
JOAN J. BUSQUETA 1 RIU 

PER UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ DEL TEMA CIUTAT-CAMP A LA 
CATALUNYA DE LA BAIXA EDAT MITJANA 

Darrerament, sembla que pren consistencia entre els historiadors catalans la idea 
d'establir uns criteris d'anilisi de les relacions ciutat-camp a la Catalunya de la 
Baixa Edat Mitjana. El tema no és nou: una ullada a la historiografia europea, i no 
precisament la més moderna ens fara adonar del profond debat que ha suscitar en 
paisos com Franca o Italia. 

A Italia, la ttadició dels estudis dedicats a I'estudi de les relacions entre la ciutat i 
el seu «Contado» és Ilarga; una tradició que podríem, perfectament allunyar-la fins 
els temps de I'Humanisme, tal com ha indicat. P. Toubert.' Tanmateix, la Baixa 
Edat Mitjana, especialment el segle x i i r  i les dificultats del seglr X ~ V ,  conscitueix el 
període més rellevant; l'epoca de la creixenga urbana «a pelf de Ileopardm, en 
paraules de S. Bertelli,' és a dir, el Comú consentia la presencia d'enclaus feudals i 
senyorials rurals al Contado o Territori, aixb sí, gaudint d'una influencia i iurisdic- 
ció, d'un poder prioritari. Evidentment hi ha hagut ciutats més estudiades que 
altres; aquest és el cas fonamentalment de Florencia, Pisa o Siena. P. Brezzi, en un 
exercici de sintesi magistral, planteja els temes d'estudi previs: el paisatge físic, les 
condicions geografiques de les zones que limiten la ciutar, pero sobretot, la concu- 
rrencia d'interessos, la individualització de les variades presencies laiques i eclesiasti- 
ques en la zona. Postetiorment Brezzi comenta les aportacions més s0lides en aquest 
sentit.' 

«Villes et campagnes* és un tema que també ha merescut bona part de la recerca 
en la veina Fran~a. Probablement, la qüestió del provei'ment de les ciutats és la que 

l .  P. TouecRT: "Citra. rt .contado. d m r  Italia médié*ii/e. L'emergence d ú n  r h & ~ ~  hirtoiographique 
rntn Renairrsnce rr Romanti~mr, Esrrarro da nLa Culrura>i 2 (1984), 219-284. 

2. S. BERTELLI. llpoze* oli,qawbico nrllo rrrrio-ntr8 mtdidirunle. Firenze, La Nuovv Italia Editricc. 
197R ., 

3. P. BKEZZI. LO wl=zio*i t r í  18 ~ i t t i e  i l  contado nri ronrni iraliani, in uQi~aderni Caiancrin. 9 
(1983), 201-134. 
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ha gaudit de més reeixida. Efectivament, després dels treballs de conjunt, clissics, de 
Ph. Wolff, Boutrouche, Fourquin ... etc., tota tina serie d'historiadors, preocupats 
per la histbria urbana, han seguir les petjades dels seus mestres. Ens estem referint, 
entre altres, als treballs de Chédeville, per Chartres, Sivery per I'Hainaut, Stouffper 
Arles, o Coulet per Aix-en-Provence: per citar-ne alguns. 

La historiografia castellana també s'ha desenvolupat en aquesta direcció. El 
tema de l'«alfoz», per exemple, ocupa des de fa temps bona part de la recerca dels 
estudiosos. En el que s'ha avancat, possiblement, en els darrers anys ha estar en 
l'acostament a temes com la composició social dels diversos Concejos, el control del 
terrirori rural per part del sector oligarquic urbi. o el fenomen del proveiment. El 
trehall de sintesi bibliografica d'A. Mackay ' i, darrerament, el de J. A. García de 
Cortázar demostren els hons resultats assolits per fa historiografia peninsular, 
excepte la catalana, en aquest camp; i, per tant, la viabilitat i la necessitar, alhora, de 
més estudis parcials. 

A casa nostra, tot just hem comencat a pensar en les possibilitats que pot oferir 
aquest tipus d'anilisi. No ens estranyi, doncs, que en el referir trehall de Mackay, 
publicar l'any 1984, no es trobessin referencies a trehalls catalans. 

