
ELS CAMINS DE LA CATALUNYA MEDIEVAL 

1. El camí m m  a eiement d'un patsatge 

En primer Iloc, m'agradaria de cridar I'atenció sobre el fet que qual- 
sevol camí ha esrat, al llarg dels segles, un dels elements variables d'un 
paisatge complex i també variable. L'estudi dels paisatges arqueol¿jgics, 
dels paisatges del passat -que estem d'acord amb P. Bonnassie quan 
afirma que és una de les línies de treball actualment més de moda a nivel1 
europeu-' vol dir precisament intentar darribar a coni-ixer les relacions 
mútues que hi hagué entre els diversos elements que els constituien: 
entre, per exemple en el cas que ara ens interesa, d'una banda, les vies 
de comunicació i, de I'altra, els camps, els boscs, els molins i les salines, 
les ciutats, els pobles i els masos, els Iímits administratius, senyorials o 
eclesi&stics, etc. 

Cal tenir, així mateix, present la relació que hi ha entre el paisatge 
histdric, la forma com s'organitzava un territori determinat, i I'economia, 
entre el paisatge i la societat o entre el paisatge i les estructures adminis- 
tratives; per tant, cal pensar en el paper fonamental que ha tingut I'home 
en la configuració de quasi tots els paisatges. 

Com a historiadors, hem de tenir també sempre present el fet tem- 
poral, que permet i comporta una constant transformació directa d'alguns 

l. Prem Borun~ssi~, "Avant-propos", a "Paysages, habitat et vie rurale dans le Lan- 
guedoc rnédiéval", AnnuiescluMidi, núm. 180 (1987), pag. 393. 



dels components del paisatge i indirecta de tots els altres. Si es crea un 
nou poble s'han de crear nous camins i fins i tot es poden moure de lloc 
alguns de vells. Quan, per exemple, al segle XilI es crea la població de 
Bellver de Cerdanya, el rei concedí permís perque l'antiga via cerdana 
anés a passar pel costat de la nova pob ia~ ió .~  Un segon exemple: el crei- 
xement del comerc de sal, en relació amb la ciutat de Cardona, a I'Alta 
Edat Mitjana, féu que aparegués (o prengués una nova importancia) tota 
una xarxa radial de vies anomenades cardoneses, a l'entorn d'aquesta 
població: eren els camins que portaven cap a Manresa, cap a Berga, cap a 
Solsona, etc.3 Encara un darrer exemple. És molt interessant un document 
de l'any 971, del comtat de la Ribagorca, segons el qual Endiscle i el seu 
pare Dac donaren al monestir d'Aiaó el castell de Sopeira amb les vias et 
semitas unde parentes nostri iter f e c e r u ~ t , ~  és a dir amb els camins que 
portaven al castell, que resta aclarit que llavien estar fets pels avantpassats 
dels donadors. 

Per contra, cal pensar que quan s'abandonava una zona, els camins 
que hi passaven perdien la raó d'ésser, especialment els que tenien només 
un abast local. Ja he exposat d'altres vegades I'exen~ple del camí que v? 
dels Colls al Mas Carrer, prop del Santuari dels Arcs (municipi de Santa 
Pau, la Garrotxa): entre un cainp i el vessant de la muntanya, hi ha un an- 
tic camí abandonat, totalment amagat dins del bosc, segurament bastant 
antic; al seu costat, hi ha un segon camí també abandonar, fa, pero, pocs 
anys; actualmeni, es passa per un tercer camí que agafa una llenca del 
carnp de conreu.5 És probable que els canvis s'hagin produit en sengles 
moments d'abandonament d'aquest carnp. Així entrem en un segon as- 
pecte. 

2.  Josrr M. FONT I RIUS, Canm depoblación yfranquicia de Cataluña, Madrid-Bar- 
celona, 1969, doc. 279; Jono! BoiAs i MASCLANS, MONTSER~AT PAGI)~ i PAREIAS, "Lihabitat concen- 
trar a I'edat mitjana. Aponació a I'estudi de Bellver de Cerdanya i dels seus túnels medievals", 
Ilerda, núm. XiW11 (1990), pags. 107-118. 

3. Vegeu: jomi BOLAS, "Aponacions ai coneixemcnr de les vies de comunicació", a 
Symparium Internacional sobre el8 orí.gens de Catalunya (en curs de pribiicació). 

4. m o n  D'ABADAL, Catalunya Camlingia, vol. 111: Els comtars de Pallan i RibagorGa, 
Barcelona 1955, doc. 213. 

