona septentrional, especiaimene la incorporada al vescom- 
tat. Eren centres d'un segon i tercer ordre els que aconseguien articular el territori en 
nivells inferiors. Igualada destacava, al segle XiII, com la població més gran de 
I'actual comarca i articulava la Conca d'Odena arnb una importancia creixent. Piera 
organitzava 1'Anoia penedesenca, mentre que Prats de Segarra era la capital de la 
Segarra, en competencia amb Calaf, població fomentada clarament pel vescomte de 
Cardona, amb 1'al.licient de voler testar vigor als nuclis reials, sobretot el vei Prats. 
Així, Calaf sera, ja l'any 1089, l'únic Uoc vescomtal amb emissió de moneda, i 
posteriorment, en el segle x!II i de cara al XIV, el seu mercat suposara greus 
enfrontaments amb Prats de Segarra. Precisament, les vegades en que el vescomte de 
Cardona mena les seves hosts cap a les terres anoienques, sol aplegar-les a Calaf. 
Amb menor empenta, destacava la també vescomtal vila de Castellfollit de Riubre- 
gós. 

Entre els dominis reials, reta Igualada, Piera i Prats, seguia, bé que a considera- 
ble distancia, Copons, que gaudia de prou forca corn per articular un espai propi 
identificat arnb la seva sotsvegueria. A continuació destacava Pujalt, protegida en les 
seves muralles, afavorida tant pel rei com pels seus feudataris, esdevingué un 
considerable centre menor. Monrmaneu i la Panadella posseien un nombre d'habi- 
tants similar al de Pujalt, tot ocupant un bon lloc en una cruilla de camins, per be 
que mantigué un caire més rural. Sant Marti Sesgueioles, descrit ja el 1068 com 
casas et domum de Sancti Martini, va ser afavorida pel rei, en gran part, per a barrar la 
puixan~a, en la zona, del vescomte de Cardona. Bé que experimenta un cteixement 
en el segle xrrr, recol~ant-se en unes primeres franqueses atorgades per Pere 1 i en la 
carta de poblament del 1245, no assoli una posició realment important, potset per la 
competencia i proximitat dels llocs veins més gtans, encara que, com a vila reiai, 
gaudia dels privilegis que caracteritzaven la vida vilatana. En el mateix sede XIII, és 
ben clac el cteixement de nuclis com el Bruc o la Llacuna, desenvolupant-se apartats 
del redós dels castells de la Guardia i Vilademkger dins dels termes dels quals havien 
sorgit. 

La complexitat del poder feudal 

Al segle XIii, el vescomte de Cardona actuava amb plena autoritat a la Conca 
d'Odena, semblava I'amo de cot el territori. 1, en realitat, no era senyor d'enlioc fins 
als darrers anys del segle en que adquireix Odena i Jaume II li reconeix el mer i mixt 



imperi sobre Claramunt, que també posseeix a Orpí. Pero des del segle anterior era 
castla a Montbui, i ja a la tercera decada del segle XIII estabfeix uns pactes amb els 
propietaris de la domus de Vilanova del Camí que li són més favorables que els 
establerts amb els estadants de les domus de Vilanova d'Espoia i d'Odena, a la 
vegada que controla la domus de Santa Coloma de Montbui tot i tenir-hi algunes 
friccions amb el seu castla, a més d'obtenit el castell de Castellolí, el qud,  després de 
discutir-lo amb els Claramunt, rep de Jaume 1 en penyora, alhora que aconsegueix la 
baixa jurisdicció sobre Jorba, mentre que a Odena hi va penetrant per pactes i 
lligams familiars a I'igual que, des de ben abans, feia a Claramunt mitjancant uns 
lligams que li permetien igualment d'entrar en la jurisdicció d'Orpí. Així, ja a la 
primera meitat del segle XIIi el vescomte és la maxima autoritat a la Conca. Fins 
transcorreguda la primera meitat del segle només efs Claramunt se li oposen, pero el1 
té prou f o r ~ a  per a combatre'ls constantment. Finalment sols se li resisteix la reial i 
abacial vila dilgualada. El control del vescomte de Cardona és absolut malgrat que, 
en realitat, no és senyot d'eniloc, tot es basa en una ben urdida xanta de lligams i 
pactes derivats del sistema feudal. D'aquesra manera quan, entre els darrers anys del 
segle Xi11 i els primers del XIv, els Cardona, deixant al marge els nuclis episcopals i 
després reials de Tous i de l8Espelt, assoleixen la propietat real de tots els diferents 
territoris de la Conca a excepció de la vila $Igualada (Claramunt, Orpí, Odena, 
Jorba, Montbui i Castellolfi, no fan res més que culminar un domini efectiu molt 
anterior. 

Similarment, ja hem vist com la base de poder de la petita noblesa castlana rau 
en I'acumulació de petites i divetses rendes, especialment castlanies. El poder i la 
puixanca no es basen tant en grans nuclis de poder, com en un patrimoni progressi- 
vament augmentat a partir d'una correcta administració d'acumulacions i transac- 
cions de drers i rendes. 

Aquesta acumulació no pot caure en una excessiva fragmentació, i ha d'anar 
acompanyada d'un poder efectiu: el vescomte de Cardona pot exercir plenament la 
forca contra els Claramunt per acabar de doblegar- los. En realitar, 4 sistema és en 
continua tensió i qualsevol mostra de feblesa ripidament es pot traduir en una 
perdua de poder: en encerar-se el segle x I v  el vescomte de Cardona exerceix toca la 
jurisdicció, alta i baixa, a Jorba, quan el tei sols I'hi havia concedida la baixa, perla 
qual cosa el 1304 el monarca reaccionara fent intervenir el veguer de Cervera." En el 
mareix sentir, els castlans dels castells reials solen oblidar-se, en llurs transaccions, de 
cedir el lluisme que correspon al rei, el qual, com a senyor, constantment hauri de 
maidar per a exigir-lo!" 

A la vegada, cal saber adaptar-se, per una banda, als nous temps econbmics -el 
vescomte de Cardona fomenta el desenvolupament vilati de Calaf coetaniament a 

79. ACA, Cancelleiia, Registre 335, fol. 54". 
80. ACA, Cancellcria, Registre 475, fol. 125r, per exemple. 
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I'evolució similar de les viles d'hmbit reial- i, pet altra banda, a les noves exigencies 
estrategiques en I'ús de la forga i la intimidació. Efectivament, en I'kxit dels Cardona 
en el segle XIII sobre la Conca d20dena hi té molt a veure no sols el control efectiu 
dels castells emblematics que encerclen Igualada -Odena, Montbui i Claramunt- 
sinó, de manera molt important, la funció exetcida des de Les quatre domus sorgides 
entorn de la Conca, controlades pel vescomte, ja sigui per possessió -domus de Santa 
Coloma de Montbui-, per adquisició -domus d'Odena-, per adopció -domus de 
Vilanova del Camí- o per pactes de vassallatge -domus de Vilanova d'Espoia. 

En aquest context, els lligams detivats del llinatge -en toca la complexitat 
d'aquest terme-s' no resisteixen pas la topada d'interessos contraposats. Els Cardona 
i els Claramunt, ben emparentats des del 1090, no s'estan de barallar-se contundent- 
ment durants llargs anys del primer quart de segie XIII, a la vegada que I'herkncia de 
Guillem de Claramunt, enceta, el 1230, una llarga successió de disputes. No és 
estrany, doncs, que quan el 1229 Guillem de cardona es fa amb la domus d'Odena, 
Guillem d'Odena I'obligui a renovar les convinences establertes fins aleshores amb 
I'anterior propietari, tot i que ara el nou senyot de la domus pugui parlar de Guillem 
d'Odena com a amico meo et parenti." 

Finalment, I'arrelament del sentit solidari degrup aporta un nou element entorn 
dels diferents enfrontamenrs. El segle XiIi demostta el ferm arrelament del sentit 
col.lectiu. La seguretat s'obté no tant per les garanties dels oficials encarregats de 
I'ordre i la pau, com per la forca del grup solidari. Per aixb, és el moment del 
sorgiment de I'host, clara mostra d'actuació col-lectiva: I'ofensa feta a un membre de 
la població sera reparada o venjada per tot el grup. Aquesta mateixa base ideolbgica 
permetra la sustentació dels municipis malgrat les divisions internes. En el mateix 
sentit, és clar que poder estar unit a un grup més ample i més poderós garanteix 
automiticament una major seguretat, argumentació de la qual es deriva una 
atracció creixent de les viles, progtessivament amb més poder bumi  i jurídic, per raó 
dels seus privilegis i del ptopi pes socio-econbmic. Paradoxalment, el mateix plante- 
jament propicia I'arrelament, dins de les viles, dels bindols, que anitan organitzant- 
se en un sentit similar de solidaritat de grup garant de suport fidel, accentuant 
I'aspecte solidari i de protecció, cada cop més allunyat de la referencia feudal i amb 
immediates conseqü&ncies negatives per a la convivencia vilatana. 

81. Respecte el parenriu, barant-se precisamenr en una famXia pro" imbricada amb l'espai que 
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fiudal. Silrema de paren ti^ i t ~ a r i n  da I'alioncs cn la  ~oriernr rrrtnlann (c. 980-c. 1220). Edicions del Mall, 
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111. EXACCIONS 1 FISCALITAT 

Pagar els senyors: la depdució de la pagesia 

La majoria dels pagesos, com a emfiteutes, paguen censos per la terra que 
conreen. En els primers censos predominen els pagaments en cereals, encara que hi 
ha molta varietat i sovint són ben adaptats al medi (a Clariana cal pagar una c2rvola 
anual) o es combinen amb les necessitats del senyor (Sant Cugat demana una Uiura 
de cera a Ca~tei lol í ) .~~ 

A més, el senyor exigeix una serie d'exaccions, que aniran modificant-se al liarg 
deis segles. Les primeres carregues, encara al segle x i al comencament del x t ,  només 
exigeixen pagar el quint, combinat amb la tasca, com és esrablert a Freixe,B4 bé que a 
vegades sols és demanada la tasca, com fa Sant Benet de Bages a Odena.8'Les 
exigencies al pag2s encara poden ser més suaus quan cal arreure poblament contra 
una situació adversa: per a edificar la Coma de Riquer, el 1016, el bisbe de Vic no 
demana més que el delme.= 

A la segona meitat del segle xi, a practicament tots els establiments realitzats, 
sense deixar de demanar la tasca, sol exigir-se el quart en cnmptes del quint, com fa 
Sant Cugat en atorgar masos a Clariana, o corn especifica clarament a la Guardia el 
1077: ipsum quartum nobis donetisdefrugibus inde exe~ntibw.~'A vegades és determi- 
nar un quart dels cereals i I'horta i un quint de la vinya, com en alguns casos de 
Masquefa. Altres vegades, de manera menys freqüent, la tasca sols 6s acompanyada 
del bracarge,"exig&ncia present, per exemple, en establiments del monestir de 
Montserrat. Més rar i més tarda és demanar l'octaua. 

En aquests moments, també és clara I'exigencia de drets d'eotrada, tant per part 
dels Odena corn del monestir de Sant Cugat, per exemple. Aquest monestir, en fet 
un establiment a Masquefa, cobra, el 1063, tres cafissos de forment, equivalents a 
cenr a u i s  de Barcelona segons elprecium ipsiusfrurnentifuit in $so unno, mentre que 
el 1087, a Clariana demana directamenr cent auris d'or de V a l & n ~ i a , ~ ~ i  en altres 
ocasions converteix aquest dret en un pagament vitalici. A la vegada, alguns senyors 
exigeixen un dret de preferencia en les transaccions dels pagesos, com fan els Odena 
respecte els intercanvis ramaders. 

83. Rrus, Curt*lario de Sanr Cugar ... 11, p&gs. 89 i 225 respecrivamenr. 
84. AES. oeraami 4 frranscrit a BACH. Col-bcció diblon2ticd da1 momrrir de Santa Mana de 

Solrona ... p&g.'45).- 
85. AAM, Sant Bener de Bages, pergami 1452. 
86. FONT RIUS, G r t a r  de población ..., 1, 2 5 .  
87. Rtus, Cartulario de Sant Cugdr ... 11, pag. 312. 
88. En canvi, en d'altres indrets, el bragatge geesdevé una exigencia important, segons indica, a la 

Catalunya VeUa, Miquel Golobarder (MIQUEL GOLOBARDES, El, (remenre* dinr da1 qnndre de Iapagesin 
ratolana fin, o1 ,ede XV,  Edicions Biblioteca Palau de Pecelada, pag. 151). 

89. nus, Carr~la?? de Saw Cngat ... pigs. 298 i 390 respeciivamenr. 
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Prkcticamenr tots els pagesos han d'efectuar serveis d'host i guaita, queja es van 
convettint en pagaments, tot deixant els pagesos fora de les actuacions militars 
excepte en cas de necesritatem de honore perdere aut per nomine de bello."També és 
forga freqüent contribuir amb tragines i joves a trebaiiar físicament pel senyor, tant 
en el transport com en el trebaii de la terra dominical, o amb I'esrarica, demanada a 
Sant Jaume d'Igualada. A Odena, el treball obligar a les vinyes o als camps de cereals 
dominicals era assenyalat en vuit, quatre o dos dies, segons les possibilitats dels 
pagesos previament determinades, xifres que, des d'una convinen~a de 1084, seran 
reduides a la meitat."' 