Tanmateix, cal assenyalar les Gres que, en la nostra opinió, han marcar I'interes 
pels nous estudis. Christian Guilleré, bon coneixedor de la historia gironina baix- 
medieval, va presentar una comunicació al Col.loqui sobre la formació i expansió 
del feudalisme a Catalunya, celebrar a Girona, el mes de gener de 1985, intitolada 
«Ciutar i feudalitat a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana*. L'auror va destacar les 
estretes relacions entre la ciutat i la societat rural que I'envolta; relacions que, 
gairebé sempre, juguen a favor del nucli urbi i que es canalitzen a través de families 
pageses que emigren a ciutat, mitjancant, també, les insritucions eclesiistiques que 
ostenten la propietat i jurisdicció de moltes parrbquies rurals de I'entorn, finalment, 
a través de famílies ciutadanes, sovint monopolitzadores dels cirrecs del govern 
municipal, que consolidaran llur riquesa bastint-se extensos patrimonis rurals.' 

El mateix any de 1985, el mes de desembre, es celebra el IIon. Congrés 
d'Histbria del Pla de Barcelona. Carme Batlie, coneguda pels seus estudis sobre la 
historia de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana, i, especialment, pels aspectes relatius 

4. Vegeu, prr exemple, A. CHEDEVILLE, Cbartrm at ,ex ratapaptz, Xlr-XIIIt ~iirles. Parir, 
Librairie Klincksieck, 1973; G. SIVERY, Srrurturcr o ~ ~ a i r e ~  rt "ir rarale dan, le Huinaivr ii /a fin du 
Moyen Agr, Lille. Publirsrions de I'Université de Lille 111. 1977; L. STOUFF. Ravitaill~mrnt rr 
al inemtion en Pmvrnre nux XlVe e XVe riirler. Paris-La Haye, 1970, N. COULET. Ai* en Pmvrnrc. 
W n  rt rilntionr dYnr rnpitale (miliiu XIVt-militu XVe riirlet), Air en Provence, Univerrité <fe 
Provence, 1988; ... erc. 

1. A. M A ~ K A Y ,  Ciudrrdy ampo rn lo Europa medieval, in «Studia Hisroricax, 11. n.2 11984). 27- 
5 3 ,,. 

6.  J .  A. GAnci~ DE CORTAZAR. LI ronedad mrnl rn la Erpaaa nsdirvol, Madrid. Siglo XXI, 
I 9 R R  ., 

7. CH. GUILLERE. Vi//c rr/iodalir¿ d m r  l a  Catu(ogm dr Mqyrm .4p, in <LO formació i 
expanrió del feudalisme carala», nEstudi General". 1-6 (1981-86). 447-466. 
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a les families del patriciat urba, manifesra en la ponencia «Expansió i alternances de 
la població de Barcelona i el Pla» que «...en estudiar una ciutat cal referir-se al seu 
marc territorial, dins el qual ella apareix corn a centre en tors els aspectes. Enrre els 
dos punts s'estableix una telació definida per una dependencia del territori respecte 
del nucli principal, i per la projecció d'aquest sobre les terres de I'entorn, que es 
converteixen en el seu primer ambit d'actuació. Aixisucceeix a 1'Edat Mitjana, tant 
a Catalunya com a Castella, i tant en I'aspecte de la població com en el de I'econo- 
mia ...*." 