5. jomi Boles, El m, elpa@s i el SenyOI Paüarge i societal a la padquia de Sant 
VIceng de Sallent (la Camlxa) a ledat mitjana, Ed. Mirador, Barcelona (en curs de publica- 
ci6). 



2. El camí com a necessitat. Les poblacions centrals 

És cert que, en estudiar els camins, cal valorar molt les perdura- 
cions. En estudiar les vies en una epoca determinada, hem d'aproximar- 
nos a I'abans i al després d'aquestes vies. Aixo pero és normal. En 
estudiar d'altres coinponents del paisatge, com I'hibitat, hem de coneixer 
també els precedents i les perduracions dels llocs de poblament, o bé, en 
estudiar els espais conreats, hem d'analitzar, per exemple, la continuitat o 
les transformacions de la forma dels cainps. D'altra banda, pero, sempre, a 
I'hora d'estudiar aquestes pervivencies i perduracions, hem de pensar que 
només es conserva allo que té una utilitat i que, igualment, més bé o més 
malament, només es féu tot allo que era indispensable (quasi només allo 
que era vital) per a la gent de l'epoca, especialrnent en uns temps tan durs 
com eren els medievals. 

En estudiar els camins de I'Edat Mitjana, és impottant tenir present 
tots aquests conceptes a causa del gran pes que hi tenen les pervivencies 
del passat. Tothom sap que la xarxa viiria medieval és bisicament la 
xarxa de vies de I'epoca romana; tanmateix, també cal adonar-se que si es 
conserven unes vies és peque s'usen, que fan un servei als mercaders 
que transponen les teles o les especies d'un lloc a I'alue, al senyor que 
recorre el seu territori per tal de controlar-lo i alimentar-se sobre el ter- 
reny, al bisbe que va als sínodes i concilis o al pages que va al mercar 
més prdxim per a portar-hi unes gallines o per comprar unes sabates. 

Per coneixer aquestes necessitats de la gent, de tots els habitants 
d'un territori, cal coneixer molt bé quins eren els pols d'atracció econo- 
mica, social o político-administrativa de la població, en d'altres paraules, 
quines eren les poblacions centrals vocal  places en angles). Ha estat as- 
senyalat recentment que el paper dels diversos centres d'atracció econo- 
mica, social o política no fou el mateix al llarg de tota I'Edat ~i1jana.b El 
pes de la capital del comtat o de la seu episcopal era rnés important en 
una época inicial, anterior a I'any 1000; després, adquirí més importancia, 
com a lloc d'atracció de la població pagesa, el centre de la senyoria i, de 
vegades, més endavant, poblacions amb una funció basicament econó- 
mica. Vegem-ne alguns exemples. 

6. Vegcu G w  Bols, La mutalion de l'an mil. Loumand, village mdconnais de IXnti- 
quite auféodalisme, Fayaid, París 1989, pags. 115-150. La importancia dels diversos centres 
d'atracció de la poblacib: MICHAFL ASTON, Inlerpreting lhe Landscape, Londres 1985, pigs. 44- 
52. 



Al comtat de Besalíi, en una epoca inicial els centres polítics i ecle- 
distics eren Girona i Besalú. Així, durant el segle X, els judicis se celebra- 
ven al palau que el comte tenia a la petita ciutat de Besalú. A I'inici del 
segle X, fins i tot, un comte besaiuenc, Rernat 1, intenta,.durant uns quants 
anys (1017-201, de convenir la capital del comtat en  seu episcopal.' Aviat 
pero aparegueren nous centres, nous pols d'atracció. Així, al costat del 
Monestir de Banyoles: un dels més itnportants del comtat, es crea una vila i 
un rnercat. També es kastiren o consolidaren pobles que tenien una funció 

. . nuclear a causa d'interessos senyorials: el Mallol, Santa Pau, Castellfollit de 
la Koca, etc, Al mateix ternps, augmenta el pes d'olot, centre creat en part 
per uns interessos senyorials, pero tairibé económics. Cal recordar que al 
Pla d'Olot s'ajuntaven les vies que venien de Besalú, de Santa Pau, del 
Ripolles i de la Plana de Vic. Aii6 vol dir que, en la constitució daquests 
nous centres hi intervingueren factors socials o adn~inistratius (proximitat 
d'una seu monastica o existencia de la capital &una senyoria laica), pero 
iambé factors econbmics (existéncia d'un mercat i sobretot proximitat a 
llocs per on passaven diverses vies de comiinicació). 

