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APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DE LES TERRES DE CONREU 
A CATALUNYA A L'EDAT MITJANA 

Amb aquest estudi intentarem analitzar algunes de les característiques de les 
terres de conreu a Catalunya, a I'edat mitjana, especialment entre els segles x i XII. A 
partir d'una analisi del significar dels noms utilitzats a I'epoca, veurem les caracterís- 
tiques que tenien els terrenys dedicats al conreu, segons la documentació escrita; 
també veurem com es crearen i, finalment, la relació que hi havia entre aquestes 
tetres de conreu i els Uocs de poblament, d'una forma especial en les contrades on va 
predominar I'hibitat dispers.' 

El coneixement que hom té de I'evolució de les formes i de les mides de les terres 
de conreu i, així mateix, de la relació que tenien aquests conreus amb els Uoa 
d'habitatge ha canviat molt durant els darren anys, en especial a I'Europa atlhntica, 
grhcies sobretot a la interpretació de la documentació escrita i a I'ús de mapes antia 
o actuals i de les fotografies a&ries.%Els avancos realitzats en la comprensió d'aquest 
element basic del paisatge, la terra de conreu, i, fius i tor, les rectificacions que ha 
calgut fer en alguns casos, demostren la maduresa que han assolit aquests estudis 
amb relació a algunes contrades d'Anglaterra, de Flandes, de I'Estat Frances, 
d'Aiemanya, d'Italia, erc.) 

l .  Aqurrr arriclr Pr biricamenr el rnarcix que rl que virem presentar al ull Col loqui d'Htstbrta 
Agriria", cclrbrar a Barcelona. Girona 8 Olor. els dics 9- 12 de desembrr de I'any 1986 Ht hrm afrgir. 
perb, alguno idees novrr, rrpn-ialnirnr en relació amb la blbliografia aparegudaduranc aquerrrdarren 

2. Alyuns drlr rrrballr fcrr pcls angleror. flsmrncs. iralianr, erc.. rrprerrnrrn un gran erfoi' per a 
comprcndrr cl medi cn el qual viuia I'home medieval. Ermentrm namk unaobia la disrica en iqueita 
linm dr rccccca: BEKSIORL). M.W., Si JOSEPH, J K S : Medietal England. An A m a 1  S u n q  Cam 
bridge 1979 En relació a Gralunya. gaiicbi nomér +cm asrrnyalar elr rreballr de RIU.MANUEL. El 
munarreno d t  Saan, Mun'a de Aloón > $u purnmonio rn  r l  ~ iglo 1x.- A nliomennjr a don Jor6 Msria 
Lacsrrade Misurlrnru iubilarión dcl orofrroiadou 1 ISaci~orra 1977i.63-81: Irr revercol.labaiacianr " ~ ~ -  ~. ,,~. ~~, ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~ 

a la H&na d; cata1unj.a Salvar, 11 (Bar&l~n~i979j~i~pcialmenr pigs. 158-166, i els seus estudis 
deis camDs dels masos de Vilosiu. realitzats en col.laboraci6 amb Albert del Castillo. Darterament. 
pero, han aparegut publicats alguns Uibres en els quak es dedica algun capítot a l'estudi deis camps: 
CUADRADA, CORAL: El Mdre~mo medieval: Hdbitar, eronomia i rocietar, sogler x- xtv.- Caka d'Estalvir 
Laietana.- Matar6 1988, pigs. 168-203; TOFIGUERAS, LLU~S: El monutirdr Sama U a n a d e  C w i d  i la 
pngeia: una andlbi lora1 del canvi fendal, hplomar<rri de& re& x-xn.- Fundació Salvador Vives i 
Casajuana.- Barcelona 1991, pagr. 31-44. 

3. Ens referim, per exemple, a la qiiesti6 de I'origen dels camp allargars, queja rractarem mes 
endavant. 



En voler estudiar les terres de conreu a Catalunya hem, pero, d'ésser conscients 
que, tot i que hi hagi alguns aspectes que són aplicables d'una forma automitica, 
seria molt perillós de fer nostres molts dels resultats d'aquestes recerques sense una 
verificació previa. Ens hem de plantejar, doncs, com un primer repte, intentar 
d'aclarir, per exemple, si es produiren a Catalunya les transformacions fonamentals 
que sembla que s'esdevingueren en el paisatge de moltes regions de 1'Europa 
occidental cap a I'any 1000 i també ran de la crisi del segle XIV. Tot i que al llarg 
d'aquestes Iínies pretenem més aviat mostrar problemes o aspectes que cal estudiar 
que no pas donar gaires respostes, jade bon ptincipi podem afirmar que partim de 
dues hipotesis de trebail. D'una banda, que a Catalunya també hi pogué haver 
importants transformacions en el paisatge rural, al Uarg de l'edat mitjana - tot i 
arrencar d'una situació forsa diferent de la del nord d'Europa-, pero que, al mateix 
temps, hi hagué notables continuitats, ja que es tracta d'un país «velln, amb una 
Uarga tradició anterior a l'kpoca medieval. D'aitra banda, cal pensar que, malgrat les 
notables particularitats que trobem a Catalunya -motivades pel clima i pels esdeve- 
niments polítics-, els trets bhsics de la seva evolució han de coincidir fonamental- 
ment amb els de la resta &Europa, d'una forma especial amb els de la restant Europa 
mediterrinia. Tanmateix, cal tenir també ben present que la mateixa Catalunya no 
és pas un país uniforme; hi havia -i hi ha- profundes diferencies. El relleu, el clima i 
també evidentment el passat divers crearen ja d'entrada divergencies entre els 
paisatges rurals d'unes zones planeres molt romanitzades -com poden ésser el Valles 
o I'Emprdi- i els paisatges d'unes terres prepirinenques -com el Ripolles o el 
Berguedh-, i encara més entre aquests paisatges -malgrat tnt, ja molt transformats 
per I'home agrícola conreador de cereals molt abans de I'edat mitjana- i els de les 
zones més muntanyoses dels Pirineus. 1, si ens n'anem a I'anomenada Catalunya 
Nova, no sols trobem elements diferenciadors amb relació als exemples anteriors, 
sinó que, al seu interior, també hi ha unes diferencies molt notables entre, per 
exemple, les terres de seca i les terres on hi pot haver regadiu. 

En aquest intent d'aproximació a les terres de conreu a I'edat mitjana, utilitza- 
rem bisicament les fonts escrites, tot i ésser plenament conscients que l'ús pard.le1 
d'aquestes documents escrits i de les informacions provinents d'un trebail de campo 
d'una interpretació de la fotografia aeria podria fornir resultats encara foqa més 
significatius. D'altra banda, també tenim ben present que I'estudi de noves fonts 
docnmentds -i fins i tot la consulta d'alguna de les fonts ja publicades- ha de 
permetre de fer moltes precisions o idhuc modificacinns a aquestes notes, amb les 
quals només intentem d'aprtar algunes idees amb relació a diversos temes que 
d'ensi de fa anys ens han interessat especialment. 



LES TERRES DE CONREU A CATALUNYA 

1. ELS NOMS 

Un primer problema amb el qual ens hem d'enfrontar quan intentem d'estudiar 
les terres de conreu a través de la documentació és de tipus terminolbgic. 

Primerament trobem que, en general, la majoria de les zones conreades rebien a 
I'edat mitjana el nom de terres o bé de peces de terra. Cal, pero, tenir present que una 
terta, d'acord amb els mateixos documents, també podia ésser un espai no cultivat; 
sovint trobem esmentada, en les series documentals. l'expressió tewas cuttas et ennas 
o terras cultas et   inculta^.^ Es cert, amb tot, que, en alguns instruments, ja s'intenta 
d'aclarir aquesta imprecisió i es parla, per exemple, d'una peca de terra que només és 
culta o bé altres vegades es contraposa la terra amb alb que hi havia al seu costar: un 
indret incult, cobert d'arbres, etc. Alguna vegada també por ésser, perb, que se'ns 
digui clarament que la terra esmentada era plena d'arbres, de roures, de falgueres, de 
ginestes, de garrigues, etc.'Aixb no obstant, el problema bhic es manté, ja que en 
general: 1) el terme terra feia referencia a qualsevol superfície conreada o no, i 2) les 
terres de conreu de cereals molt sovint restaven indoses dins d'aquest terme massa 
genetic. L'existsncia d'aquesta quasi permanent situació equívoca gairebé ens 
podria fer pensar si en reaiitat aquest fet no reflectia una veritable confusió entre 
terres de conreu i els matollars i els boscs, semblant a la que els historiadon del nord 
&Europa diuen que hi havia en llurs contrades fins abans de l'any 1000; la 
informació que tenim sembla, pero, que no permet d'anar tan enUL6 

A l'edat mitjana, pero, també hi havia altres noms que podien tenir el significat 
de zona conreada. Moltes vegades, pero, hem d'ésser farsa prudents a I'hora d'inter- 
pretar-los, ja que el significar pot haver-se transformar molt al Uarg dels anys. El 
terme camp podria ésser un bon exemple de nom el sentir del qual va sofrir, durant 
la mateixa edat mitjana, una certa alteració. Inicialment sembla que un camp era un 
Uoc obert, més o menys pla, potser no necessiriamennt tot eU llaurat i dedicar al 
conreu de cereals.'Amb el temps, veiem que prengué una significió molt propera a 

4. Com a s i m ~ l c  mmmtra: SC 1. 199 (anv 987). AC 28 (910). Veeeu al final dei'artide la Uistade . ' .. . . 
les abreviatures emprader. 

5. Com aexemple de les diverses possibilitats: tewascultussepuratimporiri~~, SA 37 (1033); SC 1, 
42 (951); iewa o-, AC 14 (901);peria de tewo rimlrlrum ip~ogine~rnr, SC 2, 532 (1034); cena cum 
glundiforir, SA 11 (1006); iewa rumfolgww, SA 98 (1068); i m a  cum urbai'bur, SA 11 (1044). 