La favorable acollida que reberen les indicacions de la Dra. Batlle es traduí. poc 
després, el juny de 1986, en I'aparició de tot un «dossier» de la revista «L'Aveng», 
amb un tito1 ben significatiu: La ciutat a la conquesta del camp: riquesa i poder a la 
Catalunya baix-medieval».? El dossier recull articles de Carme Batlle, on s'observa 
la implantació d'algunes de les grans famílies barcelonines, enriquides mitjansant la 
practica del comer$ o la banca (Durfort, Grony, Dusay ... etc.), a I'area propera a la 
ciutat (especialment a I'anornenat «Horr i Vinyeti)), i tant a través de les propietats 
immobles adquirides com de la construcció de Ksegones residenciesu, a partir de 
mitjan segle XIV; de Joan J. Busqueta i Coral Cuadrada, on podem adonar-nos dels 
mecanismes d'accés a la terra per part d'aquells ciutadans que participaren en 
I'adrninistració reial duranr els segles Xii i  i XlV, corn Ramon de Plegamans, Pere de 
Sant Climent, Pere des Bosc o Arnau Ballester, homes que varen fer efectiva llur 
presencia al Pla de Barcelona i al Maresme; de Josep Fernández Trabal, un article 
modelic, fruit d'una Ilarga investigació que culmina en la seva tesi de Ilicenciatura, 
on l'auror subrarlla com durant la primera meitat del segle x i v ,  període de prosperi- 
tat per a la Girona medieval, la ciutat estén i consolida la seva influencia en el món 
rural de I'entorn, al mateix temps que famílies de la burgesia adquireixen grans 
propietars agrícoles i drets jurisdiccionals. Una d'aquestes famílies foren els Bel1.- 
Iloc, que apareixen com a actius mercaders a finals del segle XiIi i que es consolida- 
ran, en el transcurs de quatre generacions, que omplen el segle x i v ,  com un deis 
llinatges més porents de l'oligarquia urbana gironina. Finalment, el dossier presenta 
un treball d'Elixnda Gracia destinar a observar les diferents modalitats de relació 
entre un nucli de dimensions mitjanes com és Vic i el medi rural que I'envolta. Vic 
disposava de bons estudis tant de la ciutat Uunyent, Pladevall, Ollich ... ) com de la 
plana (Cuvillier), pero mancava el nexe entre ambdós secrors, aspecte que també va 
reflectir Bernat Gómez en la seva tesi de llicenciatura inedita, llegida el 1985, 
«GuiLlem de Condamina, draperde Vic. Estudio de un inventario de 1380v, on acudim 
a I'ascens social i econbmic de l'esmenrat comerciant de teixits! una de les sortides 

8. C .  BATI.LII. Expanrió i nlfern<rnrer dp la poblarió de Barrrlona i el Plo o la Boixa Edat Mirjunn, 
ponencia presentada a IIon. Congres d'Histbria del Pla de Barcelona, Barcelona. 1985 (en prem- 
saf. 

9 .  La riutat o la ronqurrfu del cnnp: Riquera ipodrr a ln Cdtalunya buix-mmdiioal, in *L'Aveni». 
94 (1986,  27- (1 .  
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per als guanys en metal-lic obtinguts amb el seu negoci sera la inversió en terres de 
conreu a la plana, especialment balt i vinya, que el permetra proveir-se d'aquests 
aliments basics i, alhora, especular amb els excedenrs."' 

Com haurem pogut copsar en les línies precedents, hi ha un aspecte que pren 
relleu en I'ampli marc de les relacions ciutat-camp: la consolidació territorial del 
patriciat urba en I'entorn rural, d'enga del segle xri i .  

De quina manera hauria pogut afectar aquesta penetració la condició del 
camperolat?. Un assaig de resposta a aquesta difícil qüestió es va plantejar en el IIon. 
Col.loqui d'Historia Agraria, celebrar el desembre de 1986, que va tenir com a seu 
les ciutats de Barcelona, Olot i Girona. Una de les conclusions del debat, centrat en 
I'evolució de la pagesia, abans i després de ,a Sentencia Arbitral de Guadalupe de 
1486, fou la de considerar cnm aquesta presencia burgesa influípoderosamenr sobre 
les poblacions rurals, on s'observara un increment dels deutes i una minva progressi- 
va dels &os alodials pagesos, de manera que, ja a finals del segle x i i l ,  molts 
d'aquests béns s'hauran anat convertint en tinences sotmeses a cens, en prnfit dels 
sectors ciutadans, majoritariament. Al segle XIV hom detectara un augment de 
I'acció ciutadana, especialment d'enga de les epidemies, que provocara un enduri- 
ment senyorial, una major pressió sobre els pagesos, responsables del conreu de la 
terra i del pagament dels corresponents drets senyorials. Una situació conflictiva que 
anuncia els precedents del conflicte remenca. Efectivament, assistirem a una multi- 
plicació de les capbrevacions i reconeixements de domini, a la imposició de noves 
carregues de tipus personal als pagesos, i a una concreció jurídica, cada vegada més 
perfeccionada en la documentació notarial, dels lligams i les servituds. 