A més, una serie de cobraments van imposant-se a la segona meitat del segle XI. 
És en aquest moments que Sant Benet de Bages exigeix civades, per a alimentar el 
bestiar equí, que, sense esdevení gaire freqüent, també demanatan alguns altres 
senyors. Coetaniament, I'alberga ja s'ha convertit en un altre pagament. Elsplacitos i 
iustitias es paguen per garantir l'exercici de la justícia mentre que les causa lexivas 
graven les successions. La rada  entre el que és públic i el que és privar es va 
confonent i, en realitat, el que importa és poder exigir les exaccions. 

Les exigencies esmentades fins aquí, amb diferencies, van apareixent a tot arreu. 
En canvi, a partir d'ara, s'inicia una escalada amb imposicions més arbitrhries. 
Aquestes exaccions solen comencar amb I'exigencia de la questia. Aquest pagament, 
afegit a I'acapte sobre la carn, el vi i el gra -annona- en la penúltima decada del segle 
Xi aixecata importants queixes i protestes entre els habitants d'odena contra el seu 
senyor, que les exigeix, i el 1084 sera acordar que no seran imposats aquests 
pagaments sense el consentiment dels bonir hominis de Oder~a.~' 

Pero, entrant al segle x11, aquestes demandes es van estenen sobre els pagesos. 
Una forta pressió dels senyors facilita la penetració de les noves exigkncies. Quan, el 
1155, el vescomte de Barcelona reconeix al monestir de Sant Cugat el dtet a 
percebre, pels masos de Viladata, la tasca, el quart i els delmes, a més dels drets 
d'host i els censos,"li reconeix un dret exactiu que ja sembla desfassat. Ara ja fa anys 
que, mitjancant la forca, com es diu darament a Odena, s'han anat imposat toltes, 
questies i altres pagaments. Durant la segona meitat del segle ~ I I ,  el conjunt de 
noves exigencies és ben present en tots els principals senyors laics de I'actual 
comarca, tant a la Conca d'Odena com a les zones penedesenca o segarresa, tal com 
ho pateixen els pagesos sotmesos als Odena, als Claramunt, als Guardia o d s  Cerve- 
ra. 

Així, bé que amb petites diferencies, la majoria dels pagesos estan sotmesos, a 
més dels pagaments anteriorment freqüents, a una serie de pagaments arbitraria- 

90. ADM, Sec. Conca, legajo 3, doc. n.O 108a (transcrit a ALVAREZ. La Bnmnia ..., pag. 62). 
91. Ibídem. 
92. ADM, Sec. Conca, legajo 3, doc. n.' 108a (tranrccit a ALVAREZ: La Bamnia ..., pag. 61- 
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ment imposats pel senyor: quesries, forcies, toltes, usatges i semeis. Altres imposi- 
cions noves es tracten, en certa manera, de justificar, com les trobes (grava tot el que 
es considera trobat, afectant directament la recol~lecció feta en boscos, per aixo a 
vegades són especificades les trobes de avibus er de omnibusfalronibus arque sparveror), 
les laxacions o les invencions, així com els dos primers mals usos en ser introduits: la 
intestia i I'eixorquia, als que seguirh la cugúcia. A més, cal afegir les exigkncies i l'ús 
particular que el senyor i els seus agents fan del mandamentum, el districtum, el 
seniorum i els stacamentos, per completar el panorama d'exigkncia exactora damunt 
del pages. 

Juntament amb aquests canvis, la segona meitat del xIr veu estendre la forra 
exigencia del Uo~ol a Piera i Pierola, originhtiament cedit a les mans dels mateixos 
ferrers. El Uqol no sols permet I'accés a la ferreria sin6 que pot esdevenir una 
exigencia ben significativa: pel mas Cocons, a Piera, el llo~ol suposa pagar, cada any, 
ja en la quarta decada del segle XIII: tres quarteras bladii tercienrha de spella et pro 
acculeys mediampugnamfiumenri et mediampugnam ordei er unum quarterium de vino 
et unam gallinam.M 

A més, el senyor cobra per tota mena de seweis: per l'accés al bosc, I'ús dels 
pasturatges, I'herba o fins i tot la palla, a més de controlar cada cop més I'accés als 
forns i als molins. 

En entrar el segle XIII, aquest conjunt de pagaments són presents a pricticament 
tots els senyorius laics, tant grans com petits, oomés amb algunes variants. En canvi, 
en els dominis eclesihstics no sempre s'ha seguir aquesta dinhmica. En les dates en 
que en els senyorius laics van imposant les noves exigkncies, en els eclesihstics van 
pewivint les obligacions tradicionals, com es percep, per exemple, als dominis de 
Sant Cugat a Masquefa. Al mateix temps, tot volent setvar el propi espai jurídic, el 
monestir de Sant Cugat, en el tombant del segle Xi al XII, s'enfronta al senyor 
d'Odena al.legant que, per raó de les donacions, les seves propietats dins del terme 
d'Odena són d'alou i, per tant, el senyor no hi pot imposar noves exaccions, a la 
vegada que el monestir, pel seu compte, no demostra voler-les imposar. Aquest 
piantejament, amb el corresponent enfrontament, es va repetint entre prhcticameot 
tots els senyors i les diferents comunitats religioses, sobretot amb les dues de les quals . 
depenen més pagesos, Sant Cugat i Montserrat." 

Amb tot, aquests pagaments no seran estranys a les propietats eclesiistiques. 
Sovint, en rebre, una comunitat religiosa, la deixa d'un Uoc oo ja existeixen aquestes 
exaccions, no hi renuncia pas, com quan Bernat Vilar cedeix un mas de Pierola a 
Sant Cugat amb tot el que hi cobtava, que incloia eixbrquies, intestacions, toltes, 
forcies i drets sobre pastures.%A més, al llarg del segle XII, alguns propietaris 

95. L'.instrusismea dels senyon en les pcopierats religioses és un fenomen ben generalitzat 
íJosep Maria SALRACH, Er~lavirwd, Llibrnad i wrvitud «L'Aveng», 93 (1986), pip. 41). 

96. Rius, Cartulario de Snnr Cupr ..., 111, pag. 473. 
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religiosos respecten els establiments ja fets, pero en els novells imposen els nous 
gravamens, com fa el monestir de Montserrat en demanar intestacions i eixbrquies a 
Sant Jaume d'lguaiada a la segona meitat del segle ~ 1 1 . ~ '  

Freqüentment, quan el senyor eclesiastic no exigeix aquests nouspagaments, són 
els castlans qui imposen, pel seu compte i propi guany, mitjancant la forca, alguns 
d'aquests pagaments, comencant gairebé sempre per la questia. Així ho feren els 
Cardona i els Guardia a Montbui, sense consentiment del senyor del Uoc, el bisbe de 
Vic, de la mateixa manera que el problema es reproduiá a Freixe per part dels 
castlans enfront del propietari, Santa Maria de Solsona. D'aquíderiven els conflictes 
i processos entre castlans i senyors que van endinsant-se en el segle XIII. 

Aquests enfrnntaments, emmarcats dins de la conflictivitat global amb els 
castlans, no són, obviament, exclusius deis senyorius eclesikstics, bé que és en 
aquests on solen enquistar-se i perllongar-se més. A comencament del segle XIII, per 
exemple, també sorgiren problemes a la Guardia en pretendre els castlans tenir accés 
a les noves imposicions, problema que es repetid en d'altres Ilocs. En realitat, la 
tensió és constant, i sovint qualsevol tipus de feblesa en el senyor pot ser aprofitat 
pels castlans. Així, a la darreria del segle ~ 1 1 1 ,  com he avangat, el castlk Berenguer de 
Montmaneu exorqgit e t  rapir per violenciam els homes de Montmaneu, exigint uns 
pagaments per la producció agraria i la llenya contra el parer de la població, que 
considerava el que ara se li exigia inclbs dins dels censos pagats al rei, el qual, 
finaíment, intervendra fent procedir el veguer de Cervera contra el castla." 

Els senyors es prestaven a redimir tot aquesc conjunt exactiu a qui pogués 
pagar-ho. Així ho fa, per exemple, Guiliem Ferrer, que el 1187 paga 300 sous 
denariorum monete bone Barrbinone a Ramon 1 d'Odena per deslliurar d'aquests 
pagaments un mas i diferents peces de terra que té dins del terme d'Odena, 
propietats que, a partir d'ara, les posseira en alou i, per tant, no hauri de pagar res al 
senyor d'Odena."Un canvi d'aquest tipus, no és a I'abast d'un pagk qualsevol. En 
Ferrer és un ric propietari que posseeix moltes terres treballades a cens per diferents 
pagesos, a més de molins a Igualada. De fet, sempre són els grans senyors els únics 
que poden acollir-se a aquestes mesures, com Sant Cugat, que el 1234 compra al 
senyor de Claramunt la capacitar de convertir en alou el conjunt de terres posseides 
pel monestir a Capellades.'ooEn realitat, els casos com aquest no signifiquen que la 
pagesia es deslliuri dels diferents pagaments sinó que, ara, en comptes de cobrar-los 
el senyor del lloc, els rebra el nou propietari de I'alou, normalment la corresponent 
comunitat religiosa. Propiament, doncs, es tracta de la venda d'uns drets sobre la 
pagesia que, per tant, es poden individualitzar. En el mateix sentit, ja al segle XIV, el 

97. B. RIBAS, Hirtdrin de Monr~mnr  ..., pig. 204. 
98. ACA, CanceUecia, registre 122, fol. 192". 
99. ADM, Sec. Conca, legado 5 ,  doc. n." 262 frranscrit a AWAREZ. b Baronia ... pig. 89. 
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Els diferents castlans de cada casteil perceben la part proporcional de delme 
segons les prestacions militars a que estan obligars. Per aixb, és facil la fragmeotació 
i dispersio en donar, Guillem de Pujalt, la Panadella a Santes Creus, el 1242, entre 
els seus dtets, cedeix una quarta part del delme («in decima unum quarto»), i el 
mateix monestir, uns anys abans, el 1210, havia rebut la part dels delmes de 
Copons, Montfalcó i Veciana que pertocaven a Guerau de C e ~ e l l ó . ' ~ '  

Per altra banda, ates que el delme grava cada producte, es pot detallar segons la 
producció bisica econbmicament a cada lloc. Així, encara que tots els productes són 
gravats amb el delme, s'especificara el delme del pa i el vi a tot arreu, i de la carn a la 
majoria dels llocs, pero sera sobretot a la Guardia on hom parlar& del delme de la 
llana o del delme dels formatges, per raó de generar-s'hi una elevada presencia 
d'aquests productes, de la mateixa manera que també sera aquí i en llocs com a Piera 
on sera important el delme de les oliveres, per exemple. A partir d'aquesta especifi- 
cació en productes, la fragmentació pot ctéixet: a Odena, al segle xIrr, els Rajadell, 
coma castlans, al mas Aguilera no cobren el delme de les «menuderies» 'O6¡ de la resta 
n'han eximir la meitat. 

En realitat, tots els grans propietaris -els monestirs- malden per poder ésser 
exempts de pagar el delme. Per aconseguir-ho, negociaran amb cada un dels castlans, 
els quals solen cedit, ja sigui pet donació o compra: "'entre 1164 i 1192 el monestir 
de Santes Cteus aconsegueix deslliurar Ancosa de la part del delme corresponent a 
cadascun dels castlans de Vilademager, de la mateixa manera que, el 1176, Poblet 
obté, del castla Arnau de Ponts i del seu fill Pere de Bellvís, I'eximent de pagar el 
delme per les propietats tingudes a Piera. El procés és ben generalitzat: el 1155, Sant 
Cugat aconsegueix deslliurar-se de pagar el delme per les possessions al terme de la 
Guardia i similarment ho obtindrh, el 121 3, el monestir de Montserrat de la part del 
delme cnrresponent al castli Arbert de Pierola per les propietats del monestir al 
terme de Pietola, com, el 1201, Sant Lloreng de Munt havia fet amb Bernat de 
Miralles per Secanella. 

De tota manera, no sempre el delme pertany exclusivament als castlans: a la 
Roqueta, el delme és cobrar pel senyor, primer els Cervelló i després el monestir de 

101. PORT, El myor in  ... pig. 216. 
106. Les menuderies són la suma dels productes agio-pecuaris considerats menys fieqüenrs. Tot i 

correspondre a una cronologia posterior i a una geogcafia distant, pot ser orientatiu saber que lar 
menudmier del t m e  de Ueyda ie comparen de oli, mill, rAnerm, llinr farrdge,, ayalsor, llcgum, ruchr, rols. 
anriamr y tot genero da ortalirsr, anell~ i llana y finolment rán rnenudknciei. tor lo p e  no ér 6161, ordi, 
mixturn, efpdtn, evada i *crema (Prancisco CASTILLON CORTADA, Elpreporir de la Sev Velln de Lleida 
(1194-1225), ~Ilerda. Humanitats* XLIX I19911, pag. 141). El concepte del delme «menuderia- 
rum», adaptat a la reditat de cada indret. és present a tor arreu (vegeu, per eaemple, Joan SEW 
ViLAR6, «Les baronier de Pinór i Mataplana,,, Biblioteca Bdmes, Barcelona. 1930, vol. 11, pig. 
71, -.,. 

107. Aprecio una dinimica identica a d'altrer indrers. En el cas de Tarrega concreto la situació a 
Fircalitat i feudalirme ..., pigs. 37-46. 