6.  En rrlació amb aquert aspecre, vegeu: CHAPELOT, J.; FOSSIER, R.: La village et lu mrriron r?u 

Moyen a@.- Hachette.- París 1980, pkg. 181. Podem fer esment de les perviv2ncies estudiades en: 
DODGSHON. ROBERT: Lsnd ond SoD~ty in EarIy Srot1nnd.- Clarendon Press.- Oxfard 1981, pdgs. 
141-170, WHYTE, IAN 81 KATHLEEN: The Chunging srottub landrcupe ZS00-Z8W.- Rout1edge.- 
Londres 1991, phgs, 55-61. 

7 .  Aquest significat és forga semblant al que, per exemple, regons Montanari, tenia a Italia: 
uinrieme dei terreni a coltura. senza queü'accezione tecnica. piú precisamente cereaiicola, che appare 
genecalmente sottintesa nel termine nwu» (MONTANAIU, M.: Campugne medievuli. Smri*npmduthvr, 
rapporti di lavom, ~iiiemi uIimmtari.- Einaudi.- Torino, 1984, pAg. 1 1 ) .  



la que té en I'actualitat, arribant a ésser el camp, en algunes contrades, la peca de 
conreu de cereal per excel.Mncia. Aquest canvi ja s'endevina darament en un 
document de I'any 961: campus ad Campo Ranilde.BEn aquest cas, el nom camp -el 
primer evidentment- ja feia més aviat referencia a una peca de terra de conreu. Una 
realitat potser encara més complexa la trobem reflectida en I'expressió: quarteradam 
teme inprato de Campo Salado?En els topbnims, en aquests dos casos, havia restat 
fossilitzat el significat primitiu. També era així, per exemple, en noms de Hoc com 
Campo Longo (CampHong, al Conflent i a la Ribagorca), Campo Rotundo (al RipoUes i 
en altres comarques), Campo Agreval(a I'Alta Cerdanya), etc.'OD'altra banda, veiem 
que, quan s'usa el mot camp com a nom comú, en general, aquest ja té el significat 
modern de la paraula camp; és aixien la major part de la documentació de l'alta edat 
mitjana, per exemple del RipoUes -en els documents de Vallfogona hi ha nombrosos 
camps ben delimitats-, del Pdars i la Ribagorca - especialment amb relació al 
monestir d'Alaó-, dels comtats de Barcelona, de Girona, de Conflent, etc." Alguns 
d'aquests camps fins i tot sabem que tenien una superfície ben determinada -un 
camp mesurava 7 mujades, dos camps podien mesurar 4,5 mujades o un altre 3 
quatterades, etc.- o sabem que un camp situat al «Prat» de Fla$ tenia una amplada 
de 20 destres i una longitud de 102 destres.12De vegades -de fet, aquest era el 
significat inicial-, els camps podien ésser un conjunt de peces de terra: pecia 1 de tema 
[...] in ip~o campo de B~nadonna.'~ 

Una altra paraula que possiblement ha sofert una certa transformació és el mot 
feixa. Una feixa -en alguns Ilocs rep el nom de bancal o de terrassa- 6s. en 
I'actualitat, una peGa de terra atreta, que fa de graó, limitada per tant per marges als 
dos costats Uargs. A l'alta edat mitjana, hom té la impressió que alguns cops -de fet 
d'acord amb la seva etimologia-LA una feixa només era una Ilenca de terra que, fins i 
tot, podia ésser situada en una plana."Aiib no obstant, en molts docwnents ja 
trobem feixes fetes en zona muntanyoses, prop de turons i entremig de marges. Cal 
tenir present que potser la difusió de les feixes o bancals és un dels trets més 

8. EC 89 (961). 
9. RR 178 (1213) i d'altres. inicialment hi havia un ncampn, un Hoc obert, que fou utilirrat com 

a prat per al bestiar a causa d'ésser un terreny amb sd; m& endavant, pero fou romput, Uaurat i 
convertit en terra de conreu. Tambe trobem, al revés: campum l...] q ~ i  esr ad  ipsumpafrtm, al R ~ ~ e l i 6  
(EC 105. anv 982). 

10. ' ~ ~ ' 6 2  (&y 885). 
11. Vegeu: NH VI; PR 3, 21, 24, 26, etc.; AC 21, 33, 34, 36, 42, etc. 
12. PR 217 (972); NH VI, 1 (904); AC 34 (912); NH XI, 25 (926). 
13. Vegeu: U 412 (1027). 
14. COROMINES. JOAN: DicnDnari Erimoldgir i Complemsntari de l a  Uengud Cataldna, 111.- 

Curial Edicions.- Barcelona 1982, phgs. 930-931., 
15. Per exemple: a la plana de CasteU6 d'Empurier, al lorum Longuello, hi havia nrxm 11 oprimiar. 

RO 38 (1021); en altres documents aquest Uoc rep el nom de Campo da Longuello rtpudCar;/ionum, RO 
39 (1215). Podem feresmenr, akímatek, adiproplnnoruruvano,fcxaII, SC 11.760 (1096). Hipodia 
haver una/& de rana o be unafcxa de vinra (UA 49, any 1040). 
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característics del paisatge que es crea en el món rural a l'edat mitjana; creiem que 
hom pot relacionar llur expansió amb I'ocupació massiva de les muntanyes pirinen- 
ques que hi hagué abans de I'any 1000 o bé, per exemple, amb l'ocupació de moltes 
muntanyes, turons o pujols que s'esdevingué abans de la crisi del segle m*, a causa 
d'un procés d'encastellament o de l'aprofitament tarda de tots els espais conreables 
que hom podia destinar a I'alimentació d'un nombre cada cop més nombrós de bo- 
ques.I6 

A aquests termes rdacionats amb les terres de conreu, potser els més usuals als 
documents, encara podem afegir-ne molts d'altres: segons el tipus de conreu de la 
terra: pesa de vinya o de mallo1 (vinya acabada de plantar), hort, verger (o fruiterar), 
farraginal (per a fer farratge per al bestiar), olivet o olivar, canemar, Uinar, etc.; 
segons la forma, situació o extensió: quadre, la suara esmentada feixa, tires, illa, 
costa, coma, sot i també parellada, jovada, bovada, jornal, partida, etc.; segons el 
tipus de tancament: dos, trilla, trilloia, etc.; i, finalment, segons la seva situació 
jurídica present o sovint pretkrita o les característiques originals: coromina, domen- 
ge o domenjadura, sort i potser Uaura6, banada, etc." 

En relació amb alguns d'aquests termes, cal poner fer algunes precisions. De 
vegades és fo t~a  difícil de saber per que s'aplica un terme i no un altre. Per que 
encara, per exemple, el segle XVI es paria, en relació a alguns trossos de terra, de 
~orts?'~Hem de tenir, pero, present que la paraula sort, l'any 11 50, com va mostrar 
1. Puig en el seu estudi sobre el monestir de Gerri de la Sal, encara podia estar en 
relació amb un fet real de repartiment a sort d'unes terres en una comunitat pagesa 
pirinenca.19Perb aixb no era sols així als Pirineus. Tot i que sigui més sorprenent, 

16 Podern crrncnrai f ixn do uno que orr rn t p ~ o  Sere de Billlobo. SC 11. 530 (1034),  fcixa riruada 
od rp~opugo, NH XII, 25 (926).ftx>o [ I rnpvtode Vilano Lqprri, RR 109 (1276). feua que afronra 
amb dos maraes. RR 142 ( 1  221) Veaeu rambr CIIAPELOT I . FOSSIER R Lo vtlla~e er la mouon ou 
Mo en dge.--~achette.- parís 1 9 8 6  pkg. 161; BLANCHÉMANCHE, PHIUPPE: ~ 2 ~ s ~  es mra#x et 
rccki#ues U~V~COIES (xviF-xiP sikle,.- A uPour une Arch.5oloxie Axaire».- Armmd &lin.- París. " - 
1991,-~a~~."259-278. 

17. Per exemple: tinare, velcanamore~, U 260 (999);pa~dina. U 364 (1021); kintanaspuplicas. 
U 40 (896); rasa mra pm i < ~  cum rua quintana, DV 31 (902), ipsas meas rbasas f...] i m u l  run ipfa 
quintana, SC 258 (990); g arcbn<~m (1054); qunrreratam unan tm et mrum Ipet áatrheram (1102); 
barquna, S A  568 (1192); ip~o~guadm, RO 9 (1014); qvadw de tewartaliodevinea, U 364 (1021); ipra 
quadw gui 8,s ad ipsa ~tr&, U 506 (1038); ipsum q u d w m  rem, RR 140 (1221); illa irnula, AC 4 
(887); ipsa insula (pcop d é n  riu), PR 112 (9101; ipsa insula de opaco, PR 220 (973),  tema ad ~ p ~ a  
inrula, adpoplum de Towirrlla, PR 309 (988-996): costa rem, RR 163 (1228); ipso rloso, DV 126 
(927). claro r-, RR 163 (1228); rum iprn r ~ l l o l ~ z  ve/ rum ipsa inrula ve1 cum ipm paro, quod illefecit 
plantare, val oum ipro ronnaro (en reiació a un mo19, U 307 (1008); ipsos connaminas, PR 41 (849): 
rondaminam [.,.j mto ot ama ntquo quintimales, RO 1 (976); ipsa dominirarura, MH 103 (964); 
sarirella, U 317 (1019). 11ratatrrorn ar60ri6w, SC2 (1055); també trobem, fins i ror, jarra de Mnen, 
CO 29 (947). ~ p ~ o  rompo qurm tener /.../ p n  Inbmononem, SC3 1151 ( 1  184), erc. 

18. Vegeu: BOLOS, J . .  CLAKAMUNT. S El upbmu de 10 comanda de I'Dplugn de Franroli del 
1558.- Publicacions dcl Casal de I'Espluga de Francoli (Arrrls. 7 ) -  L'Erpluga de Francoli, 1991, pig. 
61. 