Potser un dels exemples és adients del que volem significar el constitueix el 
treball molt suggeridor de Coral Cuadrada dedicar a la famíiia dels Des Bosc, 
ciutadans de Barcelona, senyors dels castells de Sant Vicenc i Vilassar." «Vers 
I'adquisició d'una mentalitat feudal*, tito1 de l'estudi i de I'interessant procés que 
dura el ciutadh barceloní Pere Des Bosc, I'any 1352, a adquirir, mitjangant subasta 
pública, els castells esmentats, amb rota la jurisdicció; un procés caracteritzar per un 
notable i sentir enduriment de les practiques senyorials: el nnu senyor arribara a 
personar-se parroquia per parroquia amb el seu procurador i el veguer de Barcelona, 
tot aixecant acta, llegint les concessions reials i remarcant els drets que li corresponen 
sobe les poblacions del seu terme. 

Com veiem, dnncs, la relació ciutat-camp no s'esgota en el marc del territori 
jurisdiccional de la primera, els homes de les ciutats tractaven d'expandir-se per on 

LO. B. GOMEZ, Guillem de Condamina, dr-dr Vic. Ctvdio de un inventario de 1380, Barcelona, 
Tesi de llicenclatura inedita dirigida pel Dr. Anrnni Riera, 1983. Vegeu, rarnbé, el llibre publicar 
recentment pr l .  OLLlcn. Camp i riutar a h Caroluayu delre& Xll l .  L'cuoluriódr la Plana de Vir, Vic, 
Eumo Editorial. 1988. 

I l .  C .  CUADRADA, Vrri I'adquiririó d'una men~olitnr/rtrdal: Perr Del BOIC, c i ~ t i ~ d a  de Bnrrriona i 
In compa drlrcorullrde Sant Viren'i Vilarrar (re& XIVJ, in nActa Mediaevaliax. Anex 3 (1987), 179- 
199. 
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creien més convenient, sempre que aixo els iacilités el control de les vies d'accés, el 
proveiment, etc. Pero tampoc s'esgota amb I'actuació personal, privada, d'aquests 
personarges, bé que sovint sigui previa. Cal tenir en compre I'acció de les institucions 
municipals, uns brgans de govern que, ja ho hem dit, seran ocupats de bon 
comencament i amb exclusivitat per les famíiies de major fortuna. En aquest senrit 
caldra considerar aspectes tan importants com la política demografica o el provei- 
ment, i com els estatuts i ordinacioris que en facin reierGncia poden haver afectar les 
comunitats rurals de I'entorn. Pel que fa a Barcelona, bona part d'aquesra feina por 
trobar-se en els estudis de Vicens Vives, Carme Batlle, Claudc Carrkre, Paquita 
Roca, Josefina Mutgé ... etc. 

Cal definir, pero, allo que entenem per política demografica a I'epoca medieval. 
Tal com va assenyalar el professor Antonio Ivan Pini, I'any 1978," si nomes pensem 
que la política demografica consisteix en I'interes d'incrementar la naralirar, facili- 
tant els matrimonis o premiant les famíiies nombrases, evidentment, només veurem 
una política demografica molt redu~da de contingut. Si pensem, pero, en la presa de 
consciencia per part dels governants dels problemes creats per l'excés o la manca de 
població, i, per tant, en I'acció d'estirnular o frenar I'afluencia de nous habitants, 
Ilavors, es fa evident una política demografica de la ciutat en 1'Edat Mitjana que 
incideix notablement en les relacions ciutat-territoti. 

Són ben escadussers els estudis dedicats a aquest aspecte i, a més, s'hi afegeix el 
prnpi caracrer episodic de les iniciatives demografiques de la ciutat, frenant o 
estimulant la immigració segons la conjuntura (sobrepoblament/mortaldats). Men- 
ció especial mereix, per a Catalunya el treball peoner endegat per Eulalia Duran, 
I'any 1957, ~Apuntespara un estudio sobre la obtención de ciudadanía de Barcelona a 
finexdela Edad Media (1375-1457)u,  on comprovem com entreels peticionaris de la 
carta de ciutadania predominen els pagesos i llauradors dels entorns de la ciutat. 
Dissorradament, I'estudi és p c  conegut ja que resta encara inedit." 