A I'Ernporda, a I'Alta Edat Mitjana, les capitals eren Empúries (pon 
marítim) i Peralada (en una cmtlla de caniins). Després prengué impor- 
tancia el Monestir de Sant I'ere de Rodes o la ciutat episcopal de La Bisbal. 
Finalment, uns dels centres económics més importants es constituiren a 
Castelló, al costat d'un gran estany i del mar, i a Figueres, vila reial situada 
prop de l'encreuament de la via o estrada francisca amb la via que anava 
de Uesalú a Castelló d'Empúries. Tanibé adquirí imponincia Monells, al 
costat del camí que anava de Girona a Empúries, i Uascara, al costat de la 
via francisca o mercadera; ambdues reberen sengles privilegis comtals per 
a fer-hi mercas setmanals. 

Al Valles, també podem parlar de i'antiga capitalitat eclesiistica 
d'Egara o Terrassa, del pes que, en epoca carolíngia, va tenir el Monestir 
de Sant C~igar (centre d'una setiyoria molt important i, al mateix temps, 
lloc molt ben situat en relació amb les principals vies que travessaven 
aquesta cornarca) i ,  després, de la creació de les viles mercats de Manorell 
(inforo Martoreiio, any 10321, de Montornes (ad ipsum mercatum, any 
1019) o de Granollers, lotes tres situades en indrets clau d'intersecció de 
vies de c~municac ió .~  

7. I o ~ o i  BOL&, "El mar= HistOrici', a L2rtalunya Romdnica, vol. IV: La Garrom, Bar- 
celona 1990, pzig 49. 

8. JOAN VILA V~~eh*ci,  El món rural o Calalunya, Ed. Curial, Barcelona 1973, pag. 45. 



De fet, en el darrer apartat, ens hem allunyat una mica del tema de 
les vies, perd no gaire. Com es despren de tot el que hem dit, per com- 
prendre les vies cal coneixer com s'organitzaven els centres de poder po- 
Iític i econdmic de cada territori. Hem d'ésser conscients també que 
existien vies amb un nivell d'importincia divers, d'acord amb unes fun- 
cions econdmiques diferent~.~ 

a) Un primer nivell correspondria a les grans vies, per on passava, 
per exemple, el comer$ internacional. Són les viec per on, cap a I'any 
1000, viatjaven els mercaders que venien del nord dSEuropa i anaven cap 
a les terres musulmanes, tot portant draps i teles, espPcies i objectes de 
l ~ x e . ' ~  

b) Un segon nivell seria format per les vies intercomarcals. Corres- 
pondria a la xarxa de vies que unia les diverses capitals de comtat, de ve- 
gueria o de comarca o bé els centres religiosos importants. 

c) Un tercer nivell, el trobaríem en les vies que unien les diverses 
poblacions, les diverses parrdquies. 

d) Finalment, un darrer nivell serien els camins, viaranys, corriols 
que permetien la relació a nivell local, per poder anar als camps, a la font, 
a La bassa, a les eres, al bosc o,  en zones d'hibitat dispers, per unir entre 
ells els diversos masos. 

Si agafem, per exemple, I'Emporda, tenim, com a camí principal, la 
uia francisca, que corresponia a I'antiga Via Augusta, que anava d'Elna, a 
l'alrra banda de VAlbera, fins a Girona, Hi havia perd també ramals que 
anaven cap a Empúries o que anaven devers Besalú, els quais, a ¡'Alta 
Edat Mitjana, també podien rebre el nom de uia francisca." En el nivell 
"b", de vies intercomarcals, podríem col.locar les vies que anaven 
d'Empúries a Peralada o d'Empúries a Besalú o a Girona, per exemple. 
En el tercer nivell, el "cm, caldria situar tota la xarxa de vies que unia els 

9. M. ASTON. op. cit., pags. 143.146. 
10. Plenn~  Bohiniassie, Catalunya mil anys enrera, vol. 1, Ed. 62, Barcelona 1979, 

pags 360-367. 
11. Vegeu: JOKDI BOL~S,  Viffo~ HURTADO, Atlas Histcidc de Catalunya. Anys 759-992, 

fulls 10-1 (Ripoll-Olat) i 11-1 (Figueies), Mirador edicions, Barcelona 1974-1976; Jonoi BOLOS, 
"Aporiacions al coneixemenr de les vies...", cspecialment el mapa (en curs de puhlicació). 
En relació a la viafrancisca principal, vegeu: JOSEP BAUKI 1 JOVAW, Mgenes históricos de 
Cataluña, Barcelona 1899, p2gs 291-298 i tamhé 679-686. 



pobles, una mostra de les quals ja la tenim documentada abans de I'any 
1000.'2 Finalment, el quan nivel1 s'adaptava a les necessitats económiques 
de cadascun dels temes de poble. Una organització semblant, l'hauríem 
pogut trobar en relació amb la Plana del Rosselló, a 1'Alt Urgell, a Osona, 
al Valles. al Penedes o al Pla de Barce l~na . '~  