19. Vegeu: PUIG I FERRET~, 1.: El mme~tirdeSaata Maria de G e k  ( S C ~ ~ L I X I - X V ) .  ~01.11: Cd.bcci6 
Diplom2rira.- Instirur d'Estudis Catalms.- Barcelona, 1991.- d w .  140. 



trobem que aquest nom encara era fruit d'una realitat viva I'any 1197, en zones ja 
rnés properes al litoral (segurament, pero, de repoblació). A Moja, al Penedes, I'abat 
del rnonestir de Sant Cugat del Valles cedí en establiment una parellada de terra 
-potser unes 12 ha- a 12 homes, molts dels quals eren acompanyats de llurs mullers, 
sicut modo dividiturpersortes e t p a r t i t a ~ . ~ ~ I ,  aixírnateix, per un document aquest cop 
més vell, relacionat amb Reixac, al Valles, sabem que un prevere i monjo anomenat 
Rarnio dona al monestir de Sant Cugat, I'any 970, dues sorts de terra situades a 
l'extrem superior d'un camp -que en aquesr cas podem considerar un conjunt de 
terres de conreu-, les quals sembla que li tocaren a sort: in ipso campo, ad ipso capo 
superiore, prope ipsa curte, sorter 11, qui mihi tetigerunr. No oblidem, pero, que, 
contrhriament, és molt normal, fins i tot cap a I'any 1000, que hom trobi, per 
exemple: 1 sorte de terra nostra propia qui nobis advenit de parentorum." Les sorts de 
terra, per tant, ja passaven normalment de pares a fills sense que hi bagués cap tipus 
de sorteig. 

Havent arribat a aquest punt, crec que ens hern d'aturar un moment i plantejar- 
nos com es realitzava l'ocupació del territori quan es produia la seva conquesta per 
part dels comtes i senyors cristians. Tot i que és un tema encara poc estudiat, d'acord 
amb els darrers treballs realitzats, podern creure que, almenys en alguns casos, el 
territori era dividit en parcel.les equivalents, per no dir amb una superfície igual, 
que eren donades als repobladors. A llur torn, sovint aquests prirners repobladors, 
pagesos rics o petin nobles, atreien una segona onada de pagesos, a qui cedien una 
part de les terres que ja s'bavien repartir primerarnent. L'existkncia d'aquest procés 
que tenim documentat a la Plana de Lleida i que, amb poques variacions, també 
s'esdevingué a les Illes Balears i al País Valencia, seguramenr també I'hauríem 
trobat en altres comarques catalanes repoblades el segle xii o en kpoques anteriors 
(com pot ésser I'Anoia o el Penedes, per exemple; de fet, I'exemple de Moja esmentat 
més amunt sernbla forga  lar).^^ 

L'existencia d'aquesta forma d'ocupació del sol comportava facilment que en 
algun moment (per exemple al segle Xi o x11) hi hagués un sorteig, que tant podia 
ésser entre els que rebien les primeres possessions o heretats, com entre els socis que 
s'hi instal.laven més tard. Aixb podria permetre de comprendre la gran difusió que 
té a la Catalunya Nova el mot sort de terra, que es degué difondre a tan de la 
conquesta cristiana. 

Recuperem, pero, ara el fil del que dkiem més amunt. L'origen del significar 
d'altres paraules usades per a esmentar una [erra de onreu  resta potser encara més 
fosc. Així, pet exemple, bom s'ha pogur plantejar el fet que si en els documents es 

20. SC3 1218 (1197). 
21. SC1 91 (970); OR 17 (1032). 
22. Vegeu: BOLOS, J.(ed.): PaUatge i rorietar a In Plann de Ueida a I'Edat Mitjnnn.- Universitac 

de Ueida.- Lleida 1993. 
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parla d'una quintana és perque la possessió d'aquesta terra comportava el pagament 
d'una cinquena part de les collite~'~o bé perquk corresponia, aproximadament, a 
una cinquena part de ies terres de con re^?'^ Segurament no era ni per una cosa ni per 
l'altra i cal relacionar aquesta paraula amb un mot emprat ja en epoca visigbtica, 
especialment en relació a les ciutats. Aquest mot, que tenia el significat de les terres 
més properes a la casa, per tant les més ben femades i protegides - semblantment a 
I'infield del nord d'Europa-, ja el trobem abans de l'any 1000; sembla, tanmateúr, 
que mentre, a la baixa edat mitjana, es generalitzi en algunes zones, on predomina- 
va I'habitat de tipus dispers, en d'altres comarques, on també era dominant aquest 
tipus de poblament, prengué més importancia, per exemple, la paraula barquera, 
que sembla que feia també referencia a les terres situades a I'entorn del Iloc d'habi- 
tatge." 

Alguns altres deis noms que reben les terres de conreu, com es despren de iiur 
propia etimologia, cal relacionar-los, en canvi, amb I'extensió de terra que podia 
ésser trebaiiada pet un bou o per un parell de bous: pareilada, jovada, b o ~ a d a ; ~ ~  a- 
quest fet també és usual en d'altres paisos europeus."En alguns casos, aquests 
termes sembla que només eren unes simples mesures de superficie, essent per tant 
equivalents, per exemple, a mujada, quarterada, eiminada, fanecada, cafissada, etc. 
Aixo no obsrant, especialment el terme pareiiada, en algunes zones, arriba a tenir 
tanta difusió que fins i tot s'ha sospitat que no es tractés, en algun cas, gairebé d'un 
sinonim, de [erra ~ampa.'~Sigui com sigui, cal dir que, curiosament, sembla que la 
terra ocupada per una parellada era for<;a més gran que la superfície que ocupava 
una jovada. Com a hipotesi, podem dir que pocser una parellada equivalia, a I'alta 
edat mitjana, en alguns casos, a unes 12 ha i una jovada a unes 3 ha.29D'aitra banda, 
també una pareilada era molt més gran que una mujada de terra: sovint trobem, a 
les comarques ptoperes a Barcelona, que les terres bladeres eren mesurades en 

23. Tcobem, molt poiriblement per casualitat: er de remodiats 1 de tewa popa ipsa casa doneti* 
nobb [ . . . j  i p ~ ~ n  quintam pamm de iprorfrurtur, per la resta de les terres han de donar la tasca o onze; 
vegeu: SC2 832 (1116). 

24. Vegeu: COROMINES. JOAN: Op.cit., vol. 11,- Edicions Curia1.- Barcelona, 1981, pags. 707- 
708 . 

25. Vegeu: BASSOLS. M.; BASTARDAS, J .  et alii: GIorurium mediad iatinitntir Caraloniae, farc. 2.- 
C.S.1.C.- Barcelona, 1962, cols. 237-238. BOLOS, J.: E/ mas, d p a @  i elrenyor.- Barcelona, 1994 (en 
rurs de publicació). 

26. Vegeu: bovndn 1, SC1 102 (973), bovada de rewa, SC1 165 (985). etc. 
27. DARBY. H.C.: Domeidny England.- Cambridge University Press.- Cambridge 1977, pags. 

95-136 ((erra eft  XXV iaruris, phg. 98). 
28. COROMINES. JOAN: Op.~i f . ,  vol. VI.- Curia1 edicions.- Barcelona 1986, pkg. 254. 
29. Segons la documentació de i'hpoca. sembla que una parellada correrponia a 24 cafissa- 

des i una jovada a només 6 cafissades. Tanmateix, cal ésser molt conscients que les equivalencies 
entre les mesures medievals i les actuals són molt difícilr; vegeu, peco: ALSINA. CLAUDI; FELIU. 
GASPAR: MARQUET, LLU~S:  Pero,, m i d a  i merure, del, Palios Cara/anr.- Curia1.- Barcelona 
1990. 



parellades i els vinyets en mujades (d'altra banda, a les vinyes tampoc hi podien 
entrar els b o u ~ ) . ~ ~  

Un terme que rambé es presta a dubtes és el de trilla. Tot i haver estat ben viu al 
llarg de I'edat mitjana i, potser, encara de bona part de I'epoca moderna, ara sols ens 
ha arribar fossilitzat en alguns topbnim~.~' Segurament la seva existencia cal relacio- 
nar-la amb la necessitat de tancar alguns conreus més valuosos davant el perill que 
representaven els animals saivatges i dornestics o els mateixos homes; aquesta 
necessitat era molt generalitzada en bona part d'Europa. Les tanques, fetes possible- 
ment amb troncs, podien ésser semblants a les que veiem dibuixades en alguns 
retaules o miniarures de la baixa edat mit~ana.~'A I'interior de les trilles es podia 
conrear vinyes -alguna vegada trobem que se'ns parla de vinyes i trilles o idhuc 
d'una trilla a I'interior de la qual hi havia ceps- i també d'altres plantes que 
necesiten una protecció especial, com per exemple les olivere~.~'Segurament els 
closos (ciausus o ciausa) devien ésser semblants (al Conflent, trobem, per exemple, 
ciausa cum ipsos nogarios) i devien destinar-se a tancar una zona amb arbres f ru i t e~ ,  
un prat, uns horts, etc.)' 

Un altre terme que es por prestar a confusions és el d'illa (ínsula). Aquest 
nom no sempre feia referencia a una terra situada al mig del mar, al mig d'un 
estany o d'un riu; en alguns llocs trobern les illes en relació a cursos d'aigua, 
d'altres vegades sembla pero que podien ésser a prop de pujols o fins i tot potser 
en un obac. Així ho deixava quan vaig redactar aquest text I'any 1986. Després 
ha sortit publicat I'article de R. Martí sobre les insulae que ens ha aclarit 
bastant aquest aspecte, d'una forma forga coincident amb les idees que tenia J .  
Corornines."De fet, una illa sembla que devia ésser un espai de terra proper a 
un curs d'aigua que, sovint, gricies a I'esforg huma havia estat ocupar per a 
fer-hi hortes. El cas de Martorell és molt i1.lustratiu. En aquesta pohlació, les 

30. modiatar Vde vincar erparielarar 111 de r e v a ,  SC1 35 (954);panlintas l l d e  rewn infw rvlrum 
rt mnum et nodiatnr 1111 de uinca, SC1 108 (975), etc. 

31. Per exemple, als documents: nolinum unum (.../ er rnlia rr rewam rum iprri inrula, SA 24 
(1021), i tamhe als topbnims: la Trilla, sa TriUa, Tries i tambe Trillola o Triola, etc. 