Santes Creus. 1 a la Manresana, el delme se l'endú, per tenir-ne la donació, I'església 
de Solsona, i les rendes dels castlans es basen en una tercera part de tots els 
rendiments del rei, tant els censos com la tasca i la questia i la lleuda de Prats. També 
és diferent a Clariana on, ja a mitjan segle m, el monestir de Sant Cugat i el seu 
castla establiren que aquest es quedava dues terceres parts dels delmes, unes altres 
dues terces dels eplacitosn i dues tetces mis de les causes lexives, mentre que els 
tercos restants són pel mone~tir. '~~Aquesta participació en els guanys del senyor sera 
perseguida, com hem vist, pels castlans en els seus afanys per aconseguir més poder i 
més guanys, desembocant en les diferents disputes amb els senyors i en l'opressió 
dels súbdits, sobretot en el segle XIII. 

Per aixb, a vegades cal especificar bé que castlanos maiores uel minores non babent 
nullam rem (...) erceptus sola decimas, com es diu al Bruc el 1230 a partir d'un 
ordenament an ter i~r . '~Perb  la mateixa dinamica de tensió continua facilitara les 
acaparacions dels castlans: a Copons els castlans aconsegueixen I'accés a joves, 
tragines, intesties, cugúcies i eixbrquies, mentre que a la Guardia, en encerar-se el 
segle XIV, el rei reconeixera que els castlans -aleshores Berenguer de Casteilolíi Ponc 
de Rajadell- poden percebre part de les intestie~."~ 

D'aquesta manera, s'avanca encara més en plantejaments particulars segons 
I'evolució seguida a cada Iloc. Igualment, en un mateix castell les diferents evolu- 
cions desemboquen en situacions diverses segons cada castla. Així, en delimitar a la 
Guardia, el 1230, quins cobraments i rendes corresponen als castlans, s'afegeix que a 
un dels dos castlans pertanyen, en derivació de I'ofici, dos masos, tot enlla~ant, en 
certa manera, amb I'origen de I'ofici, quan, en encomenar el primer castla, el senyor 
del castell sempre donava un lot de terres. 

En un sentir semblant, algunes casdanies, tot seguint una dinimica forca 
generalitzada, es lliguen de manera perenne I'ofici de cort en els llocs on existeix, i 
aixi, a la Guardia Pilosa, el carrec de cort, en la practica, és unir a la castlania 
posseYda pels Gaver i a Miralles s'uneix a la castlania dels Prats. 

Les rendes del comte-rei 

Les rendes del comte-rei vénen configurades, en els primers momenrs, pels 
beneficis provinents del seu propi patrimoni. L'evolució del patrimoni reial, en les 
actuals terres anoieoques, és diversa. En realitat, sols en la segona meitat del segle XI, 
concretament a les darreres decades de Ramon Berenguer 1, el nombre d'adquisi- 
cions -amb compra de diferents alous i molins- és clararnent superior al de cessions, 
per bé que aquestes no són, en cap dels segles del període que ens ocupa, excessiva- 
ment greus. 

108. Rius, Cartulario de Sant C u g ~ t  .... 11, p i s .  277-279. 
109. B. RIBAS, Hiithria de Montrenat ... pig. 101. 
110. ACA, Cancelleria, Registre 475, fof 125r i Registre 245, fol. 12lr. respectivament 
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Com a patrimoni propi comtal, destaquen la zona de Piera i Cabrera a I'Anoia 
penedesenca i la zona de Prats i Sant Martí Sesgueioles al nord, espai que es perilonga 
entre Copons, Veciana i Montfdcó i segueix fins a Pujalt, i encara cal afegir-hi 
Montmaneu i Argen~ola, així com Pierola i la Guardia des del segle Xii  i, des de 
1234, Igualada, compartir amb Sant Cugat, amés d'obtenir algunes rendes a Caste- 
Ilolí. 

Els rendiments d'aquests indrets són, basicament, de la mateixa índole que 
obtindria qualsevol que en fos senyor i propietari. Així, a mitjan segle x1, el comte 
obté, dels censos de Piera, 51 porcs, vint pareils i mig de capons i 2 sous, a més dels 
agrers provinents de set masos, una participació molt elevada en el delme, dos tercos 
delsplacitos i la tasca corresponent sobre les dominicatures. Perla mateixa $poca, de 
Cabrera sortien pel comte cinc parells de capons, els pagaments agraris i els drets 
sobre un molí.'" 

A la zona de Prats, malgrat les diverses donacions, el rei a finals del segle XIii hi 
seguia cobrant, com a senyor del terme de la Manresana, censos fgallines i fogaces 
sobretot, bé que també blat i diners), censals, i la tasca. Similars són els cobraments a 
Sant Martí i a Vilallonga. 

En cedir el rei algun d'aquests llocs, perd, obviament, un esplet de rendes. A 
vegades, pero, les donacions sols afecten una part dels rendiments, com és el cas de la 
donació feta per Jaume 11, ja entrat el segle XiV, al monestir de Pedralbes, atorgant 
els guanys derivats dels delmes, Iluismes, censos, serveis i fadigues a Piera. Amb tot, 
pero, solen ser les necessitats de numerari les que imposen, sovint, amples cessions: 
Jaume 1 assigna 25.000 sous al vescomte de Cardona, considerant expensas maximas 
p a r  nunr contra inimicos nostros in nortro procuratore posuistir, "'a rebre de les 
penyores que, del propi monarca, tenia a Manresa, Piera i Tagamanent, deute que 
acaba en una amigable composició, el 1262. Pagar diferents serveis a partir de 
rendes de llocs concrets s'aniri repetiot: el 1305, el rei indica a Jaume de Copons que 
es cobri els mil sous que li deu per la compra d'un cavall a partir de les rendes de 
Prats, Veciana, Copons i Montfalcó, a la vegada que a Bartomeu de Miralles li paga 
1300 sous per un altre cavall a extreure de les rendes del Bruc i la G~?irdia."~ 

A més d'aquestes tendes, el monarca compra, principalment, amb els drets de 
iluisme, que sovint ha de reclamar en els castells on n'és senyor,"" més d'exigir en la 
seva jurisdicció cobraments com I'alberga. 

El 1234, en establir la possessió compartida de la vila $Igualada, el monestir de 
Sant Cugat i el rei especifiquen dividir-se equitativament, entre d'altres, la Ileu- 

11 1. Tno~lrs N. BISSON, Firrol nrrounrr o/ Cntalonia undn tbe sarly counl-hings (1151-1213), 
Barkeley, Univerrity of California Presa, 1984, vol. 1, p i s .  208 i 207 respectivamenr. 

112. JOAQUIM MIRETI SANS, Itinerati dc Jaume I rElConquctidorr, Barcelona, lnsritut d' Esrudis 
Catalans, 1908, pig. 86. 

113. ACA, Canceiieria, Registre 258 fol. 220". 
114. Per exemple, a ACA, Cancelleria Registre 475, fol. 12%. 



da."'Similarment, la lleuda és exigida a la fira de Prats de Segarra. Per altra banda, 
en encetar el segle XIV, el rei autoritza el cobrament de questies en un sentit renovat, 
enteses com una imposició a percebre des dels governs municipals, a vegades amb 
una destinació precisa, com la questia concedida pel monarca, el 1315, als homes de 
la Guardia Pilosa per a fortificar la pobla~ió."~A lavegada, el rei exigeix cobraments 
com les cenes d'abshncia, segons consta a Copons el 1309."'D'aquesta manera, 
sembka endegar-se el camí vers la fiscalitat baix-medie~a1,"~per bé que el sentit 
patrimonial no deixari de presidir el context i, conseqüentment, en cedir el rei Prats 
al monesrir de Santes Creus, el 1327, entre les rendes que hi deixa de percebre, es 
situen la quhstia i la Ileuda."' 

IV. ECONOMIA 

Agricultura 

La primera activitat dels repobladors consisteix en endegar I'explotació agrícola. En 
concedir a Ató la coma de Riquer, el 1016, el bisbe Borrell li diu que és ad  ed$cundurn et 
ipsa tewa erma perducas ad c~ltura.'~Preusament, la repoblació significa un creixement 
de I'espai agrícola. Aquest espai agrícola no deixa de créixer a la Conca d'Odena i als seus 
extrems fins a mig sede XI, és a dir, aproxirnadament un sede després de I'ocupació 
cristiana. Aiií, no es fan rars, fins al voltant del 1070, els pagesos que venen vinyes que 
e k  mateixos han complanrat o, fins al voltant de 1080, pagesos que han rebut, a 
vegades en casarse, terres que han estat roturades per liun pares. En aquests mateixos 
moments, establiments fets per Sant Cugat a Clariana, semblen deixar encara oherta la 
iniciativa al paghs de seguir eixamplant més les vinyes. 

L'ampliació de I'espai agrícola comporta, en tots els casos, una intensa tasca de 
modificació de I'espai ecolbgic, comptant amb roturar boscos i aprofitar bé tores les 
terres, des de les insulus de I'Anoia i d'altres rius i rieres a la construcció de feixes, 
com consta ben aviat. 

Des dels primers moments, en els segles X i XI, I'agricuftura viu una important 
esbranzida, tot concordant amb un creixement generalitzac."'Tres són, segons la 

115. AHCI, Adminisrració General, SCrie Privilegis. Llibre dels Privilegis, fol. 78"-79" (trans- 
cric a J.  CKUZ, Elr privilegis ... pig. 43). 

116. ACA, Cancelleria, Registre 211, fol. 285v-2861. 
7 .  ACA, Cancelleria, Registre 114, fol. 85r. 
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documentació de les terres anoienques, els hmbits basics d'agricultura: camps de 
cereal, vinya i horta, a més de la presencia dels arbres fruiters. Bé que no podem 
saber I'extensió precisa del conjunt d'explotacions agrícoles, el nombre de camps 
dedicats a la vinya suposa més del doble que els destinats al conreu de cereals a la 
Conca d'Odena, mentre que a la zona penedesenca el predomini de la vinya no 
assoleix proporcions tan elevades, tot i la importancia acooseguida en alguns indrets, 
com és el cas de determinades parts del terme de Piera. A la zona segarresa, les 
poques dades existents apunten un lleuger predomini dels camps de cereals sobre els 
de vinya. 

La vinya, certament, esdevenia molr important, artibant a caractetitzar el 
paisatge. Sovint s'anaven enllacant els camps destinats a vinyes, com a Igualada, i 
encara més si la ptopietat es va concentcant en un sol possessor, com a les extensions 
de Saot Feliu de Castelloli, ptopietar del monestir de Sant Cugat. Altres vegades, el 
paisatge reflectia el predomini de la vinya sense trencar I'alternanca amb els camps 
de cereal, com a Masquefa. A la vegada, el conjunt acaba de ser configurat amb les 
vinyes altes -les trilLes-, ben presents tant a la zona de Piera com a la Conca d'Ode- 
na. 

La vinya ha estat generada, originariament, mitjancant la complantatio efectua- 
da fios a mig segle x r .  Com és sabut, suposa la cessió, per part del propietari, de 
I'espai erm o boscós al pages, el qual el té lliurement en usdefruit durant els quatre o 
ser anys de la plantació. Després, crescuda la vinya, entre ambdós se la parteixen. No 
és estrany que el tros del pagks sigui venut al propietari, com feren el sacerdot Miró i 
la seva esposa Gerberga, que van fer la complantació in alodium Sancri Cucufarir a 
Clariana i, un cop crescuda la vinya, I'octubre de 1066, la venen al m~nes t i r . ' ~~La  
vinya, ja formada, assoleix una consideració propia, a part de la terra que la sustenta: 
prop de Capellades, a les Terraceres de Claramunt, el 1068, el monestir de Sant 
Cugat compra, també als complantadors, 1 pecra de uinea cum $su rewa in qua ert 
edificara. "' 

Aquesta elevada producció de vi, segons és documentat a la zona de Piera des de 
mitjan segle XIt, distingueix entre el vi blanc i el vi negre (vermelí). La molt superior 
producció de vi verme11 concorda amb el consum habitual de vi negre, mentre que el 
bianc esdevenia, en I'alimentació, un complemenr."'El mateix comte de Barcelona 
rep, a mitjan segle XiI, vi blaoc i vi «vermell» de Piera."' 

Pel que fa als cereals, tant a la zona penedesenca com a la Conca d'Odena, i 
sembla que també a I'Anoia segarresa, predomina I'ordi, seguir de l'espelta, i a 

122. Rlus, Carruiaeo de Sanr Cugnt ..., 11, pAg. 325-326. 
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cootinuació, a molta distancia, la civada i el forment. Des dels primers moments, 
com a plantes textils són freqüents les canyameres, seguides del Ili (sovint ambdues 
plantes es conreen en els mateixos Ilocs). Es fan ben presents a tot arreu, principal- 
ment a la zona penedesenca (a Piera i Pierola sobretot) i a diversos indrets, com a 
Orpí. Cap al segle x11t hem de pensar que anira imposant-se el safra, que predomi- 
nara clarament a partir del segle x 1 v .  