Ara entrem en un dels aspectes més deiicats del tema. A I'Edat Mit- 
jana, hi havia vies de tradició prehistdrica, n'hi havia moltes de fetes en 
epoca romana i n'hi havia de medievals. De fet, amb auto ho hem dit tot i 
no hem dit res. Com podem datar, doncs, les vies?. 

a) En primer Iloc, podem intentar de coneixer I'antigor dels camins 
fent-ne un estudi mitjancant metodes arqueológics. Ahí, una via que con- 
serva un paviment és cenament ficil de datar. És evident que la reaiització 
d'una prospecció superficial o bé, per exemple, I'ús de la fotografia aeria 
poden permetre d'obtenir també uns resultats tan o més bons que la rea- 
lització d'una excavació puntiial. De la mateixa manera, la interpretació 
adequada dels mapes actuals pot donar-nos molta informació sobre les 
vies antigues. La toponímia pot aportar-nos també dades útils. 

b) També podem utilitzar les fonts documentals, en realitat forca 
diverses. Des del document que ens diu que una terra afrontava amb una 
via fins als itineraris seguits per un monarca de I'epoca o al camí fet per 
un rotlle monuori. De fet, peró, cal tenir present que poques vegades els 
docuinents ens diran I'epoca en que fou feta la via;14 sols sabrem que en 
I;I data en que va ésser redactat el document ja existia el camí i que era 

12. Vegeri els esrudis esrnenrats en la nota precedent. Uns exemples molt clars, els 
trobern, en relació amb la Plana del Rosse116, en: R. L~cvrweR, "Le Cartulaire de l'égiise 
d'EInen, Rmcino (19181, pags. 175-193, 319-352 i 471~485; i, en relació a la Plana de Vic, en: 
E. JIJ~WNT, Diplonarari de la Catedral de vic. Segies iX-X, Vic 1980-87. 

13. En relació al Pla de Barcelona, porser una de les representacions canografiques 
mes acurades, pel que fa a Epoca ciirolingia, 6s la fea per Josep Moran i publicada, amb 
poques modificacions, a la Gran Geografia Comarcal de Cafulirnya, vol. 8, Enciclopedia 
Catalana, Barcelona 1982, phg. 44. 

14. i quan es di", de fet, por Csser fals. En epoca carolingia, hi havia la Uadició, que 
penso que era basicarnent equivocada, que la Via Augusta o frarancisca havia esrat feta en el 
moment de la onqikesta dc Barcelona peis fiancs. 



utilitzat més o menys sovint, a causa de la seva importancia més gran o 
més petita. 

C) Finalment, també hem de tenir molt present a116 que hem estat 
dient fins ara. Les vies es relacionaven d'una forma immediata amb d'altres 
elements del paisatge i, en el fons, amb i'activitat humana. Les vies perdu- 
ren o es creen perque hi passen unes persones, perque tenen una utititat. 

De fet, cal pensar que hi havia unes grans vies, I'origen de les quals 
arrenca de molt endarrere. A I'Emporda, per exemple, s'ha considerat que 
alguns camins de bast tenen un origen pre-romi.'5 La xarxa viaria medie- 
val deu molt, perb, a I'epoca romana, quan no tan sols es varen crear els 
grans eixos, sin6 també moltes de les vies importants a nivell comarcal. 
Així, ets nivells que hem anomenat "a" i " b  foren en bona part heretats 
d'aquesta epoca anterior. Hi ha perb un gran interrogant sobre el nivell 
"c", el dels camins interparroquials. ¿De quan era la xarxa de camins que 
permeti&~ d'unir els diversos pobles de la Plana del Rosselló o tots els 
poblets de la Plana de I'Emporda o bé els pobles de la Cerdanya o de i'Alt 
Urgell? De fet, hi ha autors que consideren que aquesta xarxa és tí- 
picament medieval. Consideren que es poden contraposar les vies de tra- 
dició romana, les quals no es desvien per anar a cap població, a les 
medievals, que serveixen per a unir poblacions.'6 Certament, estem 
d'acord amb un fet que és una realitat evident: hom pot afirmar amb segu- 
retat que aquesta trama de camins es crea quan nasqueren aquestes 
poblacions. Aii ens porta a un problema tan o rnés difícil que I'anterior. 
No tenirn més remei que passar de qüestionar-nos sobre quan es feren les 
vies a passar a plantejar-nos la qüestió sobre quan es construiren els Ilocs 
de poblament que les feren possibles i necessaries. 