32. Vegeu: BECXMANN.R.: Des arbms cr des honmer. Ln foret au Moyen 2ge.- P1ammarion.- París, 
1984. En relaci6 a aquert dure[ aspecte, encara que només sigui una hipbmsi, vegeu, per exemple: 
Hisr&ia de i'Art Carald, vol. IIL- Edicions 62.- Barcelona, 1984, phgs, 218 i 240; aquerc tipus de 
paiissades entrellqades s6n snalitzades a: MÉNNARD. PHILIPE: Javdinr rr vergms dan, la litt&arum 
n*diéualo.- A dardins et vergen en Europe accidentaie (viIIt-xviiii)n.- Auch, 1989, lamines 1 i 1, 
phg. 48; podem veure com les construien en: BASING. PATNUA: T ~ n d e ~  dnd C r a p ~  in Madicval 
Mabuscript~.- The British Library.- Londres, 1990, Ihm. 2, pig. 34. 

33. Per exemple: iprLr olivanir gui mnnt in ipw mlia,  VC pag. 365. 
34. EC 11 1 (any 988). Cenament, les paraules rldum o r l ~ u r w ,  clos sovint destinat a protegir unr 

ubres, s6n for$a usuals als documents d'aquesta &poca. Vegeu: G1011arivm Mediae LnriniratU Clrdo-  
nine.- CS1C.- Barcelona 1965-1969, fascides 4 i 5, cals. 511-513 i 516-518. 

35. Segons COROMINES, JOAN: Op.Ut., vol. IV, pBg. 835, podia ésser una «[erra Rrtil "ora un iiu» 
o un mrrent. l i l i r~Tí ,  RAMON: LB, ~ > ~ I u I ~ c  medievals c#rnli~ne,.- «Bolletí de la Societat Arqueolbgica 
Lul-liana» (Palma de Mallorca), 44 (1988), 111-123. 
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Illes són les terres guanyades al riu Anoia, a base de clavar estaques i fent retrocedir el 
curs de I ' a ig~a . )~  

Els horts se solien situar prop de les ciutats i dels pobles, a tocar del mas o 
habitatge, sovint en «illes» o en terres que podien ésser irrigades al costar del curs 
d'aigua més proper al lloc de poblament agrupar o dispers. Tingueren forga impor- 
tancia en I'alimentació de la població. Algun cop s'esmenta que hi havia quatuor 
regas depowos o bé quatuorde caules; aixb és pero forca excepcional en la documenta- 
ció d'abans del segle XIIl.)'Sabem pero que hi havia no sols porros i cols, ans també 
naps, cebes, d s ,  cigrons, etc. Una ordinació feta a Lleida, I'any 1469, fa esment de 
les hortalisses següents: «cols, letuges, spinachs, ravens, melons, catabasses, cogom- 
bres, albergínies, safanhries [pastanagues], naps, ciurons [cigrons], @SOIS, lentilles, 
alls, cebes, porros, fesols fevidentment no són les mongetes americanesl e altres 
legums verts e qualsevol altres ortalisses f . . . ) . ~ ) ~ D e  fet, tenim un forga bon coneixe- 
ment de les plantes conreades als horts, a Europa, a I'edat mitjana, grhcies als estudis 
presentats al nove col~loqui de Flaran; així, en epoca carolíngia, en un hort hi podia 
haver: d s ,  apis, cols, cebes, cogombres, carbasses, fesols V;rriolus), enciams, melons, 
julivert, porros, e t ~ . ' ~  

Potser també cal relacionar indirectament amb els horts la importancia que 
tenien les canyes i els canyets. De vegades trobem topbnims que assenyalen I'existen- 
cia d'aquest col.lectiu vegetal; d'altres vegades en documents s'esmenta, en fer una 
relació dels béns d'una possessió, la paraula més culta arundines." 

Cal fer esment també de la importancia del regadiu. Regadiu important a la 
Catalunya Vella, i que, com assenyala Bonnassie, segurament moltes vegades cal 
relacionar amb els molius, i regadiu fonamental a la Catalunya Nova." El contrast, 
per exemple, a les rodalies de Lleida, entre la zona que hom podia regar i les terres de 
seca, era el contrast entre una agricultura amb un rendiments baixíssims i una 
agricultura amb un dels rendiments més alts de Catalunya. Cal assenyalar que 
sovint les zones de regadiu eren destinades al conreu de ~ereals.~' 

36. Informació proporcionada per Ferran Balanza. 
37. RO 22 (1123). 
38. Aniu Municipal de Ueida, Registre núm. 421, fol. 84  i segiients. Publicat per MUT. E.: LÍ 

vida rcondmicn en Lírida de 1150 o If>OO.- LE.1.- Lleida 1956, phgr. 235-236. 
39. VOGELLEHNER. DIETER: LCI jnrdins da Haur M o p  8ge (nv-Xlr riirler).- A ~Jardins et 

verzers en Euro~e occidentale (v~ll~-xvn~~ ri&des)».- Centre Culrurel de i'Abbave de Fiaran.- Auch 
1989, pags. 21-22. 

40. SO 2 (1006) o SO S (1040). 
41. En un document del Rosselló que ja hem esmentat mes amunr (EC 105. any 982). a 

menciona, per exemple, ja abans de i'any 1000, un prarnm rum ipmm bruchkm, un prat amb el bragal 
d'un rec o sequia. Vegeu tambk BONNASSIE. PIERRE: Carolvnya milunysenrera, vol. 1.- Edicions 62.- 
Barcelona 1979, pbgs. 400-409; Borbs, J.: Pairarte i lorierdr a l  rSepf2r al~egle x1ri.- A uPairatge i 
rocietat a la Plana de Ueida a I'Edat Mitjana»,- Univenitat de L1eida.- Lleida 1993, pags. 61- 
67 

42. Vegeu nota precedent: BOL~S:  0p.d.. phgr. 61-64. 



De les vinyes ja n'hem dit alguna cosa. Només voldríem assenyalar dos fets. 
D'una banda la coexistkncia dels ceps i de les partes. Trobem documentada una 
«peca de vinya*, pero també documentats arbres pels quals s'enfilen parres.4)Aixi 
mateix, tamhé convé d'esmentar que, per exemple, a la Plana de Lleida, al segle xv, 
sovint s'esmenten peces de terra campa amb tires de vinyes, fet que ens fa pensar en 
una especie de vcoltura promiscuan. 

En darrer Uoc, per a cloure aquest apartat, convé també de cridar I'atenció sobre 
el fet que, a I'edat mitjana, a causa de la importancia que tenien i de l'ús que se'n 
feia, gairebé consideren els boscs d'arbres xglandífers~ -toures i alzines- i, encara 
més, els de castanyers com si fossin conreus. En les zones on hi havia castanyets, 
trobem que un dels productes que formaven el cens que bavien de pagar els pagesos 
als senyors era precisament les castanyes, les quals podien arribar a ésser utilitzades 
per fet farina."I aix& també s'esdevenia així, en alguns casos, en relació a les 
glans.4' 

D'altra banda, sense moure'ns del món dels arbres, cal esmentar especialment la 
importancia que tenien, fins i tot en el paisatge purament agrari. Molts cops trobem 
citats als documents, en relació amb els trossos de terra de conreu, cirerers, noguers, 
pruners, servers, nesprers, pomeres, ametlers, Uedoners, moreres i, en zones més 
temperades, eren normals les figueres, els ullastres, etc. Podem veure, a taíl d'exem- 
ple, un document de I'any 1038, relacionat amb la vaU de Cabó, a 1'Alt Urgell, diu: 
tewa cum ipso ortal et ipsis arboribus qui ibidem suni, id est moreres 111 et olivw 1 e¡ noger 
1 etpomer 1 et amenleros 1111 etpruneros eifigueros et ipso orto que ibidem esi et ipsa casa 
fustiza cum ipso twculario [...].46A1 final de I'edat mitjana, a Lleida, a més a més, 
hauríem trobat arbres que feien no sols scireres, figues, préssechs, malgranes, nous, 
aveílanes, panses, castanyes, ametliesn, ans també ctoronges, limons, limes, aranges, 
poncirs»."Certament, aquesta llista no coincideix ben bé amb allb que hauríem 
trobat a I'alta edat mitjana, en els borts de les vil.les carolíngies: pomers, perers, 
pruners, servers, nesprers, castanyers, presseguers, codonyers, avellaners, ametllers, 
morers, Uorers, figueres, noguers, cirerers, etc.4' 

43. Per exemple: vinia orm rairavborib~~a: ipw IIlduarcere~iar, CO 12 (899); vineas ... simulcnm 
illorun arbmibw gui infia runt ienerati e: iprnr viter gui runt in ipsos admes (ACA, pergamí Berenguer 
Ramon 1, núm. 28, any 1020). Vegeu: BONNASSIE, P.: 0p.rit.. vol. 1, pag. 397. 

44. MONTANARL, M.: Op.&t., paps. 7 i 157. 
45. BOLOS. J.: Un lnctnblinent q a r i  de I'nny 1115 al  Marumr.- «Occidens» (Lleida), 1 (1985). 

25-29; RODR~GUEZ I BURCH. J.M.: EI rapbrou d'0sor i Swqusda.- uErcudi General» (Girona), 1 
(1981). 111. 

46. OR 29 (1038). Esmentem també: campum cum ipra riraria, U 77 (918), duascereii?~, CO 12 
(899), und rirpra, PR 217 (972): nog<triorvelcire,i~rior aurperemsrive morerr, U 499 bis (1037), notarios. 
CO 4 (840); nornriof 11, U 170 (977);peciards:~rra cumiuor arbmerglnndifememrreu ipmperario, AC 180 
(976), ip~applunern, RR 14 (1162); periar V d e  tewm (.../ " m  "no ledonnrio, SA 104 (1074); ipra 
mamanera, SA 227 (1140); vinea npudficulnear, VL13. pag. 55 (949); o l i a ~ f m ~ ,  SA 48 (1043). 
etc. 