Per bé que la majoria de l'espai agrari és repartit entre la vinya i el cereal, 
I'horta assoleix un paper importantíssim. A tot arreu on és mínimament possible 
és explotat el regadiu. El riu Anoia és voltat d'horts practicament des del naixe- 
ment fins a la sortida de l'actual comarca, a I'igual que els afiueots que porten 
aigua constantment -n9hi ha altres que només discuwent per tempus phviarum-, 
sols exceptuant els indrets on I'orografia gairebé obliga a portar la vinya o el seca 
fins a la ratlla del riu. Així mateix, els nomhrosos molins són sempre aprofitats 
per, a partir dels seus canals, generar una zona de regadiu. Ja en el segle X1 són 
documentats recs, a vegades independentment dels molins i d'altres perllongant la 
captació d'aigua per a facilitar el regatge, comes feia a Capellades, i comptant amb 
la construcció de basses, com a Vilaclara, dins la Guardia. Tots els indrets amb 
facilitat per a obtenir aigua són molt valorats, precisament per la possibilitat 
d'aplicar-hi el regadiu. Zones amb abundant aigua, com el voltant de I'»estany» 
de Capellades o de la «Llacuna» de Vilademkger, són ripidament ocupades. 
Topbnims com el mansum de Fonte Amanz, a Sant Puvim, palesen clarament els 
assentaments i explotacions a costar de les captacions d'aigua. Vilallonga sorgeix al 
voltant d'un pou, i la facilitat de regadiu en zones com Sant Martí Sesgueioles o 
Prats de Segarra -la font de Noyer- han contribuit a captar I'atenció del rei en 
concedir els privilegis de població. De tota manera, l'afany pel regadiu és prou 
gran com per no desaprofitar res: al mateix recinte del castell de Vilademiger hi 
havia borts, per exemple. 

També és atorgada molta importancia ais arbres fruiters. L'ocupació del sbl és 
prou coosistent per a no destinar camps concrets als fruiters, els quals són ubicats 
dins de vinyes, o fins i tot en camps de ceteals, i a vegades dins dels horts. Els més 
freqüents són les pomeres i els glaners, seguits de ftgueres i, en menor freqüencia, ga- 
rrofers. 

Les oliveres són presents al mateix segle x a la zona pierenca, sovint de manera 
individualitzada: ben entrat el segle x I I  alguns testaments encara fan legació d'un 
sola olivera, com I'olivera que el 1160 rep l'església parroquial de Piera."6Certa- 
ment, al segle XI i al XII, les oliveres esdevenen molt importants en zones o m  la 
Guardia i el Bruc. Igualment, a Montbui, el fruit de les oliveres, en el segle XItI, 
seguia immediatament en importancia a la vinya i el gra. Era igualment molt 
present a diferents indrets (a Orpí alguns censos es pagaran precisament amb oli), bé 





tenen animals que complementen I'agricultura. Originariament, el més freqüent 
són els porcs, presents al segle XI a t o  rreu, A Odena, ja en aquest segle, els pagesos 
no sols en crien per al propi consunr sinó que venen porcbos aut t r ~ i a s . " ~  

Encara al segle XII, els censos reials testimonien una exigencia molt elevada en 
nombre de porcs a Piera o a Cabrera."'Perb en aquest segle XIi el porc cedira el 
primer lloc als bens i cabres. El seguiment concret d'un conjunt de masos de la 
Guardia marca el canvi en la primera meitat del segle XII, i de manera molt 
considerable en el segon quart de segle. En aquests anys, la producció de llana i de 
formatges d'ovella i de cabra passa, de ser practicament inexistent als inicis del segle, 
a ser imp~rtantíssima.'~Similarment, l'extensió de I'oví en el segle xrI és palesa a 
llocs ben diferents, com Clariana o Piera. Normalment, pero, solen ser ramars petirs, 
només superiors a una dotzena de bens i de cabres en el cas de propietaris impor- 
tants. Ermenjard, per exemple, a la Piera del 1160, rep en herencia un conjunt de 
bestiar fotmat per dos porcs i dotze cabres i bens. El testador, Enric, encara posseeix i 
reparteix uns quants animals més, denotant aixíla bona posició social que ocupa en 
ésser el batlle reial de Piera."' 

Pel que fa a les vaques, eren més escadusseres, encara que presents a tota l'actual 
comarca, normalment en número reduit, amb conjunts de dos o tres exemplars. Més 
freqüents són els bous, des del mateix segle xr. Impnrtantíssirns auxiliars de 
l'agricultura com animals de tir, els pagesos procuraven tenir-ne un parell. 

Els equins són en principi molt luxosos i escasos i, per aixb mateix, la possessió 
de cavall, en els segles X i XI, era socialment molt significativa. El preu d'alguns 
cavalls és realment molt elevar: el 1084, un cavall és valorat en 60 unces d'or de 
Valencia, e1 mateix que val, a Copons, la suma d'un conjunt de terres i vinyes, un 
molí, una tercera part d'un altre i totes les propietats, cases i maquinaria annexes al 
molí, a més de dues tines i dos cups."'A la vegada, en el mateix segle XI, hi ha 
pagesos que tenen muls -a Odena alguns tenen pallinor aut mulos-."' La possesió del 
mul no elimina t'auxili dels bous. En el sede xri, són mofts els pagesos impoctants 
que sumenpavilum 1 bouir et mulet 1, opar I bouum et asinam 10, fins i tot, com consta 
en un testament del 11 12,'341a parella de bous i un cavall, combinació que, a mesura 
que avanga el segle, es va repetint, sobretot en entrar a la segona meitat. Ara, ja no és 
excessivament rar posseir cavall i mul a la vegada, com té Guillem de Sanmartí el 
1189. De tota manera, en el segle XIII, els sotsveguers, necessitats per son ofici de 
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montura per a recórrer la seva jurisdicció, no disposen mai de cavall i viatgen en rossí 
o fins i tot en mul. El cavall seguid essent un producte luxós i car: ja hem vist com 
Jaume 11, el 1304, ha de pagar mil sous a Jaume de Copons i mil tres-cents a 
Bartomeu de Miralles pels respectius cavalls comprats. 

Prats i pastures són presents des d d  primer moment, mentre que els farraginars 
són més escadussers, tot i que són molt més freqüents a partir del segie XiI. 

Una ramaderia més consistent, amb grans ramats, es situa, sobretot, a la granja 
de Santes Creus a Ancosa. Bé que les granges cirtercenques poden identificar-se amb 
explotacions agrícoles, camaderes o forestals,"'en aquest cas, les condicions edafolo- 
giques adverses inclinaren I'explotació cap a un pie predomini ramader -principal- 
ment oví-, tot i mantenir alguns camps de cereals i una part de vinyes. La 
predominanca de pastures, pero, no sempre garantia suficient pasturatge. Així, el 
1165, Pere de Falla i la seva família van permetre pasturar en els seus terrenys els 
bens i altre bestiar major dels cistercens a canvi de 1 pullum equinum er 111 va- 
CaJ.'56 

A la vegada, la comarca anoienca esdevenia zona de pas important per a molts 
ramats de bens que anaven a hivernar a la zones baixes de I'actual Conca de Barberi i 
el Camp de Tarragona, tot seguint les vies ramaderes que descendien del nord i anaven 
cap al sud-est. En haver de transitar per diverses jurisdiccions, no és estrany que els 
grans propietaris cerquin I'ajut deis diferents senyors: el 1195 el vescomte de Cardona 
atorga un guiatge al monestir de Poblet segons el qual els ramats del monestir no 
hauran de pagar, després de passar per Pujalt, ni iieuda ni peatge.'j7 

Ultra aquest bestiar gran, a totes les cases hi havia aviram, a vegades en un 
nombre elevat, com en alguns masos de la Guardia als segles XI i XII. En tots els 
segles és molt important la presencia de pollastres i capons, així com gallines. 
Aquestes, aprofitades en I'alimentació tant per la carn com peis ous, eren més 
sol.licitades que els capons en el pagament de censos. 

A més, s'obtenia cera i mel, com consta ja en la primera meitat del segle XI a 
Castellolí. De ben aviat també són presents els colomers: el de Castellet, a Piera, és 
documentat el 1020 i el de Masquefa, el 1033, tot esdevenint ben nombrosos des del 
mateix segle Xi. Després, ja entrant al segle XIII, alguns llocs com el col1 del Colomer 
a Viladara, insinuen la reconversió d'antigues construccions de guaita en colo- 
mers. 

L'interes pel peix és ben pales en les peixeres que acompanyen els molins. El 
vivahumpicium que Santa Maria de Solsona té al seu molíde Freixe és molt valorat, i 
similarment devia succeir en la majoria dels molts molins de la zona, per bé que 
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documentalment no consta fins a la darreria del segle XII. A més, la pesca en el riu 
era freqüent i, ben endinsada la Baixa Edat Mitjana, el rei malda per a controlar, a 
I'Anoia, l'aprofitament piscícola de les aigües, entenent-les com a regalia. 

El bosc i els seus recursos 

El bosc era importantíssim. D'antuvi, cobria molt més de la meitat del territori 
de I'actual Anoia. Un extens bosc era estés des de les zones de Queralt cap a 
Argencola i la part sud de la Segarra, seguia la serra de Rubió i enllacava amb tota fa 
zona boscosa de Montserrat. A la vegada, també eren boscos el que separaven el Bruc 
del baix Anoia, el que pnsava fi a I'actual comarca tant pel nord - a la serra de 
Castelitailat- com pef sud - d'Ancosa a Cabrera-, així com les serres de Queralt o de 
Collbas. La zona aleshores considerada entre la Segarra, la Conca d'odena i I'Urgeli 
era, precisament, coneguda com la Selva, per la frondositat, i el batlle amb seu a 
Prats en sera de Segawa i la Selva», denominació iguaiment aplicada al degh. Dels 
arbres que formaven aquests boscos sols sabem d'una elevada presencia de pins, tant 
a I'Odena del sede x i  com a la Guardia del xr i ,  on no hi faltaven denses pine- 
des. 

Bosc ferestec, ple de perills i adversitats per a l'borne -dels quals en donen fe 
topbnims aleshores gestats, com el Portell del Llop, al terme de la Gukrdia- era, en el 
seu interior, font de llegendes i temors. Perb, a la vegada, el bosc d'aquests contrades 
és, en els primers segles de la repoblació, una important font de recursos per a 
I'home, que el va explotant, sobretot en els seus marge~. ' )~  

Precisament, I'expansió agrícola de la repoblació consisteix, en gran part, en 
eliminar el bosc i convertir I'espai en zona civilitzada de conreu. Un topbnim com 
Clariana és ben eloqüent. El 1037, a Freixa, Ermir i Company venen una vinya 
encara majoritariament voltada pel bos~.')~Aquesta roturació de zones concretes de 
bosc, generant clarianes, obliga a vegades a transitar pel bosc: en encetar-se el segle 
XiiI el camí normal per arribar a la domus de Vilanova d'Espoia és la via qui pergit 
per boscum. 

El bosc permet I'aprofitament de la fusta, a la vegada que facilita una recol.lec- 
ció de productes que complementen la dieta alimentícia. En aquest mateix sentir, 
esdevé important la cacera. Des dels boscos d'Argencola fins a Montserrat era 
habitual la cacera de c&rvols i cervales, així com de porcs senglars i de cabres 
silvestres. Entre els animals menors, destacava la caca de conills. A la vegada, 
falcons, astors i espervers hi feien els seus nius, que eren resseguits per I'home. No és 

138. En aquest sentit, L'aprofitamenr del bosc coincideix amb el compartament apreciar a I'Alta 
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gens rar, doncs, que, en el segle x r ,  Sant Cugat demani, en el seu casteii de Clariana, 
un cens anual consistent en una cervola. 

L'evoiució feudal i la pressió senyorial de seguida mostren el seu resso sobre el 
bosc. En primer Iloc, les trobes afectaran directament I'accés al bosc cnm a lloc de 
recursos complementaris. 1 el ptocés de privatització, finalment, expulsa el pages del 
bosc, que queda com a reserva, básicamenr lúdica, per al senyor. Així, possiblement, 
una de les raons de les aturades reials a Copons al segle XIII sigui la cacera.'40 A 
vegades, I'accés n'és regular: el 1276 el monestir de Santa Maria de Solsona estableix 
a cens, a la devesa de Freixe, a Guillem Esteve de Freixe per tal que vigili que ningú 
no caci cnnills sense permis, penalitzant als infractors si es dóna el cas."' 

D'aquesta manera, el bosc ha esdevigut un bé privatitzat. Ja en el 1154, el 
senyors de la Guardia van haver de pactar amb I'abat de Montserrat les condicions 
en que podien agafar als boscos de Montserrat els nius de falcons, astors i espar- 
 ver^.'^^ 1, també des d'aquest segle XtI, a Clariana ja no és exigida la cervola com a 
cens. 

Els molins hidrhulics esdevenen molt importants des del primer moment. La 
més mínima possibilitat sol ser aprofitada per a construir- ne. A prop dels cursos 
d'aigua, no són rars els casos del mas Noguer, a Capellades, o el mas del Casal 
d'Oriol, a Vilanova d'Espoia, que eren a la vegada una masia i un molí. Predomina, 
peto, i sobretot passats els primers moments, la construcció de molins independents. 
Pet molt senzills que es mnstrin, sempre comporten cerca complexitat, a partir de la 
construcció de la resclosa, des d'on deriva un rec que condueix les aigues al molíi, des 
d'aquí, un altre rec retorna l'aigua al riu. Entremig, I'aigua ha servir sempre per a 
regar horts, fer créixer canyissars, generar una zona sorrenca i, en la majoria dels 
casos, mantenir vivets de peixos, sempre situats al comenGament, prop I'ortum supe- 
riorem. 