Les vies que uneixen "vil.les" al Rosselló ja són esmentades abans 
de I'any 1000." Quan es crearen pero aquests petits pobles i Ilogarets? ¿És 
possible de relacionar llur origen amb el món baut roma o amb el món vi- 
sigot o cal anar als primers anys de domini carolingi? iPodem suposar, 
com jo mateix he suposat en algun altre Iloc, que els pobles més impor- 
tants vénen d'una epoca anterior a la carolíngia, mentre els pobles petits, 

15. M.D. Piijfno, E. CARRERAS, B. BOTARVIL, J.  BADIA, "Les vies de comunicacib', a 
CaralunyaRomanica, vol. Vi11: Empordri I, Barcelona 1989, pñg. 114. 

16. Vegeu el, rnalgrar 101, notable anicle de: JosEr CASAS 1 GE~ovzn, "Les vics de co- 
municacib romanes al Pirineu Catali oriental", a 58 Colloqui Intemcional dXrqueologia de 
Puigcerda, Puigcerc(2 1984, pñgs. 39-60, en especial les primercs pagines i el mapa 1. 

17. Vegeu nota 12. 



Mapa deis prtnclpals camins de la Catalunya Vella a I'Altd Edat Mitpna 
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Seccions de diversos tipus de caOlins. A) Camí de carro amb roderes marcades a la roca. B) 
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git per un muret. D) Camí de bast empedrat. E) Camí de bast en un congost. 
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els llogarets o vilars - d'acord amb la tenninologia medieval- es crearen 
en aquesta epoca?I8 Si aix6 és així, ens porta a pensar en un origen forca 
antic per a les vies del tipus "c" i, de fet, no ens permet pas d'assegurar 
ben bé si són medievals o antigues. 

Per tant, tindríem que sols són ciaratnent medievals els camins més 
Iocals, del tipus "d", i especialment aquells que uneixen els masos isolats, 
que sabein que es crearen cap a I'any 1000, o bé els camins que, en zones 
d'hitbitat agrupat, surten d'un poble medieval, d'un vilar, o van, per exem- 
ple, a un camp d'epoca medieval. 

De fet, aixd és així, en principi. Cal, pero, pensar que tots els ca- 
mins, tant els del nivell "c" com els del nivell " b  o "a", foren transfonnats 
i adaptats al llarg de I'Edat Mitjana. Només cal recordar un document de la 
Seu d'UrgeIl, de I'any 3081, en que els homes de les vil.les de Bar i de 
Toloriu es comprometien a aplanar un tros del carní que anava de la Cer- 
danya a 1'Alt Urgell i a fer un pont sobre el riu Segre.I9 

Les vies principals eren sobretot les que anaven de nord a sud. La 
més importani, segurament, era la que anava del Rosselló fins a Girona i a 
Barcelona i després fins al PenedPs." Una variant d'aquesta passava pel 
Valles. A part d'aquesta via, hi havia l'eix del Segre, que tingué forca im- 
portancia, I'eix del Llobregat i el del Cardener, I'eix del Ter i el del Con- 
gost, I'eix de la Noguera Pallaresa, el de la Noguera Ribagorcana i el de 
l'lsavena, De fet, pero, cal tenir present, en primer Iloc, que no sempre el 
camí que seguia el fons de fa val1 era el més bo ni el més utilitzat. Al cos- 
tat del camí roma que seguia el riu Congost i unia el Valles i la Plana de 
Vic, n'hi havia un altre, també de tradició romana, que anava per Caldes 
de Montbui i s'enfilava cap al Moianes. Aixi mateix, als Pirineus, eren rnés 

18. Jonril Bo~ós, "Pei a un estudi dels pohles de i'edat mitjana", en "LhXbitat con- 
centrat a I'edat mitjana. Aponació a I'estudi de Bellver de Cerdanya i deis seus túnels mcdie- 
vals", Zlwda, núm. XLVIlt (1990); hi deicm: "en epoca caroiíngia, segurament es difongueren 
les parrdquies en ieiació amb antics llocs d'habiratge. que en llur majoiia ja existien en una 
epoca anterior. Al mateix remps ( ) ,  hi Iiagué una dispersió de I'habitat que campana La 
cieacib de noria centres reduits, satPllits dels precedents." Cap al segie X, al costar de la vil.la 
potser pre-carolinpia, "aren néixer tot de llogarrets, els vilars dels documents (pag 109). 

19. C E B R I ~  Bmur ,  "EB documents, dels anys 1076-1096. de I'Anriu Capirular de la 
Se" d'Urgell", U~ell ia ,  vol. VI1 (1984-85), doc. 952. 