47. Vegeu noca 38. 
48. Vegeu nota 39. 
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En algunes zones, així mateix, sembla com si es respectessin unes terres per als 
arbres, les quals eren tant o més indispensables que els horts, les vinyes o els trossos 
de cereal. Així, els darrers segles medievals, a les rodalies de la ciutat de Lleida 
s'esmenten arbredes (alboredes), situades al costat d'horts, i amb una extensió ben 
determinada; de vegades eren tingudes per fusters o cercolers. En altres contrades, 
trobem les primeres mesures de protecció de la massa forestal, davant I'expansió de 
l'hrea de conreus, molt més aviat. Així, als segles xIi i XII, alguns senyprs prohibei- 
xen que es taííin arbres en alguns boscs. Al segle xr, els comtes i senyors ja 
consideraven que taMiare Iigna in nemoribus era un dret que es podien reservar i que 
podien cedir, per exemple a una institució e~lesihstica.'~Aquest aspecte de la 
protecció del bosc (deveses, forests, zones reservades pels senyors o reis, etc.) mereixe- 
ria un article sencer.'O 

Tractarem, més endavant, en un altre apartat, de la possible pervivencia 
-difícil pero de demostrar- de rabasses (o d'arbres) a l'interior d'algunes peces de 
terra, especialment en zones acabades de rompre, tal com sembla que s'esdevenia 
al nord &Europa, en relació amb contrades on hi havia normalment un sistema 
d'artigatge o de boigues." A més, cal tenir present que el conreu de costes o de 
terrenys farsa inclinats no devia ésser pas estrany, amb els greus perills que aixb 
comportava per a la conservació del sbl d'aquests indrets abruptes. En un 
document de la Ribagorga es parla d'una vinya plana, gairebé com una cosa 
excepcional en aquesta zona pirinenca;"ens podem qüestionar sobre si aixb és 
així perquk les vinyes usualment eren als vessants de les muntanyes formant 
feixes o, simplement, més aviat, perque se solien estendre pels solells, en terrenys 
forga rostos i mancats de marges, tal com encara podem veure en alguns Ilocs, 
certament pero situats en terres menys plujoses. 

2. LES MIDES 

Tot i que la documentació medieval, sobretot la de I'alta edat mitjana, en 
general, no és pas gaire generosa a I'hora de fornir xifres, de tant en tant, trobem 
alguna dada forga interessant en relació a les mides de les terres de conreu: en relació 
a liur superficie o bé -i encara és més notable- en relació a la longitud dels costats, 
que afrontaven amb altres terres o béns. Ja hem parlar un xic de les mesures de 

49. Vegeu, com a exemple: M 0  9 (1068). 
50. Ja abans de l'any 1000, trobem esrnents d'alguna forest (per exemple iprafore~te, a Gasserres, 

al Berguedi, UA 21. any 9071 0 de deveses (ipz8 de+cfonrn, a Salinoves, Conca de Rialb, UA 31, any 
9491. 

51. BECHMANN. R.: Op.cit., $8. 61 i seglients. 52 PR 168 (956). 
52. PR 168 (9561. 



superfície dels camps de conreu. Podem esmentar la mujada o terra que es pot 
sembrar amb un muig de cereals. la quarcerada en relació a la quartera, la cafissada 
en relació al cafís, etc. A la baixa edat mitjana, sovint al costar d'aquestes mesures 
se'n generalitzen d'altres, com el jornal, la vessana, etc., les quals ;a trobem, pero, 
sovint, per primer cop, en algun document de cap a l'any .1000.'3 

Intentar de coneixer les mides dels camps medievals -en especial els de I'alta 
edat mitjana- a través de la informació que ens forneixen els documents és difícil, en 
primer lloc a causa que, tal com és logic, hi havia, com en I'actualitat, algunes 
diferencies d'un lloc a un altre i també entre les diverses terres de conreu d'un mateix 
lloc. Podem trobar petites peces de terra regades (pecinulas subreganeas), arnb una 
superfície de només 0,09,0,03,0,003 ha, al Valles, o també una «Ilauraó domengen 
(laboracionem dominicam), que tenia segurament 8 parellades de terra (unes 96 ha) a 
Sant Vicenc de Calders, al Penedes, o bé unes terres de conreu (tewa arabili) amb 
una extensió de 90 mujades (unes 44 ha), a ptop de I'església de Formiguera, al 
Cap~ir.'~MaIgrat I'existencia d'aquests casos extrems, cal dir que, com és Iogic, les 
mides «normals» de les peces de terra eren d'un quart o de mitja hectirea, d'una, 
dues, tres o, fins i tot, ja més rarament, de quatre o cinc hectarees; a les zones 
muntanyoses solien predominar, evidentment, les terres més petites."Com hem 
vist, pero, també hi havia grans peces de terra en mans dels senyors -les domenjadu- 
res, les coromines, sovint les parellades-, les quals podien arribar a tenir forca 
hectarees, encara que podien ésser fraccionades en parcel.les més reduides si eren 
concedides com a tinences a page~os.'~Les peces de vinya, més valuoses, solien ésser 
doncs més petites: un quart d'hectarea, mitja hectatea, o sovint encara menys, tot i 
que aixb, 6s evident, no impedia que fossin molt abundoses; eren presents gairebé a 
tot arreu i, en algunes zones, podien arribar a representar un tant per cent important 
de la zona conreada."Els horts en general també eren molt red~its. '~ 

Ara ens interessa, pero, més aviat de parlar de les peces de terra de les quals als 
documents s'esmenten les mesures dels quatre costats, fet que ens permet no sols de 
poder-ne saber la superfície, ans també de poder-ne reconstruir la forma. Podem 

53. Per exemple: terra que fa 11 verranas in longitrrdine et in amplo 1 vrrwnd, SC 26 (947); r m a ,  
mear ~xraptm gornnlr 1 de r m ,  SC 72 (964). 

54. SC2 388 (1004); SC22 707 (1082); NH8 27 (873). 
55. Vegeu SC, Pñ, AC, etc. Vegeu: RN, MANUEL: H2birat. t k n i q u ~ ~  i aronomin wvn1.- A 

uHiscdria de Catalunya. Salvatn, 11 (Barcelona 1978), 163-164. Tambe: BOLOS, J.: Comenta&r sobre 
algr<nr aspertrr de I'aronomis i 10 rocietn: de ?alta edar mitjana r e g ~ m  tu acre, dc conlagració i dotarió 
d'~~gIé"ie~.- A nAcras del Congreso Internacional 'Historia de los Pirineos', Cervera, 1988», 11 (Madrid 
1991), 143-155. Pel que fa al Macesme, hi ha un estudi molt ampli, en: CUADRADA. CORAL: El 
M a r m e  mediaval: Hhbita:, eronomia i rorietar, rc/er X-XIv.- Caixa d'Estalvis Laietana.- Matar6 1988, 
pig. 183. 

56. Vegeu nota 17. 
57. Vegeu SC, SA, etc. 
58. Acualment és en cun de tealiuació, amb X. Eritja, un escudi sobre el terme de la ciutar de 

Lleida. 
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comencar esmentant alguns documents excepcionals, que, al mateix temps, ens 
donen les longituds dels costats i la superfície. En un instrument sobre Cervelló, al 
Baix Llobregat, de l'any 976, se'ns parla d'una mujada de terra que contenia una 
casa i que tenia forma quadrada, amb els costats que feien 25 destres; si considerem, 
com hem fet, que el destre mesurava uns 2,8 m (o potser aleshores una mica menys, 
uns 2,3 m), podem saber que aquesta mujada ocupava aproximadament 0.5 ha (o, 
més aviat, 0,33 ha), xifra quecoincideix bastant amb la idea que tenim de la mujada 
-i del muig que li dóna n ~ m - . ' ~  D'altra banda, aquesta relació ens és confirmada per 
un altre document, conservar a Vic, en el qual s'afirma que una sernodiata de vinya 
mesurava 53 destres per 7 i 5 destres i un pas, $0 que fa unes 0.25 ha (o bé, més 
probablement, 0,17 ha).60 

A continuació, podem veure la forma i les mides de diverses peces de terra que 
considerem més representatives; som, perb, conscients de les dificultats de congier 
realment les mides i formes dels trossos de terra medievals, a partir nomes de les 
fonts c~nservades.~'Segons un document de I'any 898, una peca de terra situada a 
Salt, prop de la ciutat de Girona, feia 54 destres (uns 124 m, si multipliquem per 
2.3) als extrems est i oest i 22 destres (uns 50 m) als dos extrems restants. Un 
document del mateix Iloc, una mica més antic, parla d'un camp que en tots quatre 
costats tenia una llargada d'uns 20-22 destres (uns 50 m).62Aquestes dues parcel.les 
de terra, I'una lleugerament allargada -amb una relació 1 :2-, I'altra quadrada, són, 
en principi, una mostra de les formes més normals a l't?poca, segons la documenta- 
ció. L'any 989, una terra situada a Provencals, prop de Barcelona, tenia 21 i 23 
destres de longitud, als costats nord i sud, i 43 destres als costats est i oest. En un 
docurnent fet l'any 965, s'esmenta una peca de terra, situada al Valles, que tenia 25 i 
29 destres als costats curts i 67 destres en un dels costats Uargs; el quart costat no hi 
és citat, no sabem si pel fet que la pega fos triangular o, rnés aviat, per ~ b l i t . ~ ~  

En aquests dos darrers casos, també trobem bhsicamernt una relació 1:2 típica, 

59. SC1 118 (976): rnodilita una de ten# cun :pro rara.  Vegeu: AISINA. C.; FEUU.G.; MILRQUET, 
LL.: Op.cit., pigs. 146-148 i 185. De fet, perb, d'acord amb I'acurat estudi sobre mesures de RIU. M.: 
Algvnr poblemer de nietm1ogio.- A «Symposium internacional sobre ek orígens de Catalunya (segles 
virr- xi)n, 11 (Barcelona 1991), 121, és molt possibfe que, al segle X, el destre fos una mica mes curt i 
nomts fes uns 2,3 m de Uarg, en Iloc de 2,8 m. 