El proveiment, sobretot de cereal, I'aliment per excel.lencia de la Baixa Edat 
Mitjana, centra un altre dels temes clau de les relacions ciutat-camp. 

La greu i consrant preocupació per I'abastiment de productes comestibles ens fa 
adonar de la vulnerabilitat del món urba medieval, especialment agreujada, en els 
periodes de carestia. Aquí és, segurament, on s'observa amb més claredat la projec- 
ció de la ciutat en I'entorn rural, rot maldant per a aconseguir el domini i control dels 
eixos de comunicació que connectin el mercar urba amb els llocs d'aprovisionament. 

Una primera aproximació a aquesta problematica la forneix el treball. també 
inedit, d'Eva Serra «Los cereales en la Barcelona del siglo XIV», que constituí la seva 
tesi de llicenciatura, I'any 1967. L'anilisi d'Eva Serra permet veure corn reacciona- 

12. A.I. PINI. Un arpefro dei rnpparri rvn ritf;l r irmirono n r l  Medidrwvo: la politira denoflaJira ead 
clastiror di Bologna/ra il X l l r  il XIVrrrolo, in nSrudi in memoria di Federigo Melis». 1 (19781. 365- 
408. 

13 .  E .  DURAN. Apunrrrpara un rrrvdio de In obunrión de l o  ciudndnnin de Bnwelonn ajiner de lo 
Ednd Media (2371-1457). Barcelona, Teri de llicenciarura inedira, 1737. 
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ven les autoritats municipals davant de situacions de crisi frumentaria: és prou 
conegut el privilegi rui uelgratiar (perla forsa o de bon grat) que posseia Barcelona 
des de 1328, i en el qual es legitimava qualsevol carregament de cereal que, en temps 
de greu escassetat, passés vora la ciurat." 

En aquesta línia comptem avui amb algunes aportacions que deuen molt a 
l'esforc iniciar per Eva Serra, fa vint anys." Es tracta d'una serie de trebaiis centrats, 
bisicament, en I'actuació i resposta del municipi davant les necessitats alimentaries; 
esmentar, especialment, el capítol que va dedicar Josefina Mutgé a I'abastament de 
cereals a Barcelona en la seva tesi doctoral centrada en els anys del regnat d'Alfons el 
Benigne, 1327-1336, de recent publicació; '' així com I'apartat dedicar, també. a 
I'abastament de Barcelona i la política del blat del treball del professor italia Mario 
Del Treppo." 

L'hegemonia de la ciutat sobre el seu territori quedara prou manifesta en 
I'exemple constatat per Albert Curto a la Tortosa del segle xrv. L'autor ens mostra 
com el poder efectiu que la ciutat de Tortosa exetceix sobre el seu terme és tal que no 
dubta en prendre el fotment deis seus habitants deixant-los només el just per a la 
sembra i provisió. El preu de compra vindra donar, Ibgicament, pel criteri deis 
prohoms de la ciutat, elegits per a tal motiu. 

Dissortadament, el proveiment de la carn, ens és encara forga desconegut. Els 
interessos ciutadans pel forniment d'aquest aliment, amb la protecció de prats i 
terrenys de pastura pels ramats, xocaran sovint amb els usos i costums de les 
comunitats de I'entorn rural. Cal que ens adonem de la importincia d'aquesta llaia 
de la investigació ja que implica tot un complexe món de connexions: carnissers, 
propietaris de ramats, propietaris rurals, béns comunais, drets reials ... etc." De la 

14. Avui pafem llegir un resum d'aqueit trcbail en el volum intirolac rAlimrnrnciói Sorieror n la 
C a r a l u y  medievol,, Barcelona, CSIC. 1988, concretamenr a les pagines 7 1-107. 