20. Vepeu el nostre article sobre vies, esrnenrat a la nota 3. 



utilitzats els camins de carena que no pas els camins que seguien els 
grans rius. Cal tenir-ho ben present; de fet, fou així fins fa pocs decennis. 

A part d'aquestes vies que anaven de nord a sud, també n'hi havia 
de transversals, algunes de uadició antiga, com la que unia la Garrotxa i el 
Ripolles pel Capsacosta o bé les que unien Vic amb Manresa." També 
podem esmentar la que unia Vic amb el Berpeda, la que anava del Sol- 
sones a I'Alt Urgell, les que unien les planes de I'Alt Urgell amb les valls 
del Pallars i les que anaven de la conca de la Noguera Pallaresa a la Riba- 
gorca. 

Al Pla de Barcelona, pel nord, venint del Valles, arribava una via 
que seguia el riu Besos. També hi arribava un altre camí, la "via mantima", 
que provenia del Maresme. Cap al Baix Llobregat, sonien del pla barce- 
loní, així mateix, dues vies. Una que passava per Santa Eulalia de Pro- 
vensana, més a prop de mar, i que venia, directament, de la ciutat, i una 
altra que s'enfilava cap al Coll de Codines (al final de la Diagonal). Al 
nivell de I'actual Travessera (de Gracia o de les Corts), passava una via 
important, que anava d'un extrem a l'altre del pla, sense passar per Bar- 
celona; s'hi unien, perd, al Camp de S'Arca (o de 1'Arpa) i a Magdria, sen- 
gles vies provinents de la ciutat. A un nivell més alr de la muntanya de 
Collserola, seinbla que hi havia un camí qiie iinia Sarrid, Sant Gervasi, 
Sant Genís dels Agudells, potser també el Coll, Hona, Santa Eulilia de 
Vilapicina, fins arribar a Sant Andreu de Palomar. A més, diversos cainins 
travessaven la serra de Collserola, cap al Valles, per Vallvidrera, per Sant 
Genís i per N o r t ~ . ~ ~  

Des del sud de Barcelona, una via s e p i a  la riba esquerra del Llo- 
bregat i una altra travessava aquest riu i seguia la seva riba dreta, fins arri- 
bar a Martorell, on enllacava amb la via de tradició romana que venia del 
Valles. D'altra banda, de la riba dreta del Llobregat, sortien dos camins 
que anaven cap al Penedes, un d'ells passant per Erampninya i un altre 
passant per Vallirana. 

6. Característiques deis camins 

Sense pretendre d'ésser exhaustius, podem distingir els tipus de ca- 
mins següenrs: 

21. Vegeu: M. Do~oiti MOIAS I FOKI, Eis Auselam i la ciural diAu.fa, Vic 1982, pags. 
74-78. 

22. Vegeu el mapa fe1 perJosev MOIIAN, esineniat a la nota 13. 



1. Camí de carro, Les vies rnés importants eren amples, prou amples 
pesque hi pogués passar un carro amb dues rodes. Eren sobretot abundo- 
ses a les terres més planes; a la muntanya predominava, tanmateix, el 
camí de bast. No sabem, ainb tot, quina importancia tenien aquests 
caniins carreters a nivel1 local (per exemple, per anar del poble als diver- 
sos camps o, fins i tot, per a comunicar els diversos pobles). 

1.1. El camí de tradició romana. Es molt probable que la major part 
dels camins de carro medieval haguessin estat fets en epoca romana. Pos- 
seien unes cancterísiiques especials, com podia ésser tenir una amplada 
determinada, uns fragments empedrats, unes voreres i uns marges acurats, 
etc. En trobem mostres en la major part de les comarques, des de la Cer- 
danya fins al Rosselló i des del Penedes fins a la comarca de la Noguera o 
fins al ~allars.~3 Segurameni, moltes de les "estrades" que surten esmenta- 
des als docurnents de ¡'Alta Edat Mitjana tenen aquest origen. Devien ésser 
especialment impressionants les vies que els documents anomenen "calga- 
des", camins empedrats de tradició romana; aquest terme, el trobem 
sobretot aplicat al Valles, al Baix Llobregat, al Barcelones, al Penedes, a 
I'Emporda, etc. 