60. DV 350 (962). 
61. M.Bourin-Denuau. a L'hora d'esrudiar la mida de les parcel.les, assenyala les dificultats i 

incerteses d'aquest estudi: oca documentació i repartida al Uarg de diversos segles, possibles diferen- 
cies entre les terres senyoriafs i les pageses, dificultan a I'hoca de calcular smb exactitud les superficies o 
les equivalencies de les longituds dels cortatr deis camps o de Uurr extensions. BOUIUN-DEMU. 
MONIQUE: Villagea médiévaux en Bar-Lnngwdoc G n b e  d'dirne rorisbilité(Xe-XIVnPcle), 1.- L'Harmat- 
tan.- Paris 1987, pigr. 42-43. 

62. AMMontserrat, Sanr Cugat del Valles, 3 (883). Cal assenyalar que en aquert darrer cas 4s 
consideiat un quadre. 

63. AC 214 (989). DV 385 (965). 



segons els estudis fets dels camps de la zona medirerrinia. Hem de dir, pero, que, en 
alguns dels fo r~a  escassos documents on s'esmenten les mides dels quatre costats de 
les tetres, trobem algunes mesures francament sorprenents. En un document fet al 
Valles, I'any 941, se'ns parlad'una terra que ais costats nord i sud mesurava 98 i 110 
destres, respectivament (o sigui al voltant dels 230 m), i als costats de ponent i de 
Uevant només feia 7,5 destres (uns 17 m); cal indicar que el seu costat oest afrontava 
amb una via. En aquesta mateixa epoca -1'any 926-, una peca de terra situada a 
Sant Joan de Mollet, prop de Girona, tenia uns costats sud i nord amb una Uargada 
de 67 destres (uns 154 m) i els costats est i oest -on hi havia la serra i el límit del 
terme- amb una longitud de només 6 desttes (uns 14 m). Molt a prop d'aquest 
indret, a Mollete11 lo Moredell), trobem una peca que feia 340 destres (uns 780 m) 
per 6 destres i 12 destres i un pas. Un camp proper, que era situat i n  ipsa Isola, tenia 
una extensió de 310 destres per 13 destres i 12 destres i un pas; el costat de 13 destres 
correspon al Iímit arnb el riu TecMEn aquests quatre casos trobem unes proporcions 
entre la longitud i I'amplada de 1:14, 1:11, 1:28 i 1:23, respectivament. Aquestes 
són també, més o menys -més aviar menys-, les proporcions que trobem en algunes 
peces de terra que reben el nom de feixes: una f e x a  de rewa situada al Valles i 
documentada I'any 943 feia 67 i 77 destres de Uarg per uns 9 destres d'ample 
-relació 1:8,5- (el seu costat oest afrontava amb una estrada pública); una altra 
feixa, situada a F l a ~ i ,  al Gironks, tenia una llargada d'uns 56-57 destres i una 
amplada d'uns 10-12 destres -relació 1:4,7- (el seu costar oest corresponia també a 
una via), etc.6' 

Deixant de banda potser les feixes, I'existencia d'aquestes peces de terra o camps 
tan allargats, situats a les planes, suposa que en algunes zones de Catalunya hi hagué 
unes parcel.les de terra destinades al conreu dels cereals que no encaixen gaire dins 
del tipus de parcel.lació que hom creia típic de les zones mediterranies, i que més 
aviar, en principi, bom podria relacionar amb el tipus anomenat open f ield o 
cbampion system, característic d'algunes zones del nord d'Eur0pa.6~ En aquest sistema 
d'open f ield la relació entre la llargada i l'ampiada de les parcel.les és d'l:20, 
contririament a la proporció de les parce1.les mediterrinies, que, en principi, és 
d'l:2 o poc més. 

Segons les idees tradicionls, aquests sistema d'openfield amb llargues franges del 
nord &Europa es va desenvolupar després de les invasions germiniques i era 
relacionat amb el tipus d'arada (la cawuca amb rodes i pala giratoria), amb el tipus 
de rotació de conreus i fins i tot, amb un aprofitament col.lectiu de la terra. Aquesta 

6s.  SCI zi  i943j; NHII 2s i926j. 
66. STEANE, ].M.: The A~~baoof~gyofMediavaf EngIandmd Wa1cj.-Beckenham, 1985, pbg. 152 

i s e r ;  SMITH, C.T.: An HIrroricaf Geog*~p& of Werram Enropo befa* 1800.- Londres. 1978, pbg. 
19 I seguents. 
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explicació, en principi, seria forca interessarit pel que fa als nostres camps allargats. 
D'entrada, cal pero dir que darrerament s'ha arribat a la cnndusió, en diversos 
paTsos gairebé al mateix temps, que, a 1'Europa atlantica, aquest sistema en principi 
s'introduí forca tardanament, després de I'any 1000, i que cal relacionar-lo amb una 
nova parcel.lació, una restructuració del rerritoiri esdevinguda un cop aquest ja 
havia estat practicament ben romput i ncupat per al ~onreu.~'Amb tot, només amb 
aquestes dades ens resultaria fotca difícil de respondre la qüestió basica sobre quan i 
per que es van crear o organitzar al nostre país, que evidentment té una tradició 
diferent, aquestes Uenques, que sempre són situades de través, al llarg de vies, 
estrades o rius, i que, per tant, sembla que, en principi, s'estenien transversalment al 
fans de les v d s .  Podem dir que han de respondre a una realitat física i sobretot social 
i historica determinada. Palou, segurament a prop de Granollers -el lloc on era 
situada la terra del Valles-, i Flagi són indrets, d'acnrd arnb els toponimns que duen, 
molt «vells», ocupats i romputs segurament des d'un temps molt antic, situats al 
costar d'una impnrtant via d'epoca romana, en sengles comarques fortament roma- 
nitzades. 

Algú podria creure que són només uns casos excepcionals: hi havia terres 
situades a Celra, a Salt o a diversos llocs del Vallhs que, per exemple, tenien unes 
propnrcions molt més equilibrades. Aixo no obstant, no podem amagar que encara 
que aquests fossin uns casos únics -cosa físicament i estadísticament impossibie-, la 
simple existencia d'una sola parce1,lació d'aquest tipus allargat ja bavia de respon- 
dre a una realitat social i economica determinada: si la llenca de terra no era inclosa 
dins d'una partida molt més amplia, que pertanyia a un sol senyor, o M a una 
comunitat pagesa unida per uns lligams prou forts, difícilment s'hauria pogut crear 
o mantenir l'existhncia d'uns camps tan dargassats i amb les característiques que 
tenien aquests. D'altra banda, també, llur existencia ens pot portar a pensar, tot i 
que potser no fou un factor determinant, en altres aspectes relacionats amb la vida 
economica del lloc, com pot ésser el tipus d'arada que s'utilitzava, el tipus de conreu, 
e t ~ . ~  

Anant, pero, al fons de la qüestió, a part de tots aquests aspectes socials i 
economics, també cal valorar, com ja en certa manera hnm pot intuir del dit més 
amunt, la importancia que hi pogué tenir precisament la romanitat. Es molt 
possible que calgui relacionar aquests indrets, on trobem aquests camps tan d a r -  
gats, amb Uocs on s'havia produit una centuriació. Si ens fuem en els estudis 
realitzats aquests darrers anys en relació amb aquest aspecte, ens adonem que tots 

67. STEANE, J.M.: Op.c>r.; CHAPELOT. J . ;  FOSSIER. R.: IR villngr er l a  mnkon nu Mgygn Iige.- París 
1980, phg. 181 i següenn. 

68. Cal assenyalar, encara que pocser sigui carual o secundari, que al Tapís de la Geació, de 
Girona, hi ha representada una arada amb un parell de rodes davanr la relia. P m L ,  PEW DE: El Tapú 
da /a Crencióde la ~nredrnl de Gimna.- Artestudi.- Barcelona, 1986, phg. 53. 



aquests llocs coincideixen no sols amb topbnims «veUs», ans també amb Uocs que 
foren centuriats.@De fet, perb, hem de repetir que sense una organització del 
territoti, duta a terme pel senyor o pels pagesos, difícilment s'hauria pogut manrenir 
una parcel.lació com aquesta. 

Fins ara només hem patlat de les peces de terra de conreu, segurament de cereals. 
Les mides que tenim dels costats d'aigunes peces de vinya ens mostren que aquest 
tipus de conreu se solia realitzar, com ja hem vist, en unes patcel.les gairebé sempre 
més reduides que les dels camps de cereals."'Aigunes vegades eren rectangulars: 16 
destres per 37 destres o bé uns 12 per 25 destres; d'altres vegades tenien forma 
trapezial: 11 i 19 per 29 i 22 destres; o bé eren forga allargades: 18 destres per poc 
més de 2 destres (al Gironks), etc. Com és lbgic, les superficies d'aquestes peces de 
vinya, d'acord amb els nostres calculs, coincideixen bastant amb les mesures de 
superfície que ens donen altres documents: 0,31 ha (aproximadament per tant 1 
mujada), 0,16 ha (una mitja mujada), 0,20 ha i 0.02 ha, etc. 

3. LA CREACIÓ 1 EL MANTENIMENT DE LES TERRES DE CONREU 

Durant els segles medievals hi hagué, com ja és prou conegut, forts canvis en 
relació a I'extensió i a la ubicació de la zona cultivada. Aquests canvis degueren ésser, 
evidentment, diferents a les diverses contrades del país, d'acord amb la importancia 
que havia tingut el món agrícola en epoques precedents i d'acord amb la proximitat 
de la zona dominada pels rnusulmans. Encara que ens hem de moure una mica en el 
terreny de les hipbtesis, a causa de no existir gaires estudis conuets sobre aquest 
tema, segurament el procés de rompudes degué ésser diferent a les terres litorals o a 
les interiors o bé a les terres muntanyoses pirinenques. En alguns llocs, les terres 
foren poblades o despoblades en patt per motius polítics, relacionats amb la 
proximitat amb el món musulma; amb tot, per damunt d'aquests esdeveniments, 
en algunes zones més o menys amplies I'evolució hi degué ésser molt semblant a la 
que s'hauria desenvolupat d'una forma espontknia. Primerament s'ocuparen -o 
algunes vegades s'hagueren de recuperar- els fons de les valls i, després, al llarg dels 
segles XI, xI I  i XIii, es colonitzaten progressivament les terres més dolentes, munta- 
nyoses." Aquest procés natural podia ésser accelerat o fins i tot alterat a causa, perb, 

69. AGUIUR, A.; OLESTI, O.; PUNA, R.: Crzda~rm~ mmns a Car6lunya: Enporda i Gimnu, 
Ceninny, Vnllir Occidcnr<tl.- <Tribuna d'Arqueologia. 1989-1990n 11991), 111-124. 