El molí ja és documentat a la Conca d'Odena i'any 989, i és ben present a 
Capellades a la darreria del mateix segle x, amb tnta la seva complexitat. La por a les 
destruccions propiciades pels perills inherents a una terta de marca, no eraprou forta 
com per a emfinyer a desistir d'efectuar les elevades invetsions que envolten el 
conjunt constructiu del molí h id rhu l i~ . ' ~~Al  llarg del segle Xi, I'eix vertebrador de 
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l'actual comarca, el riu Anoia, apareix cobert de molins des de les tones més 
septentrionals fins a la sortida pel sud. N'hi havia un bon nombre a Igualada, 
tant a Sant Jaume d'Igualada (ses Oliveres) com una mica més avall, amb el 
corresponent rec. Presents també a Claramunt, és al congost de Capellades on 
configuren una concentració important. A Capellades no sols vorejaven I'A- 
noia, sinó que aprofitaven I'estany de dalt el pla. Els molins seguien presents a 
Cabrera i a Vallbona, alimentats per una resclosa endegada poc després de 
deixar el congost. Nombrosos eren els arrenglerats vota I'Anoia en el terme de 
Piera, sobretot a les zones properes al Bedorc i a Freixe. Cap al nord, hi havia un 
bon nombre de molins prop de Copons i a Veciana, i uns quants, documentats 
més tardanament, a Prats. De tota manera, els molins, sovint petits, s'estenien 
per tot arreu on una mica d'aigua ho permetia: la riera de Clariana era ben 
explotada i no faltaven molins a Segur, a Boixadors, a Vilanova d'Espoia o a 
Rofes mateix. En realitat, practicament no existia cap nucli de població sense 

Tots aquests molins, destinats a moldre gra -solita erant molere- denoten un 
elevar volum i una certa dispersió en l'elaboració dels cereals. Els molins molere 
debent, i al llarg del període que ens ocupa no és esmentat un ús diferent al 
corresponent al molí fariner, tot i que al segle XIII és documentada, en d'altres 
indrets, una certa varietat i complementarietat funcional en els molins,"'tor apro- 
fundint diversitats ja presents en el segle x ~ ~ . ' ~ ~ L ' ú n i c a  excepció, és la primerenca 
menció d'un molí paperer ubicar a Santa Maria del Camí, on, ja el 1193, han tingut 
lloc contencioner etplacita multa inter Raimundo de Albarells et Bertrando de Montfalco 
et Berengaria de Copons de ipsa agua et de capud regum de ipso molídepapirum."' L'ela- 
boració de paper a la Conca d'Odena no es documenta fins a plena edat moderna'48 i 
respecte I'kpoca que ens ocupa sols es pot especular en la possibilitat que, de la 

144. S'aprccia un aprafirament igual d'inrens ranr en rones be" diferenrs i diunyades (FRANCESC 
PITE I LLWOT, Un apropament a Pesrudi del, moiin~ del Montrec i lu val1 d'itger, *Acta historica et 
archaeologica Medievdiaa 4 (1983), phg. 219) com en d'afrres més properes (podem veure, rot i 
centrar-se en cronologies posreriors, SALVADORPALAU 1 ~AFECAS, El* molinrd'aigun a la Concn Alta de( 
ritr Gaihr, «Recerques Lleidatanas 1.2 (19781, phg. 13). 

145. JOSEP MARIA MADURELL I MARIMON, El, rnolinr o Catalunya en trmpr de Jauma 1 (Note* 
dorumentirlii, X Congreso de Historia de ia Corona de Aragón, Zaragoza, 197, vol. phgs. 166- 
167 .. . 

146. R~SERSERR~ICOMA. El molídel blnnquer, decalders, «Miscel.l~niad'Esrudis Bagencs*, 2 
(1982). pags. 145.149. 

147. Museu d'Arr, Barcelona, documenr número 1 (transcrir a Josep Maria MAOURELL 1 MARI- 
MON, Elpaper a le, tever cotalanar. Conrribució a la reva hLrdna; Fundació Salvador Vives Casajuana, 
Barcelona, 1973, vol. 11, phg. 961: i a Oriol VALLS 3 SUBIRA, La hlitoña delpapel en E r p ~ f f a .  Sitio! 
x-xrv, Empresa Nacional de Celulosa, S.A., Madrid, 1978, pág. 153; el documenr procedia de I'Abadia 
de Montserrat, de qui depenia, des de 1228, e1 priorat benedictide Santa Maria del Camí, format part 
del fans del Pace Benet Ribas i romanent en propietat del Sr. Oriol Valis). 

148. Josep Maria MADIIRELL, Elpoper a le1 t e m i  ratalanes ... vol. 11, pigs. 5 11, 512, 551, 498, 
643, 645, 664, 910, 945 i 949. 
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inclusió específica del paper en la regulació de la lleuda de Mediona, el 1222,'49es 
pugui deduir una possible activitat paperera a I'Anoia."'Fins i tot els molins 
drapers,'" prou documentats arreu de Catalunya en el segle XIII, a vegades combi- 
nant en un mateix molí I'activitat farinera i drapera,IT2no es documenten pas, i sols 
es pot conjecturar sobre la seva existencia en derivació de les acrivitats dels perai- 

. . 
D e  rota manera, el molí juga un paper importantíssim en el desenvolupa- 

ment socio-econ6mic de la zona, a partir de la seva gran estesa. En aquest 
sentit, no era gens infreqüent construir conjunts de molins, que en realitat 
suposaven I'aprofitament d'unes mateixes infraestructures de resclosa i cana- 
li tzacion~."~ D'aquesta manera, pot edificar-se un casale molendinorum com el 
que, el 1161, Ramon Berenguer IV encarrega construir a Bernat Folc al Bedorc, 
tot especificant-li que ubiqui tants molendina quot potueris in prenominato 
casale."'Similarment, a Freixe, I'aigua, després de servir per a un molí, encara 
era aprofitada per a uns altres dos. De la rnateixa manera, a Vallbona, hi havia 
cinc molins intercomunicats. Aquest sistema comporta una diferencia entre els 
molins, perque els darrers, en rebre menys aigua, tenen unes possibilitats 
menors, i solen ser més petits, regueo una zona d'horts més redulda i no tenen 
peixera. A més, aquest sistema facilment genera problemes per tal de poder 
abastir d'aigua rots els molins, sobretot per raó de la irregularitat dels cursos 
d'aigua mediterranis: a Freixe, quando aque disminuebantur (...) tria molendina 
non poterant comode molere. Aleshores cal pactar. En aquest cas de Freixe, el 
primer molí, que era del senyor del Iloc, disposava d'aigua de die (une mane 
usque a d  diem mercurii mane et die veneris in sera usque a d  diem sabbati a d  noctem, 

149. Josep Maria MADURELL 1 MARIMON. Elpaper a ler tener catalanes. Contribgrid o la reva 
hirtiria, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1972, vol. 1, pig. 302. 

5 0  Sarpren que Oriol Valls (Oriol VALLS. La hiitoria del pnpd en Erpañn ..., pig. 157) 
inristeix, per tal d'avalar la presencia de molinr papererr a Capellades en el se le xiil, en unes dades 
suposadameni basades en la documentació del monesrir de Sant Cugat. les qu& no cancorden amb la 
informació oferta per la documentació i pel carrulari del monesrir (ACA, Monacals. Sant Cugat, 
per amins 427,428, 1162, 1163, Cartulari, Fol. 401r; Rius, Cnrrulorio deSant Cugat ..., vol. 111, pigs. 
4 6 t  1 ' 498). tal cam ja vs advertir, abanr indúr de la publicació de I'ermentada obra, Jorep Maria 
Madureli íJoiep Maria MAOURELL 1 MARIMON. El paper n l a  rewer cotalaner ... vol 1, pig. 121). 

151. Respecte a la similitud i diferenciació entre motídraper i molí paperer vegeu Josep Maria 
MADURELL 1 MARIMON, El paper a le, rewpr rarnlane~ ... vol. 1 pigs. 117-121. 

5 2  Josep Maria MADURELL 1 MARIMON, El1 rnolinr a Calalunya en t m  r de Jmme 1 (Note, 
doczmrnrnlr), X Congreso de Historia de la Cocona de Aragón, Zaragoza, 197, vof. phgs. 165-170 i en 
concrer 167. 

153. Josep RIBA 1 GABARRO, La P d l o  de Clrzramunt, a Jasep Maria TOURAS I RIBE, coord., 
Hirriria da I'Anoia. ed. Parcir Selecter, Mancera, 1988, vol. 1, pig. 267. 

154. Igualment en d'aitrer indrets rón documentats ecasalsde molior», amb la corresponent sala 
de les moler (FRANCESCA ESPANOL, ELr cara!, de molinr medievnlr ler romarquer towagoninei. Contribu- 
rióa I'errudi de la rpvn tipologia nrquitarrinica, «Acta Historica et Aichaeologica Medievalia,,, I (1980), 
pkgr. 235 i rs.) 

155. F. MIQUEL, Liber Eeudorum Maior ... 1, phg. 352. 



i els altres dies no regava ni retenia l'aigua de cap manera i la deixava córrer per als 
següents molins, que en ser més petits, havien de passar amb menys dies d ' a i g ~ a . " ~  
En el mateix sentit, a Capellades, Sant Cugat va haver de fer diferents pactes per a 
captar aigua de recs de molins propers, ja al 1031, a la vegada que el 1140 a Piera 
dóna un mul a Guillem d'Esparreguera i els seus germans perque permetin fer la 
captació d'aigua de I'Anoia des del seu alou, per tal d'abastir els molins que el 
monestir vol construir."'Ara bé, no sempre els acords funcionen: en el cas de Freixe, 
en un context d'enfrontaments més amples, I'encarregat del segon i el tercer molídiu 
que l'anterior ordenació no és certa i afirma que, en realitat, quan faltava I'aigua dels 
tres molins en feien servir conjuntament dos, o fins i tot un de sol, i aleshores el 
propietari del primer es quedava dues tercers parts del total de la mblta i el1 la terce- 
ra.'" 

En realitat, compartir un molí no és gens rar. La propietat del molí pot ser 
fragmentada, tant en els primers moments -el 1083 Berenguer Ramon 11 dóna 
a Santes Creus una tercera part d'un molí a Copons- com també en el segle x I I  
-el 1160 Enric llega en testament al seu germh Pong la quarta part que posseia 
del moli del Bedorc- i en el XIII: Bernat Canals, el 1237, ven al monestir de 
Sant Cugat tota la seva tercera part del principal molí del pla de Capella- 
des. 

Els guanys aportats pels molins són sempre importants, bé que molt variats 
segons llur capacitat. És clar, per exemple, que dels tres molins de Freixe, guanya 
més el senyor que té el primer que no pas el castlh que té els altres dos, perquk 
aquests reben menys aigua, mantenen menys horta i no poden sustentar cap peixe- 
ra. 

Aquest cas de Freixe, en que el senyor té el primer moli i el castlh els altres dos 
mentre la pagesia és sotmesa a les opera molendinorum, és prou significatiu per 
palesar I'interes dels senyors per controlar els molins. Els guanys inherents als molins 
i la seva progressiva complexitat propicien que tant els senyors com els grans 
propietaris hi rnostrin interes: el monestir de Sant Cugat sumara més d'una dotzena 
de molins entre Igualada i Masquefa. Aquest afany dels senyors s'accentuarh amb el 
pas dels ~egles,"~ perb hi és present des del primer moment: en el tombant del segle X 
al XI la vescomtessa de Barcelona posseeix una serie de molins a Capellades. L'interks 
del propietari del molí es centra en poder imposar I'obligació de moldre en el seu 

156. AES, pergsmi 1267 (transcrir a BACH, Coi~~~~ isd ip io rn~c ic ide~  rnonerrir desanta~sriadesolrona ... 
p2.g. 138). 

157. Rrus, Cartulnrio de San: Cugat ..., 11, pigs. 171-172 i 111, p2.g. 125. 
158. AES, pergamí 1267 (tranrcripdó a BACH, Col- l~cciddiplam2rira do1 monesritirde Santa Marin 

de Solrona ... p.kg. 138). 
1 9  Es un fenomen generalirzat en una mena d'rar~lrofsudnl de lor últimor recurror inergétiros de 

lar aguasrirperficialeo ( W O N  MARTI, Hacia una arpcologin huíráulico: lagénesis del molinofeudal en 
Cataluña, dins de MIQUEL BARCELO, dic. Arqueología medieval. En loi (~fuern~ del rmedieva/imor, 
Barcelona, ed. Crítica, 1988, pag. 174). 
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m ~ l i . ' ~ ~ A l  segle XIV, el municipi d'Igualada tractari de defensar-se dels moviments 
tendents a imposar als igualadins, com a únics molins on poder acudir, els pertan- 
yenn al monestir de Sant C ~ g a t . ' ~ '  

Evidentment, el comte també mostra el seu interes pels molins. D'antuvi, 
entén que el curs de I'aigua forma part dels seus drets, per aixb, autoritza la 
captació d'aigües de I'Anoia per a molins, com fa Ramon Berenguer 111 el 11 18 
o Ramon Berenguer IV, el 1141.1 ja Ramon Berenguer 1, en la segona meitat 
del segle XI, comprava molins a Capellades. Altres vegades el comte endega 
iniciatives en la construcció de molins: en I'esmentada encomenació a Bernat 
Folc per a construir molins al Bedorc, el 1161, el comte mana la contribució de 
tots els homes del terme de Piera (faciant ibi, de unaquaque domo, duos jornales 
cum suo conducto) i, un cop edificat i en funcionament, el comte rebri la meitat 
de tot el que hi molgui. Efectivament, els rendiments dels molins seran 
impottants pet a la corona: Jaume 1 obtéguanys dels molins de Prats de Segarra 
i, del molí reial de Piera, rep cent sous anuals, a la vegada que estableix, el 
1258, Pere de Capellades en els cinc molins de la Riba de Cabrera sota un cens 
de vint-i-cinc quarteres d'ordi. 