15. Dertaquem, primerament, la comunicació presrnrada per Sebastii RIERA, al referir lion. 
Congrés d'Hisr0ria del Pla de Barcelona, el desemhce de 1985. ritolada rElprowei'ment de r<rralo lil 
riurat de Barrelono dvrnnr el mal any primer (1333): la intrruenciódel Coniellde Cenr i dt l a  Corona*, els 
articler de Prim BERTRAN, ,L'asiorriment de pa a Cardona (1379Jr. del mareix any. i de Max Tunui.~. 
"El mal any primer a Crwera (1333)r, de 1986. i les rerir de Ilicenciatura d'Albrrr CIJRTO, rl'abarto- 
mrnr de hlata lo Grtora delrc~le XIVI, llegida I'any 1785, i recentmenr publicada. i la de Pau TUTSAUS. 
*Un mal any en ln riudad de Barcelono, 11374-79b, presentada el 1986. 

16. J .  MUTGC. La riudod de Bardon# durante el rrinada de Alfonro rl Benigna. 1327-1336, 
Barcelona-Madrid. CSIC, 1987. 

17. M.ui-i. TKEPPO. El, merc~ders cntnlan, i lIxpanrió de la Comna Catalano-Arogoneiil nl regle 
XV, Baicelona, Curiai, 1976. Especialment el capirol 111: nl'sbastament de Barcelona i la policica del 
hlarn, p. 278-328. 

18. TGI i les indi~acionsde C. C A R R ~ R E  sobre elgran consum de carn a Barcelona duran1 la Baixa 
Edat Mitjana i de la complexa organitració comercial que implicava. disposem de ben pws esrudis 
sobre aquert punt. Vegi's C. CARRiRE, Barrelona 1380-1462. Un centre croniimir en ipora de cnri, 
Barcelona, Cuiiai. 1977-78, vol. 1, 319-321. Vegi's, rambé, e1 trebali de C. BATLLE. Contr¡burlóa la 
histdriu del5 @ti ,  de Barrilona: Elr caniirrrr del ir& Xflf, in uQuaderns d'Estudis Medievais * 11 
(1981). 310-3 18, i en aquesr mateiv volum de la revista, l'aiticle deJosep FERNANDEZ. A p m f i ~ u m ~ n t ~  
omunnlr, prnrr iparrurer nldzlta del Llohrrgof (~cglei XIV-XV). Conflirtrrprr la uhlitzoriódr lkfpai u la 
Buixo Edat Mitjnna. 
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importancia que prendrP el consum de carn a Barcelona, per exemple, en tenim una 
bona prova en el fet que. segons J. Broussolle, una de les principals fonts d'ingressos 
del municipi barceloní sera, justament, el conjunt d'imposicions a I'entorn del tema 
de la carn.I9 

Finalment, cal no oblidar que tant la política demografica com el proveiment i la 
política fiscal en general. Tots aquests aspectes no faran altra cosa, creiem, que 
confirmar-nos el caracter de senyoria col.lectiva dels consells de les ciutats medievals 
i, per tant, la seva vinculació estructural al sistema feudal. 

Daltra  banda, la construcció d'un domini jurisdiccional per part del municipi 
xocara amb els inreressos territorials d'institucions eclesiastiques, especificamenr 
urbanes, com els capitolc catedralicis -i aquíconvindria dirigir part de la recerca en 
les diferencies entre clergat urba i clergat rural depenent-. Tot i amb aixo, els caps 
visibles d'aquestes institucions eren, sovint, membres de les mateixes famílies de I'o- 
ligarquia. 

Per cloure, ja, aquestes consideracions, ens ha semblat oportú reproduir un 
fragment, prou clarificador, dels historiadors castellans Angel Barrios i Alberto 
Martin: «... La concentració de poder en un punt, la localització de I'oligarquia amb 
els seus aparells institucionals d'explotació i control en uns Ilocs, normalment ciutats 
i viles, convertia a aquests en centres d'area d'influencia i de dominació politica. La 
consritució d'aquests nuclis per llur extensió i llur peculiar producció mercantil 
d'intercanvi fati  la resta; cap a ells es dirigien els pagesos a vendre llurs excedents, 
per comprar articles artesanals i, sovint, per a retre les rendes exigides. El fet urba, 
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