70. Bourin-Derruau creu, pel que fa al Uenguadoc, que les mides de les terres on es conreaven 
cereals i les (erres amb vinyes ecen farsa semblanrs. BOURIN-DERRUAU, M.: Villagas m2ieuaux ..., phg. 
43 i lamina de les pags. 58-59. 

71 Aixb no vol par dii que no valoiern el paper fonamcntal que cinguerrn les munranye, i elr 
Uocs abruprcs com a roner dr rcfugi; mrr aviar prnxm en els eriabl:mcnrs de població reaiicratr. p r  
rxrmplr. rn indrerr mér aüunyatr del prrlU de laguerra. iom podten irrer les vaUr del cornrac de Besalú. 
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de l'existkncia d'una situació de perill. És molt interessant un document de I'any 
1145 en el qual s'estableix la necessitat de cultivar i de Uaurar -i de fortificar- una 
zona de bosc de la serra de CoUserola, que depenia del monestir de Sant Cugat del 
Valles, a causa del perill que comportava I'existencia d'una massa forestal que podia 
ésser emprada com a refugi;'%ixb no obstant, hem de relacionar aquesta arrabassa- 
da també amb factors demogrifics, econbmics, tecnics, etc. Potser fou, com ja hem 
dit, en aquesta epoca quan es feren moltes de les feixes i dels marges que cobreixen 
alguns vessants. 

A la zona pirinenca, I'evolució del procés de desforestació fou potser especial- 
ment anormal, en relació amb allb que s'esdevingué a la resta &Europa, a causa del 
paper important que tingué aquesta serralada com a lloc de refugi. Aii motiva que 
s'hi produís un procés precoc d'eixermament i de conreu ja vers el segle Ixk i Xe. La 
població agrícola ocupa els fons de les valls -ja segurament conreats anteriorment- i, 
sobretot, els vessants de les muntanyes i els altiplans de les serres. Com ja ha estat dit, 
en aquestes zones la densitat de població gairebé arriba al seu punt més alt amb 
anterioritat a I'any 1000. En aquest territori pirinenc, trobem que, ja fo r~a  abans de 
I'any 1000, es crearen nombrosos nous centres secundaris de població, es romperen 
terres per als cereals i, fins i tot, es plantaren vinyes als vessants i als turons (maliolo 
qui es8 in ipso puio plantato)."Si després s'hi produí un creixement importanrt 
segurament fou sobretot en, relació a I'expansió de les viles, especialment de les 
vilesnoves o vilesfranques. Es sorprenent la quantitat de feixes abandonades que 
hom encara pot veure al voltant dels principals nuclis de població pirinencs -a tal1 
d'exemple, la Pobla de Lillet-, les quals és posible que derivin en part dels feixucs 
trebds realitzats durant I'edat mitjana ~entral. '~ 

Tot i que ara no ens hi puguem entretenir, també cal tenir present que una altra 
zona on hi hagué importants modificacions del paisatge, motivades en aquest cas 
directament per I'exist8ncia de la frontera, fou la de les terres de repoblació, de 
«marca*, on el repartiment de I'habitat va dependre en bona part de factors 

Vegeu: BOL&, J.: E/ mar, dpagir i e l re~pr .  Poirarge i rorietar a lapanbqnia da Sant Viccnf delSnl/snr 
( /a GamtxoJ n I'edat mirjann.- Barcelona, 1994 (en curs de publicació). 

72. SC3 960 (1145). Uns anys m& taid, el 1164, trobem un proc6r d'establiment dins el terme 
del casteU d'Olivella. amb unes caracnrísrioues semblanrs a les del realiaat a Collrerofa, En aouest 
segon cas hi juga, pe;b, un papa molt m6r irkportant laproximitar de la frontera: 6s concedit un'puig 
erm (nnum pul qui ut bwemum), situar ja sobre les terres rompuder (iprm nrmpurar) d'un dels cinc 
beneficiats de I'establiment. A cada una de les cinc famUies se'k concedeix -a wtser mes aviat se'ls 
con&ma- la pmsessió de 5 quaneres (unes 1,5 ha) per a sembiar-hi ordi; s'assenyda també que poden 
quedar-se rotes les terres que puguin rompre al puig (PF 124). 

73. U A  4 (any 857).  Vegeu, en relació amb aqufftes rransformacions: Borbs, J.: Andliri 
po/.líaicn i bU~dria medievel. Aporració a /  ronrixcmrnt da/ pdúarge pinnrnr d m n t  I'edar mir,sna.- 
«Quadems d'estudis medievals» (Barcelona), 10 (1982). pAgs. 635-637. 

74. La Pobla de Liilet va obtenir una carta de pobl-ió rany 1297 (PF 361). Castellar de N'Hug 
el 1292 (PP 35% Baga el 1234 (PF 262). erc. 



basicament extrínsecs, com pot ésser la seguretat (o com pot ésser el control 
senyorial: enca~tellarnent).~~ 

En general, difícilment podem trobar uns testimonis quantificables del procés de 
desforestació i expansió dels conreus, tot i que no oblidem pas els nombrosos 
documents que parlen, per exemple, d'eixermaments (any 866), d'eixarts (977), 
d'artigues i de boipues, de tewa adstirpare (987), de ruptura o de rumputa (1 l64), de 
terres arrencades (1038), de rracturas (1069), de tewas tractas (1093) o de tewas 
tretas (loop), d'arrabassaments (1 194), d'un scalido, etc., o bé els toponims relacio- 
nats amb roda, rota, roncana, e t ~ . ' ~ U n  document molt remarcable en aquest sentit 
és el que indogué 1. Puig en el seu estudi sobre el monestir de Gerri de la Sal; en 
aquest text de I'any 1197 es descriuen molt bé les rompudes realitzades per part d'un 
pagks en set dels extrems d'una antiga coromina." Una serie de documents també 
molt interessants de cara al coneixement de i'expansió dels conreus són les cartes de 
població i franquea i, potser encara més, els contractes d'establiment. L'establiment 
d'una col,lecrivitat fet el 955 al Iloc del Freixe és forca aclaridor de diversos aspectes: 
cal que les catorze families que s'bi insta1,len edifiquin cases, cal que rompin terres 
(ipsos eremos tragera a cultura), cal que facin horts (ipsas tewas que sent dutrum partes 
Annolia [El riu Anoia] faciatis exinde ortos, convé que hi conrein vinyes i cal que 
edifiquin una torre (ipsa tuwe in ~omuno).~~Moltes vegades, les terres concedides en 
establiment pel senyor a la familia pagesa beneficiaria eren situades en un lloc fins 
aleshores no treballat: I'any 959, una famiiia fou establerta en un brugario ad casa 
faciendum et curtes et hartos et vineas et pom$e~os vel imporntfiro~.'~ 

D'altra banda, rampoc no sabem gairebé res de les característiques deis conreus 
que hi havia després de la rompuda. No coneixem gaire la importancia que tenia aiio 
que en els darrers segles s'ha anomenat fer artigues o boigues, sistema de conreu que 
en realitat comportava un «guaret arborim o potser un «guaret arbustiu»"; aquest 
tipus de conreu, que sembla que especialment a I'Europa septentrional fou fona- 
mental fins vers I'any 1000 -i fins molt més tard en zooes marginals->'no sabem 

75. Vegeu: ROBERTS. BRlAN K.: The maáing efrhe Englifb Villagt. A Study in HirIoroñ<al &o- 
graphy.- Longman.- Burnt Miü 1987, p a ~ .  105-126. 

76. Perixemple: ruptura, PR 51, 56,-61, 73, etc.; arripu, VLI5 9; terrar nrptar, VLlS 44; t m  
adrtirparr, on hi caben 3 rnuigs, PR 281 (987); loco Roda,  U 194 (982); illa a n a b a ~ ~ a d a  quamfiSrtii, 
RR82 (1283); tenaquifuithawancbada, U 506 (1038); artigarinMonteLabaato, RR 11 1,120 i 122; 
ipsa b6udiga de tewa orlra, SA 70 i 78. Pel que fa a rrnlido, per exemple: UA 58 (1048). Vegeu també 
BJ. pjgs 318-322. ér molr inrerrrranr rl d<iiuiiiciir cirdr wu.r aquesr htsiuriador: N ~ I U I  iufgo 
nomznvnr rwrur. publica< cii >tH 159 1 l U U 9 i .  Sr~iirdmenr hi h i v i r  perb mdri me, culrrr que In pzraula 
mpri citada pcr I'csirivi del regle onrt per exemplr. la paraulapurprrrnrcr. la maccixl paraula scixarcu 
no sembla pas que hagi tingut gaire viralirat 

77. PUIG, I.M.: Op.rit., doc. 185. 
78. SO 1 ( 9 5 0  . . - ., . . , 
79. AMMontseciat, Sant Cugat del Valles, 17. 
80. Vegeu: BOSERUP, E.: Évoluhon a p i n  el pnsion démogvaphigxe.- París 1970. 
81. Vegeu nota 6. 
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gairebé si existí al nostre país al Uarg de I'edat mitjana, tot i que d'altra banda tenim 
coneixement que en algunes comarques catalanes, com el Vallespir, encara era 
fonamental dins l'economia pagesa fins fa molt pocs any~ .~ '  Sigui com sigui, creiem 
que és possible -encara que caldria demostrar-ho- que, en alguns Uocs, el pas del 
terreny forestal al rerreny ben arrabassat i conreat es produís a través d'una etapa 
més o menys Uarga, durant la qual les peces de terra eren plenes de rabasses o fins i 
tot d'arbres. No sabem pas com devia ésser, per exernple, la silvum sevzinutum que és 
documentada al Solsones, al segle x1.s3 