Aquest gran ioteres per les rendes dels molins i I'augment de la producció, 
explica que, tot i haver-se construit a1 segle X1 molts molins, encara se'n fan 
molts de nous al segle x r i ,  i fins i tot en els inicis del segle xrlr. Aquests darrers, 
solen situar-se, d'antuvi, dins del control comtal o senyorial, i el seu establi- 
rnent veprecedit per una serie d'acords, pactes i, avegades, plets, que asseguren 
llur viabilitat. Així, el 1132 el monestir de Sant Cugat pacta donar una 
cinquena part dels guanys de la mblta a Ramon Guillem de la Granada mentre 
visqui, a canvi de permetre que el monestir pugui agafar aigua des del seu alou 
ad molendina constr~enda,'~'Un cas clar de forta conflictivitat sorgí quan el 
monestir de Sant Cugat tracti, a la darreria del segle XII, d'endegar nous 
mulins a Igualada. S'asseguri la cessió dels drets sobre I'aigua del vescomte de 
Cardona, el 1187, i de Guillem de Claramunt, el 1188 (confirmat per la seva 
filla Sauria el 1205), pero no es posa d'acord amb el darrer castli en I'escala 
feudal a Montbui, Bernat de Monthui, el qual exigia percebre part del delme 
sobre els nous molins. Durant tretze anys es succeiren els enfrontaments, fins 
que s'arribi a la sentencia de 1205, i just I'any següent el monestir autoritzh a 
Pere Llobet la construcció dels nous molins d'lgualada. 

160. El fenomen esrepeteixen indrets bendifecents,propiciant s i t u a c i o n s p r o u p a ~  
cam I'enfrontament viscut a Olot. durant tota la primera meitar del segle XI11, enrre 4s abats dels 
monestirs benedictins de Ripall i de Besalú respecte ds molinr en que els olotins devien moldre el seu 
gra (Joaquim DANES I TORRAS, Hirrbria d'olor, Ajuntament d'ofot, 1980, val. IV, pigr. 640- 
641)~ . ..,. 

161. JOAN SEGURA, Hurmia d'lgualadd, Igualada, Ateneu Igualadi-SERPPAC, 1978 (edició 
facisimil 1907). vol. 1, pigs. 68-69. 

162. mus, Cnrrzlano de Sanr Cugot ..., 111, pirgs. 106-107. 



No són els molins, amb la seva diversitat, I'única activitat transformadora 
important, tot i ser la més nombrosa i generalitzada. Precisament, el desenvolupa- 
ment d'aquesr sector secundari és un indicador dar  d'una renovació social. 

Aixi, és ben significativa I'activitat de les fargues, abastidores d'eines metal.li- 
ques als pagesos en el moment de millora de la producció agrícola. Es molt 
imporrant la de Piera, la primera en ser esmentada, ja al segle xi. Precisament en 
aquesta zona al llarg del segle xrr en són documentades dues més, una a Freixe i una 
altra a Pierola. Així mateix, a la Guardia existeix, igualment, una Fabrica. Els 
primers propietaris de fargues són ferrers que esdevenen molt ben considerats, en un 
clima de pre~tigi.'~'Perb la mateixa importancia de les fargues les fara molt desitja- 
des, i entre els segles xit i comencament del XIii van quedant en mans poderoses: la 
de Freixe sera detentada pel castli, Ramon de Freixe, després d'haver-la disputada al 
senyor del Iloc, a la vegada que el monestir de Sant Cugat es fara amb la de Pierola, 
mentre que la de Piera es manté sota I'advocació reial cedida en regim emfitkutic. 
Les disputes que, coetaniament, sorgiran entorn del liocol palesen la importancia de 
Ilur activitat. 

Molt importants són els forns. Els nous centres de poblament generen forns de 
coure pa, com és clar a Prats de Segarra a la segona meitat del segle xrI. El concepte 
de forn, pero, és forga més ample, i per aixb existeixen forns escampats segons les 
favorables condicions naturals. En ser definida Vilaclara, un dels límits era la rocha 
que dicitur de Furno. 

En aquest sentir, destacava el conjunt de forns ceramics de Cabrera, amb un 
elevar nombre de forns diferents -no menys de vint-i-sis en crooologies diferents-, 
tot aprofitant les facilitats geolbgiques i i'abundancia de llenya i la presencia 
d'aigua. La ceramica de Cabrera, fabricada amb torn de roda i cuita a foc reductor, 
elabora des d'olles a plats passant per cantirs i tapadores que, encara al segle xiir, 
semblen percebre's en liocs ben aliunyats de I'actual comarca, com Rubió, a la 
vegada que la bona ubicació dels forns podia facilitar un comerc cap a d'altres zones. 
A manca de datacions documentals, l'arqueologia suposa que la superposiciód'estruc- 
tures i la seva densitat ens revela una Ilarga activitat, que s'ha de ~ituarprobablement 
entre el final del segle XI i el comencament del ~ 1 1 1 . ' ~ ~  

En endegar-se propiament la vida urbana a les naixents viles, sorgeix una 
considerable activitat artesana,amb la diversitat i complementarierat d'oficis. Preci- 
sament, un tret esencial de la vida urbana és l'aparició dels diferents artesans, un 
dels puntals basics del desenvolupament de les viles i de I'atracció exercida sobre la 

163. Coincideiu, pei ranr, amb la siruació apreciada a d'altres indrecs ~oetaniament (P. BONNAS- 
SIE, Caralunya mil nnyr enrm (Seg111 X-XI) ,  Barcelona, Edicionr 62, vol. 1, pags. 41 1-414). 

164. José 1. PAOILLA, La rerrirsno nlr-medieval de Cabrera d'Anoin <Tribuna d'Arqueofogia», 
1988-1989, pig. 38. 
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ruralia. A Igualada, a la segona meitat del segle XIIi hi treballen, com a mínim, 
sabaters, ferrers, sastres i paraires, progressivament organitzats com correspon als 
oficis baix-medievals. Similarment, cal entendre un desenvolupament semblant a 
Piera i als altres nuclis de poblament vilata important. 

A la segona meitat del segle XI, els intercanvis ramaders habituals a la Conca 
d'odena -de pollins, muls, porcs i truges- tenen prou significació com per interessar 
al senyor d'Odena. I6'La mida real d'aquest comer$ local, pero, ens és desconeguda, 
com tampoc no podem coneixer la incidencia del pas dels mercaders per aquesta 
comarca tot unint comercialment les terres musulmanes amb Barcelona i Manre- 
sa,Is6ni si I'important mercar de Cardona influya, aleshores, sobre les poblacions 
septentrionals de I'actual Anoia, que no sols formaven part del vescomtat sinó que hi 
estaven directament comunica de^.'^' 

En canvi, ja a la primera meitat del segle XII, podem deduir l'existencia 
d'intercanvis basats en la producció primaria pagesa. L'elevada eiaboració de 
llana i de formatges per part dels pagesos de la Guardia, per exemple, no es devia 
adregar sols a I'autoconsum. En el mateix sentir, en aquestes dates, és clar 
I'aprofitament de la cruilla de camins d'lgualada per a mercadejar, de tal manera 
que el 11 96 hom por dir que a les afores d'lgualada té lloc un mercatus a n ~ i c u s . ' ~ ~  
A la vegada, en aquests mateixos moments, no es dubte de la incidencia del 
mercat en la definició i configuració de la vida urbana, com palesa el mateix 
Alfons 1, el 1188, en autoritzar el mercat setmanal a Prats de Segarra, segons 
indica la carta de p ~ b l a m e n t . ' ~ ~  

No és pas documentat, pero, el pas, en el tombant del segle XII al XIII, cap a un 
comers de llarg recorregut gestar en aquestes terres a partir d'activitats artesanals 
amb projecció exterior. Bé que la cruitla de camins que configura 1'Anoia "Ohi 
contribuiria, no es documenta una activitat artesanal suficient. En aquest sentit,les 
suposades manufactures de paper al terme de Ctaramunt, en definitiva, sols són una 
interessant conjectura a partir del pas de paper per Mediona, segons indica la seva 

163. ADM, Sec. Conca, legajo 3, n.- 1088. Transcrit a ALVARES. La Baronia ... phg. 62. 
166. Sobre La importincia d'aquesrs moviments, comercials vegeu PIERRE BONNASSIE, Camlun- 

ya mi/ anyr enrera (Sogies x-xiJ, Barcelona, Edicions 62, 1979, vol. 1 pigs. 309 i 362-377. 
167. Tat i que cal matisar I'exirtencia d'una itrata cardonera uordi BOLOS, Aportarianr al 

mneixemenr de /er vier de romunicació ~Symposium Internacional sobre els Origens de Catalunya (Segtes 
VIII-IX)». 1991, vol. 1, pig. 423). 

168. RiuS, Cartulario dr Sanr Cugar ..., 111 phg. 347. 
169. ANTON VIM Y SALA, P I ~ U  del Rey y /a  Mare de Deu del Parral. Noter hiftóriq~ef, 1984 (ed. 

facsímil, Manresa 1913), phg. 18. 
170. Flocel SABATE, Anoin. Marc Hirtorir. X a n a  "¡Aria. Catalunya Rominica, vol. XIX, Funda- 

cid Enciclopedia Catalana, (en premsa). 
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Aquests enfrontaments no desvirtuaran la importancia del comer$, cabdal no 
sols en el desenvolupament economic sinó en I'estructuració de les viles com a 
centres regionals. L'atracció economica encara és accentuada amb el desenvolu- 
pament de les trnbades anuals. Segons la carta de poblament, la fira de Prats de 
Segarra ja existia el 1188, encara que la importancia de les Gres d'aquests indrets 
no es palesa clarament fins apropar-nos al segle XIV. No deixaran, perb, de 
barrejar-se amb la conflictivitat senyorial: la fira de Sant Martí Sesgueioles sera 
disposada pel rei, el 1317, el primer dissabte de setembre per tal de competir 
amb Calaf, on el vescomte de Cardona havia autoritzat, per ptopi compre, en 
contra de les regalies, una fira en els mateixos d i e ~ . " ~  

La línia de creixement 

El desenvolupament econbmic és molt immediat. És significatiu que i'agricultu- 
ra va guanyant espais fins a la segona meitat del segle XI a la vegada que els molins 
van essent construits des del mateix segle X. Un cop superades les dificultats del 
tombant del segle x al XI, el conjunt reflecteix un augment econbmic sense por als 
perills inherents a la zona de marca. 

Descripcions &piques de data reminiscencia bíbli~a,'~~com la que fa el clergue 
Beroat Isar sobre la Guardia el 1155,'"poden fer derivar de I'assalt almorhvit un 
seguir d'estralls irreparables. De cert, els almoravits danyaren la ~omarca, '~ '  perb no 
estroncaren ni alteraren el curs del desenvolupament economic. Al mateix terme de 
la Guardia en la primera meitat del segle Xit, com a d'altres llocs de i'actual 
comarca, es viu un creixement agrícola, amb importants modifrcacions agro- 
pecupiries, com hem vist, i amb un augment de la producció que sembla menar cap 
a una esbranzida del comerc. Un comers que, si més no, a nivel1 local no ha deixat de 
practicar-se a la Conca des del segle XI i que experimenta una forra esbranzida al 
segle XiI. Aquest creixement del sector terciari ve patell al desenvolupament de les 
viles i del sector productiu, ben assenyalat al segle xrir. 

178. ACA, Cancelletia, Registres 214. fol. L00r. 
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En sentit global, la linia és de constant creixement, per bé que la pobiació 
pagesa progressivament és sotmesa a més greus exaccions i I l i g a m ~ , ' ~ ~ a  la 
vegada que, a nivel1 individual, testimonis i senyals de patir dificultats econo- 
miques es van repetinr, durant tot el període, en diferents membres de la page- 
sia. 

Els primers hibitats eren ben precaris: petits habitatges de planta rectangular o 
trapezoidal, construits amb pedra en sec, sense argamasa, i amb un embigat en 
pendent, cobert de palla o branques, com han mostrar les restes arqueologiques a la 
Tossa de M~ntbui . "~La  precarietat igualment caracteritza I'hibitat dispers, present 
des del mateix primer moment, edificat també amb pedra seca, tot aprofitant, 
sovint, com a paret posterior una pedra viva, on eren encaixades les bigues per a 
subjectar la coberta. L'Anoia segarresa oriental veié moltes edificacions d'aquest 
tipus (la Manresana, Seguers, cal Seuba, cal Sala...).'84A la vegada, també es troba 
utilitat per a les coves, sembla que tant en la mateixa zona segarresa oriental com a 
Masquefa o a I'actual Llacuna. Aquí, precisament, la importancia donada a la 
«cava» d'Ancosa, com a definidora de I'espai, encara al segle xri ,  palesa una notoria 
significació. 

Aquesta precarietat es sol combinar, inicialment, amb la necessitat d'encettar 
un aixopluc defensiu, caracteritzant hibitats molt adaptats a la ropografia al redós 
d'una fortificació adient, com e's el cas de Cabrera."' 