1.2. Convé rambé tenir present alguns altres camins de carro. Són 
especialment interessants els fragments en que es veuen les roderes grava- 
des a la roca, en zones on hi ha codines. De fet, cree que alguns cops 
eren medievals, pero confesso que no estic segur que algiines d'aquestes 
codines solcades no puguin correspondre a llocs per on passaven vies 
d'epoca moderna o, certament, d'altres puguin correspondre a vies de ua- 
dició romana. De camins amb aquestes caracrerístiques -amb roderes sol- 
cades a la codina- en conec diversos: així, per exemple, abans d'arribar al 
molí de Navel, davant de les mines de Viver (Bergueda), prop de Salo 
(Bages), en relació amb el camí que hi ha al damunt de la Torre del Llor 
de Sant Boi de Llobregat (8dix Llobregat), al Col1 de Panissars, al sud de 
Sant Miquel de Pluvij, davant de Sant Mori (Emporda), e t ~ . ~ *  

1.3. Dins d'aquesta mateixa categoria de via per on podia passar un 

23. Joser Cnsns, Op. cit.; J ~ S E P  Phnno, "Les vies de comunicació ioinanes al Pirineo 
Catala", a 5s Colloqui Izternacional d'ilrquwlogia de Puigcerda, Puigcerda 1984, pags. 61- 
R7 

2 4  Vegeu, per exeniple: Jomi BOL& "Molinet de Navel", Catalrinya Romanica, vol. 
XII: El Bequeda, Barcelona 19Rj, pags. 343-344, esprciainienr la forografia de M. Riu. Vegeu 
també: M.D. PIRERO, E. CAIIRLKAS, B. BOFARUIL, J. BADIA, "Les vies de comiinicació", estudi 
esmentat en la nora 15, pags. 115-116. 



carro, podem fer esment dels camins enclotats. De vegades trobem que, a 
banda i banda del camí, el sól és a un nivell molt més alt que el nivell del 
camí. Són camins molt vells. Potser foren fets així per motius de seguretat. 
També pot ésser que el desgast, al llarg dels segles, els hagi fet amb 
aquestes cardcterístiques. Alguns de I'Empordi s'ha dit, amb encert, que 
corresponen a camins d'origen r ~ m a . ~ j  D'altres poden ésser tnedievals, tot 
i que no es prrgui rebutjar totalment una tradició romana. Com a exem- 
ples, penso ara, també, en el que ja hem esmentat dels Ares, al Mas Car- 
rer, a la Garrotxa. També n'hi ha uns metres a la val1 de  Carrera, en  
aquesta mateixa comarca. Així mateix, prop de I'erinita de Navel, hi ha 
algun fragnient de  camí amb aquestes característiques, etc. 

2. Camí de bast. Un segon grup de vies són els camins de bast, per 
on  només hi passava un animal, per exemple, una mula o iin cavall, o 
una persona. En moltes comarques, e1 camí de bast devia ésser el cainí 
normal. Un catní de bast s e p i a  els rius pirinencs fins fa molt pocs anys. 

2.1. En alguns cainins vells, els trossos més rostos, més abruptes, 
eren empedrats. La datació d'aquest eiripedrat planteja problemes perque, 
segurament, fou refet moltes vegades. Malgrat tot, molts d'aquests cainins, 
con1 a míniin, són de tradició medieval. De camins empedrats recordo, 
per exemple, el del Coll del Pendís (Berpedi),  el camí d'Oliana a Cam- 
brils (Solsones), el camí de Joanetes a Castelló &En Bas (la Garrotxa), el 
camí de Collbató a Montserrat (Baix Llobregat), el notable camí de la 
Baronia de Sant Oisme (la Nogueral, el de Sant Climent de la Murtra, el 
que hi ha prop de I'Estrada, al terme d'Agullana, el que hi ha sota el Col1 
del Pal de la Macana, als Escalons (Empordi), e t ~ . ~ ~  1)er fer un empedrar 
calia anivellar el tros del camí; després, s'hi col-locaven pedres dretes. De 
tant en tant, es podia fer una Iínia transversal amb pedres més allargades, 
per tal de desviar I'aigua i sobretot de donar més soiidesa a I'empedrat. 
D'altres vegades, I'empedrat podia ésser inolt inés irregular. 

2.2. La realització d'un cainí al llarg d '~rn riu cabalós coinportava 

25. JosEP CASAS 1 G C N O ~ R ,  ENI?IC SAN MAR^ I GKECO, "El cazni d.Einpúries. Aproxirnacib 
a la narni, viaria del Baix Ernpords, Infoomwoió Arq~ieolfiaica, núms. 53-34 (198O), pigs. 59- 
63. especiairnent les iotogrvfics di- la p3g. 62. 