De fet, una bona protecció és indispensable en la terra de marca. L'obligació dels 
primers repobladors de Freixe, el 955, és, immediatament després d'arribar, cons- 
truir «in comuna» una torre.'%La torre de defensa esdevé consubstancial al paisatge 
agrari. Protegeix els hibitats aillats, pero més freqüentment la torre és unida a petits 
nuclis de població, als quals els escau la definició feta, el 1057, de Sant Jaume 
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d'Igualada: una torre i unes casas et casalibw qui in circuito eius ~unt.'~'Aquesta 
protecció a vegades condiciona un habitar agrupat ben a prop del castell, com a 
Odena al mateix segle ~ , ' " b é  que també comporta conjunts de masos propers, com 
la villula de Vilaclara (de la Guardia), tal com és esmentada el 1083, formada per 
set masos a prop d'una torre. 

La denominació de villa, en aquestes contrades, abans de referit-se a nuclis de 
poblrment agrupat entorn del castell, és atorgat en preferencia a grans extensions 
agraiies. Així, el 1023 és esmentada la villam que vocant Avenes, prop de T O U S , " ~ ~  la 
Villa-Alta és present coetaniament al sud-oesc de Copons."" 

Quan, el 1085, Alamany Onofted, a Odena, parla del meum mansum de Vilacla- 
ra,lq'potser esta identificant el mas amb Viaclara, pero tal vegada entén Vilaclara 
com el topbnim indicador d'un ample espai agrícola, on el mas n'és un fragment, de 
la mateixa manera que al segle xr1 la mateixa Vilaclara (d'Odena) és sols un 
toponim sense cap unitat d'explotació -unam peciam tewe a d  Villaclara-.IqzLa 
Vilademuger origen de tot un castell termenat, convida a una reflexió similar, com 
Vilaclara de la Guardia o indrets com Vilallonga. 

D'altres vegades, pero, la vil.la acaba identiftcant-se amb un mas. Aquesta 
similitud encara és present el segle xrr, quan el monestir de Sant Cugat parla, a 
Masquefa, del mansvm nostrum qui vocatur de Vila Merdo~a."~De manera similar 
succeeix amb els vilats: encara al segle XIIl a Claramunt hom parla del vilar quem 
tenet Petrum Perdigo per Savinam.lq4 

Cmtament, el mas es configura, des dels primers moments, com un dels 
elements estructuradors de I'espai i la propietat. Ben generalitzat en el XI, el mas, 
que en altres indrets i en diferents cronologies pot presentar problemes de contingut, 
aquí és definir sempre com una unitat d'explotació agrícola autosuficient. Sol 
mostrat-se de grans dimensions -Arnau Costa, en el segle XIi, té un mas a Rubió que 
va de collo d.&pina usque adflumen de Anoia-,'"centrant les tewis qui in circuitu eius 
sunt, des de tertes encara ermes al conjunt de camps, vinyes i horts exigits pet una 
economia agraria d'autosuficiencia, encabint rota una complexitat constructiva: 
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diferents cases, dependencies, coberts i magatzems. A la vegada, la seva extensió 
normalment no impedeix l'aparició de nuclis de masos propers, com els masos de les 
Erplugues, al terme de Claramunt, prop de Carme. 

El nombre de masos és molt elevat a tota la comarca, denotant un intens 
poblament dispets des del mateix segle xr. De tota manera, l'espai agrari no és 
estructurat exclusivament pels masos. De manera global, cal compaginar llur 
important presencia amb el predomini numeric deis pagesos que posseeixen poca 
terra, i en parcel.les sovint esparses i fragmentad&, que són, a la vegada, les més 
nombrases. Al segle XIII, de les seixanta famííies pageses que al terme de Montbui 
paguen cens al bisbe de Tic, només vint-i-una consten com a ocupants de ma- 
SOS. 

Excepte alguns masos i topbnims on ha quedar arcai'tzat l'ús del mot uila, ja a la 
darreria del segle XI aquest terme es reserva a nuclis de poblament compacte 
normalment al redós de la fortificació, com Calaf, o com al segle XII es designara a 
Masquefa o a Carme. Carme, per exemple, al llarg del segle x I  sempre apareix com a 
Iloc i, en canvi, a mitjan segle XiI és una uilla, procés similarment viscut a Masquefa. 
A la segona meitat del x I I  és documentada la Vilanoua de Cama i, en altres dos 
extrems del mateix terme de Claramunt, sorgeixen les Vilanoua de Claramunt 
(després del Camn i Vilanowa d'Espoia, petits nuclis agtaris ben caracteritzats al 
redós de la respectiva domus. Una evolució, tant demogrifica corn Ikxica, completa- 
va aquests plantejaments. En realitat, el poblament agrupat, encara que normal- 
ment aplegant un nombre d'habitants ben reduit, va generar un nombre de pobles 
superior al que ha arribar als nostres dies. 

El fet que alguns nuclis, per les circumstancies econbmiques i socials, creixin 
forca i desenvolupin activitats productives i terciaries, comporta que el terme uila 
vagi essent teservat a les poblacions més significatives i, precisament, cada vegada 
menys rurals. Al segle x t r i  Igualada és considerada una vila, de la mateixa manera 
que Prats de Segarra i Piera, pero Carme, per exemple, torna a ser conegut com a Iloc, 
per bé que encara a la segona meitat del segle hom esmenta Santa Coloma de 
Montbui com a villa Sancte Columbe.'"En tealitat, el rigor amb que el terme vila va 
essent aplicat als principals centres de poblament urba comporta que notoris nudis 
intermitjos, com Copons, que era seu de sots-vegueria, restin catalogats com a Iloc, 
establint una classificació fixa que, com a la resta del país, s'endinsari al segle 
XIV. 

Ultra els hibitats esmentats, el poblament també cerca la protecció de les trenta 
passes que volten els recintes consagrats. Ja a la segona meitat del segle xr l'església 
de Sant Martí (Sesgueioles) comptava amb cases al voltant. A Calaf sorgí un 
importanr nudi entorn de la candnica de Sant Jaume. Aquestes sagreres, obviament, 

196. ADM, Sec. Conca, legajo 7, doc. n.O 410, (transcrir a ALVAREZ. Li7 Bnrania ... pag. 
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eren buits jurisdiccionals per al senyor del lloc i depenien directament de I'Església. 
Aixi, el priorat canonical de Sant Jaume de Calaf disposava d'un batlle propi abocat 
preferentment sobre la sagrera. 

Del castell a la domus 

Al segle x conflueixen dos factots ben significatius: el control aristocritic de 
I'expansió territorial i la necessitat de defensar el territori del perill exterior. La suma 
dels dos elements mena a un encastellament de l'espai. El territori es compartimenta 
en uns termes presidits pel castell del senyor. La funció militar es palesa, d'antuvi, 
pel lloc escollit per a la construcció del castell, llocs favorables a la guaita i la defensa, 
com dira el P. Ribas del castell de la Guardia: el sitio era venrajadíssimo en aquellos 
calamitosos tiemposporque de allíse descubre toda la  tierra de Yqualada, de Calaf y de 
Manresa comprendiendo más de 20 leguas tomadas en ~emicírculo.'~' El mateix mot de 
Guardia, tant aquí com a la Guardia Pilosa, i topbnims tan expressius com Miralles, 
present en dos dels castells anoiencs, palesen la tasca defensiva, que sera completada 
amb un elevar nombre de defenses auxiliars, principalmeot torres i guardies, ben a 
prop dels nuclis de poblameot i, per tant, en realitat, més que complementiries, bi- 
siques. 

Mitjancant el castell, el senyor presideix el terme.'"EI castell és, en realitat, 
la base defensiva i exactora: el pagament lligat a la jurisdicció, el delme, sera 
cnbrat precisament pels castlans, els mateixos encarregats de la defensa del cas- 
tell. 

Després que els almoravits, el 11 14, travessin I'actual Anoia, desapareix el perill 
musulmi. En el ca~teU disminueix ripidament la funció protectora i defensora de la 
població i, conseqüentment, creix la seva finalitat exactora. Els castlans entenen el 
castell com la font de Uurs rendes i no pas corn un indret que han de conservar i 
habitar. Cada castli havia de tenir una casa dins del clos murallar del castell. 
Normalment la hi tenia, fragrnentant aixíel casteU, perb solia estar deshabitada i de 
ben aviat enrunada. Al Uarg del segle XIiI els castells van caient per si sols, 
conseqü&ncia de i'abandó, de la mateixa manera que succeix en indrets tan distants 
com Tirrega o el R~ssellÓ.'~~L'únic que sovint es conservava era la torre de 
l'homenatge, per tal de poder-hi desenvolupar les correspnnents cerimbnies feudals 
en assumir el lloc un nou castla. Aquesta situació, on fios i tot la torre de 
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i'homenatge pot derruir-se, és el context on les Cornmemoracions de Pere Albert han 
de regular en qual guisa darh pactar de ca~tel si el castel és c a h ~ t . ' ~ '  

El mateix rei, el 1313, assenyala com a culpables d'aquesta situació, en el cas 
concret de Monrfalcó el Gros, els castlans, preocupats per percebre les rendes 
pertinents i no pas per condicionar el castell: 06 culpam et negligenciam castlani ca~tri  
predicti, dictum castrum est dirutum et quod dertructum (es0 per eos qui dictum castrum 
tenere debent condirectum ac ipsum c u ~ t o d i a r e . ~ ~ ~  

Alguns castells, pero, escapen a aquesta dinamita. Són els castells que mantenen 
una capitalitat dels inreressos del senyor, com és el cas dels de Claramunt o d'Odena, 
tot rebent una nova funcionalitat amb els enfrontaments baronials. Ara, pero, des de 
la darretia del segle XII i de ple en el x i i ~ ,  les construccions defensivo-b&l.liques són 
diferents. Els casteUs cauen mentre s'enlairen les domus. 

La pressió i expansió del vescomte de Cardona per la Conca d'Odena, al segle 
X ~ I I ,  com hem vist, no hauria estat possible sense eis contactes i Uigams que establí 
amb les domus de Vilanova del Camí, Vilanova d'Espoia, Odena i Santa Coloma de 
Montbui. 

Les domus formen part de la violencia senyorial, de la mateixa manera que les 
diferentsfortitudine~ prhcticarnent sorgides en aquest moment -com la de Matosses 
entre Masquefa i Gelida- o les remodelacions de construccions defensives anreriors 
-com la del Bedorc-. En aquest mateix context, són edificades construccions que 
serveixen per a protegir la pagesia contra la pressió exactora del senyor, com la 
fortaíesa sobre CapeUades, erigida el 1 147 amb la veritable intencionalitat amagada 
cera la referencia a un inexistent perill dels s a r r a ~ n ~ . ~ ~ ~  

Algunes domus són una mena de masos fortificats, tot centrant unes terres a 
I'extrem del terme del castell, com és el cas de la domus de Cucala, del bisbe de Vic a 
Tous. En aquests casos, la domus, tot i comportar els jurameors de fidelitat, és 
cedida en emftteusi, com es faria si d'un mas es tractés. 

Molt més freqüenrs són les domus que centren un petit nucli d'habitar, com les 
de Vilanova del Camí, Santa Coloma de Montbui (ara Santa Margarida) o Vilanova 
d'Espoia. En aquests casos, el senyor infeuda la domus a un cavaller de la mateixa 
manera com s'atorga part del castell al castli, amb donació d'una peca de terra i 
cessió d'uns drets, inclos el delme. 

La domus esdevé una fortificació miUot adaptada a la nova situació feudal que 
no pas els castells. En el context del segle XIII, sovint podia ser mes útil una 
fortificació adequada a una zona planera, immediata a la població i propera al camí, 
com la domus de Santa Coloma de Montbui, que no pas el castell encimbellat a la 
Tossa de Montbui. 
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Qui rep la domus pot establir lliurement qualsevol pacte mentre no vulneri la 
fidelitat deguda al seu senyor: com hem vist, Arnau Soler i el seu fill, com a estadants 
a la domus de Vilanova d'Espoia pacten ajudar al vescomte de Cardona, pero 
especifiquen que no faran mal als Claramunt per raó de la fidelitat deguda.'04 

En realitat, les domus poden arribar a fragmentar el terme del castell. Els 
Montbui, que regien, sota els Claramunt, la domus de Vilanova de Claramunt des 
de 1207, cap a la tercera decada del segle prenen decisions propies perjudicials al seu 
senyor i finalment, el 1229, després d'un enfrontament paradigmatic dels viscuts 
entre senyors i castlans, mitjancant sentencia arbitral reben en propietat la domus, 
esdevenint-ne totalment senyors i, en conseqüencia, emptant-la per a servir els 
Cardona i fer mal als Claramunt, a la vegada que refermen la seva possessió tot 
denominant-la ara Vilanova del Camí. 

No és rar, doncs, l'interes del vescomte de Cardona per a subjectar el control de la 
domus de Santa Coloma de Montbui quan, a mitjan segle XIIi, sorgeixen diferencies 
amb el seu castla, Arnau de Montbui, al quai havia infeudat la d ~ m u s . " ~  

Certament, les domus poden esdevenir, dins del terme, veritables falques enemi- 
gues. Per aixb, com hem comentat, el senyor d'Odena vol assegurar-se, mitjan~ant 
convinen~a, que els diferents propietaris de la domus d'Odena no I'empraran per 
agredir els seus interesos.'06 

La divisió tewirorial 

Estructurar l'espai en castells termenats esdevé beo natural en el segle X, ates els 
factors que hi hem vist confluir. Tot i la decrepitud que aviat arribara als castells, la 
noció de casteli termenat es perllongara unir a la divisió basica del territori. Per aixo, 
en singularitzar-se plenament el terme del Bruc, ja al segle x r n ,  es parla del castell 
del Bruc, de la mateixa manera que es fa amb qualsevol now nucli de poblament 
amb entitat propia. En un sentit semblant, hom esmenta el castell i els castlans de 
Prats de Segarra, al marge de la Manresana."' 

En realitat, com acabem de veure, els castells esdevenen un benefici per a les 
famílies castlanes concretes i, per aitra banda, com a divisió territorial, tot i 
mantenir la seva validesa per a designar les unitats locals, termenegen un espai 
plenament desbordat, tant en un nivell inferior com en un nivell superior. En aquest 
darrer sentit, és ben pales almenys des del segle XII, quan és habitual entre la 
pohlació una considerable mobilitat a nivells local i comarcal. A la vegada, a un 
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nivell inferior, I'afermament del creixement socio-econbmic posterior a la repoblació 
facilita la singularització de diferents nuclis de poblament que no s'avenen amb la 
delimitació de castell termenat. Per aixb, a la sortida del segle XII comenca a 
estendre's la denominació de quadra. En el segle anterior, hom pot tractar d'explicar 
les quadres com una concessió de jurisdicció menor per part del senyor del mateix ' 
castell te~menat,"~per bé que aquest plantejament, basat en els comentatis de 
Tomas Mieres,'09no encaixa plenament amb el principal cas coetani exisrent a 
I'actual Anoia, Vilallonga. Posteriotment, de cara a la baixa edat mitjana, es 
ptodueix una gran proliferació del terme quadra, amb un creixement constant des 
del tombant del segle X1I al XIII. Amb aquest terme, ara, es singularitzen els espais 
que, dins d'un castell termenat, adopten un caire propi. La distinció com a quadra 
comporta, sobretot, elements jurisdiccionals diferents, per bé que no es tracta tant 
d'establir un marc competencial especific com de permetre'n una singularització. 
Igualada, per exemple, és esmentada corn a quadra quan el rnnnestir de Sant Cugat 
estreny la jurisdicció en aquest nudi ja prou especificar pel seu dinamisme al marge 
del castell termenat del Ilo~."~Els nuclis desenvolupats i singularitzats en els extrems 
dels castells termenats són idonis per a ser considerars com a quadres, corn, per 
exemple, Vilanova d'Espoia o la Torre de Capellades, desptés de Claramunt-. Així, 
el terme quadra permet una precisió més ajustada de I'espai, i en aquest sentir 
s'estén en el segle XIII i sera amplament aprofitat a partir del segle XIV, quan molts 
nuclis de poblament ja existents seran esmentats com a quadra, tot reconeixent aixi 
la seva singularització com una entitat geogrifica menor. El plantejament desembo- 
ca a una profusió enorme de quadres a la sortida de I'edat mitjana, encabint des de 
llocs com Ancosa a antics castells termenats molt decadents, com la Goda. 

Aquesta evolució seguida en la demarcació menor, va acompanyada de I'evolu- 
ció en la demarcació major, Cal encerrar I'ordenament dels espais amples, i més 
quan es desenvolupa-una forra mobilitat en I'espai geogrific. En aquest sentir, no es 
pot recuperar de manera eficag la noció de comtat. Els comtats es van estendre amb 
els repobladors tot seguint I'atzat de I'avenc. D'aquesta manera, I'extrem nord- 
oriental de I'actual Anoia formava part de I'esllanguit comtat de Berga,"' 
menrre el comtat de Manresa "'i el de Barcelona fragmentaven la Conca d'Odena. 

208. Manuel &U, Elfeudalirmo an Caraluno, «En torno al feudalismo hispánico», 1 Congreso de 
Esrudior Medievales, Fundación Sáncher-Alboinoz, Avila, 1989, pis .  382. 

209. Josep Maria PONS GURI, Ler rater nloerer i ler quodrer. El cm de la quodra de Compinr, 
«Circular de I'Acxiu Histbric Fidel Fira, 11 (desembre 19611, pig. 150, també a Josep Maria PONS 
GURI, Recull dértudir d'Hütc3rio jrrrídicn catnlma, Fundació Noguera, Barcelona, 1989, vol. 111, pig. 
8 nA ." .. 

210. mus, carrdnno de Sant c ~ p t  .., 111, pag. 380. 
211. Sobre I'eupansid del comtat de Berga: ALeaRT BENET I CLARA, El romratde Barp. Origen i 

Iímitr (S. x-xr), «L'Erol. Revisra culrural del Berguediw, 11 (setembre 1984). pig. 16-24. 
212. Respecte I'exrensió del comtat de Manrera: Alberr BENET I CLARA, L'ezpanrió del contar de 

Manresa, Dalmau editor, Baccelona, 1982. 
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La divisió comtal esdevenia, de fet, artificial, com mostra ben aviat Igualada en 
atreure, de manera clara al mateix segle XII, població d'un i altre comtat. 

Les grans demarcacions eclesiastiques presenten la mateixa problemarica, en 
tant que els bisbats s'estengueren tot seguint I'extensió dels comtats i, per tant, la 
divisió en dibcesis reprodueix la mateixa divisió comtal: el bisbe d'Urgell segueix el 
comtat de Berga -amb l'excepció de Pujalt, que essent del comtat forma part del 
bisbat osooenc-, el bisbat de Vic ocupa el comtat de Manresa, i el bisbar de 
Barcelona s'estén pel comtat hombnim. 

La definitiva incorporació del comtat cerda al casal de Barcelona en endegar-se el 
segie xrr, uniformava tot l'espai sota el comte barceloni, per bé que en la practica 
tampoc no vol significar cap unitat real, perquk a nivel1 jurisdiccional és peimanent 
la fragmentació, amb expaosions ben notbries com la protagonitzada pel vescomte 
de Cardona. 

En realitat, l'apreciació popular de I'espai percebia el territori al marge dels 
plantejaments jurisdiccionals o senyorials, i preferia basar-se en I'afinitat física, 
entenent com a unitats ben nítides la Cooca d'odena, la Segarra i, entre aquestes 
dues i el que aleshores era I'Urgell, la Selva, a la vegada que al sud del congost de 
Capellades la regió penedesenca es particularitzava en gran part per la capitalitat 
exercida perla vila de Piera. Aquesta preferkncia popular que trenca les segmenta- 
cinns "'imposades jurisdiccionalment (comtats, fragmentació baronial ... ) referma 
la importancia de la percepció comuna física en I'apreciació de I'espaiF4 veritable 
base real de I'estructuració del territori, com també s'aprecia en efs altres indrets del 
país.2" 

Aquest espai natural és estructurat pel creixement de les viles de manera ben 
espontania, atraient, com hem vist, una població coiocident amb el radi on els 
vilatans eoriquits hi projecten els seus interessos en un sentit ben ample. Per aixb, en 
entrar en conflicte competencia1 el veguer de Cervera i els sots-veguers de Prats i de 
Copons, les queixes no les protagonitzen els corresponents oficials reials sinó els 
respectius representants municipals de les seus vicarial o sots-vicarials, 2'6els quals 
identifiquen els arnbits jurisdiccionals amb les prbpies zones d'influkncia. A la 
vegada, aquest radi d'atracció de la vila coincideix amb un marc geografic que es 
mostra, per propia natura, ben definir, amb els am6its físics característics i acceptats 
popularment. 

Així, el sorgiment, al segle XIIi, de les guatre sots-vegueries estables que 

21 3. Yi-Fu TIJAN, Topophili6. A rtudy o/ environementolpeiception, attitrrde~ nnd volcer, Engle- 
wood Cliffs, Orentice Hall, New Jersey, 1974. 

214. Thomas F. SAARIEN, Enviromentalplanning. Perception and behavior, Houghton Mifflin Co. 
Boaron, 1969. 

215. Vegeu, per exemple, Flocel SABATE, Apropanient a una comarca natzrol: I'UrgeIlalre~le xrv, 
«Urtx. Revista Cultural de l'Urgell», 2 (199O), phg. 49-53. 

216. Podeu veure, per euernple, ACA, Cancelleria, registre 134, fol. 179"-180r. 



ocupaven I'actual Anoia (Piera, Igualada i Conca d'Odena, Copons, Prats i Sega- 
rra) "'palesa que la divisió en sots- vegueries no respon a una cartesiana imposició 
administrativa reial sinó que, a través de I'afany del rei per encerrar una correcta 
organització del propi espai jurisdiccional i representatiu, canalitza els diferents 
elements comunament acceptats, tot reflectint la necessitat &articular el territori a 
partir de les configuracions físiques naturals matisades per les viles, que actuen com 
averitables organitzadores de I'espai, combinant el seu pes amb la situació baronial i 
la tradició. 

Aquests mateixos elements consoliden en un niveii superior les demarcacions 
vicarials on s'encabeixen les sots-vegueries. Com hem vist, els radis de projecció 
teixits per les seus sots-vicarials anoienques es circumscriuen dintre d'altres majors i 
més amples, proporcionals a la capacitar d'atracció i d'irradiació de les viles que els 
empenten. Així es facilita la inclusió de la Segarra i la Selva dins de la vegueria de 
Cernera mentre que I'espai meridional es sirua a la vegueria de Vilafranca i el 
Penedes. Igualment, les imprecisions en els límits de les demarcacions vicarials 
responen a una col.lisió de capitalitats: el conflicte que, en el tombant del segle XIII 
al XIV es viu entre les vegueries de Cernera i Bages entorn de la ubicació de Boixadors 
i de Sant Pere Sallavineta, es planteja com una tensió entre Cernera i Maoresa arran 
de topar els respectius radis de capitalitat."' 

En aquest context, I'afermament de les seus sots-vicarials reproduira en el seu 
radi els mecanismes de penetració i consolidació territorial. De cara al segle XIv, els 
problemes limítrofes entre les vegueries de Cervera i del Penedes responen a la 
puixanci &Igualada, que entra en col.lisió amb la capitalitat de Cernera sens que hi 
interningui pet a res Vilafranca del Penedes. De fet, la superposició de diferents 
Ambits d'influencia mena a reiterades tensions entre les seus sots-vicarials i les 
corresponents seus vicarials, que conclouen, en el primer quart del segle XIV, amb la 
limitació de I'accés dels veguers a les sots-vegueries respe~rives.~'~ Així, es recalca, 
mitjancant I'actuació del oficials reials, la propia identitat de la demarcació sots- 
vicarial, identificada tradicionalment amb un espai natural i consolidada en la 
relació amb la seva capital. 

217. Ultra aquestes sots-vegueries amb posterior conrinuitat, encara exirtia la del Bruc i la 
Guardia, que mancar& de vigencia en entrar al segle xiv. A l'igual que les altrei demarcacions. tamb6 
cenrrava un e s ~ a i  natural caracrerísric. reafermat en aauest cas rier la indefinició entre les verueries de 
Manresa i ~ a g e s  i de Vilafranca i el .penedes. 

" 

218. AHCM, Arxiu Municipal, Llibre Verd. fol. 2r. 
219. ACA, Cancelleria, Registre 134, fol. 17%-180r; 225, fol. 230r. 
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Fig. l. Mapa de la Comarca de I'Anoia. 
Nuclis de poblament documentats entre els segles x i xril 
Castell termenat (segles X-XII) 
Indret documentat com a castell termenat a partir del sede xirI 
Seu de sots-vegueria estable des del segle XIII 
Denominació de les regions naturals-populars (segles X-XIII) 



Balsareny de Segarra 
El Bedorc 
Bellprat 
La Bleda 
Canaletes 
Capellades 
Cases Velles 
Castellet 
Castellet 
Castelltort 
Casrelltort 
Cazme (Carme) 
Cirerola 
Conrrast 
Ses Cortes 
Les Corts 
Cortadelles 
Durban 
Les Figueres 
Freixe 
Forteda (Fortesa) 
Igualada 
La Llacuna 
La Llavinera Grossa 
Mas Desestrer 
Els Masos de les Esplugues 
Les Matoses 
Mirambell 
Moretons (Moletons) 
Moros 
La Panadella 
La Pobla de Claramunt 

33.- Portaespana 
34.- Rofes 
35.- Rubiola 
36.- Sant Cristbfol 
37.- Sanr Genís 
38.- Sant Jaume d'lgualada 

(Sesoliveres) 
39.- Sant Jaume Sesoliveres 
40.- Sant Martí Sesgueioles 
41.- Sant Pere Sallavinera 
42.- Sant Pere Vilella 
43.- Sant Pesselas (Sant Pere de 

I' Ars) 
44.- Sant Puvim (Sant Pere des 

Vim) 
45.- Santa Coloma de Montbui 
46.- Santa Creu de Creixa 
47.- Santa Maria del Camí 
48.- Secanella 
49.- Soler de Comalats 
50.- Soler den Pujalt 
5 1 .- La Torre de Capellades o de 

Claramunt 
52,- La Torre dels Hereus 
53.- Torrebusqueta 
54.- Torrefolguera 
55.- Torremitja 
56.- Tolosa 
57.- Vallbona 
58.- Vilaclara 
59.- Vilanova d'Espoia 
60.- Vilanova de Claramunt o del 

Camí 