26. Vegeu, per exernple: J O K D ~  BOL~S,  ''Camí del Coll del 13endís", Cutuiunyo Romü- 
nica, vol. X1: El Berguedu, Barcelona 1985, pag. 312; J .  Boi.bs, "Casiii de Cambrils a Oliana", 
Cululunya Romünicu, vol. XilI: Solsun6s Valld'Aran, Baicclona 1987. pig. 206. M.D. PiIVl;no 
i altres, 0D. ' U . ,  pags. 114-116. És possiblc que alguns d'aquesG camins, especialrnenr els 
darrers, siguin <-le tradicib  romana^ 



dificultats importants. En els congostos, calia tallar la roca i fer ponts que 
travessessin el curs de I'aigua o que permetessin de superar obstacles. Al 
llarg del Segre, de la Noguera Pallaresa i de la Noguera Ribagorgana hau- 
ríem pogut trobar nombrosos exemples de camins amb aquestes caracte- 
rí~tiques.~' Un cüs extrem, segurament forga vell, és el cailií volat o penjat 
de  Sant Pere de Graudcscales, que s'aguantava amb bigues clavades horit- 
zontalment a la paret de la roca, damunt el curs de I'Aigua 

3. En tercer Iloc, cal suposar que hi havia viaranys, corriols, potser 
els semitanos o senders dels documents medievals. 

4. Tot i que fins ara ens haguem limitat exclusivament a parlar dels 
camins terrestres (no hem fet pas esment ni de les vies marítimes ni de les 
fluvials, malgrat que tingueren forga impoiíancia) i dels camins per a per- 
sones o animals de bast, ara podem mencionar també la imponancia que 
tingueren els camins per al bestiar, les carrerades. Ja a I'Alrd Edat Mitjana 
devia existir una transhumancia, més o menys limitada, per exernple en 
reiació amb els ramats dels monestirs o dels comtes; aquest moviment 
transhumant, a la Baixa Edat Mitjana, encara prengué més imponincia. En 
aigltns Ilocs, aquestes vies ramaderes, que podien tenir una llarga tradició, 
són molt facils de distingir, ja que les trobem tancades a banda i banda 
per sengles murets, acabats al cim amb un rengle de Iloses col.locades 
verticalmcnt. 

En relació a les vies per a persones i animals de bast, encara caldria 
parlar de inolts altres aspectes en els quals ara, pero, no podem pas apro- 
fundir, corn poden ésser els ponts. Cal tenir ben present que es consemen 
algunes escasses restes de ponts romans, molt pocs ponls pre-rom~nics, 
alguns de romanics, forca de gotics i molts de  moderns que semblen, tan- 
inateix, rominics i que sovint han estat considerats d'aquesta 
També caldria coneixer més bé les característiques o la localització de les 
palanques, els guals, els graus, les collades, els edificis que hi havia al 
llarg del camí, etc. 

27. Vegeu: Josep ue m VEGA, "Els camins histdrics del srctor occidental de Caralunya", 
a 52 Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdd, Piiigcerd* 1984, pjgs. 89-132. 

28. J o ~ o i  BOLOS, "llcsciosa i cami volar de Sant Perc de Graudescales", Calalunya Ro- 
mdnica, vol. XlII: SolsonGs. ValldXran, Barcelona 1987, pags. 186-188. 

29. Vegeu, per exernple: ~ N U E L  Riii, "Els camins nirdievals i els [ionrs de Vallonga i 
de les Cases de Posada", Cardener, núm. 2 (1985), p jgs  65-87; Jonoi Bolbs, "Pont de la Ca- 
brera'', Calalunya Rorridnica, vol. X :  Ripollds, Barcelona 1987, pag. 82; J. Bo~bs, "Pont de 
Sanr Joan les Fonrs", Coialunya Romdnica, vol IV: iu Gannm, Barcelona 1990, pags. 347- 
348. 



Per acabar, m'agradaria de tornar al comensament i de cridar I'aten- 
ció sobre el fet que un camí és un element dins d'un conjunt estretdnlent 
interrelacionat i msicament condicionat per I'activitat humana. Un camí 
podia tenir importzncia com a lloc de pas dels comerciants o, per exem- 
ple, cotn a via per arar al poble o al cainp, com a element potenciad01 de 
pobles, camps, centres comercials, etc., o, fins i tot, com a límit (d'un 
camp o fins i tot d'un comtat, com s'esdevenia amb el de Besalíi). El camí 
és una cosa "viva", que viu, creix o es transforma, en  funció d'uns interes- 
sos, d'uns elements exteriors. De fet, també pot morir, en produir-se unes 
circumst2ncies determinades que el fan innecessari. L'existencia d'un cainí 
fou causa que es creessin, per exemple, pobles, fortificacions, mercats, 
camps i, d'altra banda, ja n'hem parlat, el camí pogué provenir de la cons- 
tmcció de pobles, fortificacions, mercats, camps, etc. Aquesta relació per- 
manent i mudable entre el camí, el seu entorn i I'activitat humana és el 
que en  fa un dels components més interessants del paisatge historic. 