Al costat de les ocupacions de boscs, també s'haurien d'estudiar les ocupacions 
d'aiguamolls i de maresmes. Aquestes zones eren molt bons terrenys depa~tura;~'se- 
gurament només quan la pressió demografica general fou massa forta -i encara 
aleshores amb lentitud- es procedí a llur progressiva dessecació i conversió en camps 
de conreu. Són molt aclaridors uns documents del segle XIP, relacionats amb rerres 
properes a Macanet de la Selva, en els quals s'esmenta I'obligació per part d'aquells 
que en tinguessin el domini útil de drenar-les.8' 

El problema de la conservació de la terra campa és un altre tema que s'hauria 
d'estudiar. Tenim gairebé el convenciment que algunes de les terres eixermades 
abans de I'any 1000 o bé, per exemple, alguns dels terrenys tomputs el segle XiII, no 
foren prou ben preparats per tal d'evitar que molt aviat se n'erosionés el sol, fet que 
en va motivar una rapida des t ruc~ió .~~ 

Encara en relació amb el procés de creació de nous conreus, ens agradaria de 
cridar I'atenció sobre dos aspectes. En primer Uoc, sobre la possible importancia que 
pot tenir algun cop la forma dels camps de cara a establir una cronologia del procés 
de desforestació: de quina epoca eren els camps rodons?, quan es feren aquests 
quadres que trobem esmentats en alguns documents i, tornant endarrere, ens podem 
qüestionar sobre si, per exernple, els camps allargats, que hem esmentat més amunt 
en relació a les planes del prelitoral catala, eren més moderns o bé, més aviat, més 
antics -o coetanis- que els camps rodons, quadrats o rectangulars que hi havia 
relarivament a prop? Segurament, els camps rodons corresponien a un moment 
proper a I'any 1000, mentre, els camps allargas són situats en terrenys ocupats i 
organitzats des d'una epoca anterior a la medieval (tot i que hom no pugui rebutjar 

82. SUSPLUGAS, J.: L'bomrnr e: l a  végPration dnnr le Haur-Vi?lle~piv.- Montpeller, 1935. 
83. M 0  9 (1068). També ér sorprenent, demmtra a la vegada f'exisdncia d'una ocupació de La 

zona boscosa i d'una cena confusió dels dos erpair -l'aprícola i el foresral-, i'exisdncia, a I'Ait Urgeli, 
de 1 pcria de vinea fui ert in i p ~ a  r o d a  (UA 49, any 1040). 

84. Vegeu: Bo~bs, J.; HURTAW. V.: Atlm Histdnr de Catalunyn, l .  a n y  7j9-992.- Mirador 
edicions.- Barcelona 1985, full 11-1, pigs. 61-62. 

85. Diuen: et eiriatir a p a m  drwdic to  campoirrrt meliurpotr<oñtir, RR49 (1206). RRI (1231) i 
RR 11 ( 1  246)~ 

86. Aquesra idea es deriva de la lectura 8alguns dacurnentr del segle tretze del monestir de Sant 
i ioren~ prop Baga o dels instruments de la baUa edat mitjana del rnoneítir de Serrateix. 



totalment que fossin, si més no parcialmenr, fruit d'una reestructuració més tarda- 
na, amb relació a algun canvi social o econbmic). 

En segon lloc, ens agradatia de cridar l'atenció sobre I'estreta relació entre els 
conreus i les vies de comunicació. Aquest lligam algunes vegades potset es motivar 
únicament per la necessitat que tenia el pagks de poder arribar al tros de tema -dtez 
gairebé reconegut en tots els documents de compra, venda o donació de béns seents-, 
forca vegades, pero, hom gairebé estaria més aviat decantar a pensar que, en lloc 
d'haver-hi hagut primer el camp i després la via, primerament hagués estar fet el 
camí, al qual s'haurien adaptar els trossos de terra de conreu que es createn al seu 
voltant. Evidentment, aixb també depen molt de si es tracta d'una zona de repobla- 
ció més recent o més antiga. Tenim, només a tal1 de mostra, que més d'un 40% de les 
terres documentades els segles P i i 1 4  Cmufari de Sant Cugat del Valles tenen 
com a afrontació, almenys en un dels costats, una via, una estrada, una calcada, un 
sender, etc.; aquesta proporció segurament es mantindria bastant igual en relació als 
documents d'aquesta epoca de la resta de Catal~nya.~' 

Un altre aspecte, en el qual ara no ens podem pas entretenir, tot i que 
evideutment és prou important, és el relacionat amb el tipus de conreu dels camps. 
El cnneixement d'aquest conreu és Ibgicament immediat quan el document diu que 
es tracta d'un vinyet o bé d'uo Ilinat, per exemple, perb és forga més difícil d'assolit 
quan es tracta d'una terra culta on se sembraven cereals o d'un hort, d'un farraginal, 
&una trilla o d'un clos. Els cereals més importants a I'alta edat mitjana sembla que 
eren I'ordi i el segol -aquest darrer especialment als terrenys més muntanyosos i 
acids- i també la civada. El blat (el forment dels documents) d'una forma progressi- 
va va prendre importancia, potser en part a causa de la ptessió senyorid i de 
I'augment del pes de les ciutat~.~~Segurament existien, des de forca aviat, mestalls 
(ordi i blat i segol i blat). Així mateix, algun cop, surt esmentada I'espelra. També 
tingueren una certa impnrtkncia, en alguns indrets, els conreus del mil1 i del panís; 
Uur existencia la podem endevinar gricies a alguns topbnims i gricies a alguns 
esments documentals sovint ja una mica tardan~.~~Con&ixet la possible existencia 

87. BOLOS, J.: Elrrarninsde In Cntalunya nrdieval.- uFinertrellern (Barcelona), 3 (1991), 
phgs. 117-131. Id.: Aportlrrionr d i  roneixansnt de lrr viar de comunirarió.- A nSymposium 
Internacional sobre els orígens de Catalunya (regles vrri-xir)., vol. 1.- Generalitat de Catalun- 
ya.- Barcelona, 1991, pzigs. 409-436; Bo~bs, J.; HURTADO, V.: Ln xarxa vihria rntnlan. a 
l'alta ednt mitjana. Unn aproximacid des de ln cartopafia.- <Anuario de Estudios Medievales" 
(1993, en curs de publicacid). 

88. Vegeu: Borbs, J.  (ed.): Pnhntgr r rocietat a la PLan6 de Ueida a l'edar nitjana.- Universitat 
de &ida.- Ueida, 1993. 

89. El conreu de i'ordi, a I'alta edar mitjana, era molr important a les terres baixes de Catalunya. 
En un doniment del segle i (SC 124). tenim, per exemple, que a I'hora d'establir l'extensió de les aires 
que podia tenir una familia es fa esment d'un terreny on es poguessin sembrar 5 quarteres d'aquest 
cereal. En d'aitres contrades, trobem frases semblants: resarado 1 de tnr4 a l  ordinm reminandum, DV 
425 (973), o bé t e m  ad~cninnndum nodiata 1 ad o d i o ,  DV 140 (929). El conreu del segol el trobem 
esmentat. per euemple, eo nornbrosos kumentr  de la Cerdanya oen alguns topbnims: Valle Segalnkn 
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d'una expansió d'aquests darrers cereals seria important a causa que ais paisos 
mediterranis eren els únics que podien ésser sembrats a la primavera, contrhriament 
a allb que s'esdevenia amb tots els aitres cereals citats, que eren d'hivern; així doncs, 
la presencia del miIl o del panís ens pot permetre de pensar en un augment del 
nombre de coliites i evidentment de la producció de les terres. 

4. RELACIO ENTRE LES TERRES DE CONREU 1 L'HABITATGE 

B.H. Slicher van Bath, d'acord amb nombrosos estudis precedents, proposa 
en el seu llibre sobre el món agrari, quatre tipus de par~el~lacions?~Dos d'a- 
quests tipus són els més normals a Catalunya: un primer tipus el trobem quan les 
parcel.les formen un bloc i no tenen en cada una d'elles un habitatge; un segon 
tipus es caracteritzat perquk les parcel.les hi són agrupades i amb una casa en 
cadascun dels conjunts de camps. El primer tipus el trobem en les zones d'habitat 
concentrar, el segon tipus a les contrades on hi ha un habitat dispers, on domina 
allb que durant molts segles al nostre país s'han anomenat masos. A més, com ja 
hem vist a les pagines precedents, en certs indrets també va existir, en algunes 
epoques, un tercer tipus: el de parce1,les formades per llargues llenques de terra 
mancades de casa. 

Ara nopodem entrar a fons en el problema de la importancia de I'habitat dispers 
i del possible pas, en alguns Ilocs, d'un hhbitat més o menys agrupar a un hhbitat 
espars, que ja estudiem en altres trebails i també del pas, en altres indtets, d'un 
poblament semidispers a un de més concentrat?'Volem, en canvi, cridar I'atenció 
sobre la relació diversa que hi podia haver entre el lloc d'habitatge i les terres de 
conreu, d'acord arnb els documents. 

L'existencia d'un habitar dispers i d'un habitat concentrat -aquest darrer s'estén 
per bona part de la Catalunya Nova i també per la zona més muntanyosa dels 
Pirineus- és, arnb més o menys claredat, reflectida als documents medievals. 

Des I'edat mitjana, com ja hem dit, la casa isolada, envoltada de les seves terres, 
ha rebut sovint el nom de mas. Cal pero tenir present que aquesta paraula (mansus), 

a I'Empoidi (974).  Campo Sekal~zrio, CO 6 (8>3),  ipro Ssgnlero, U 227 (992). El blat, malgrat tot, 
encara abanr de I'any 1000. rurt en slgun document: rema culta remodinra I d fritirum reminnndvm 
(922).  El mil1 el trobem, per aemple, esmentat a SA 113 (1078), juntament amb I'ordi, o en BI 5 
( 1  117) on es fa esment de decima de millode Stob6nnn. També el trobem en documents de Mieres -nom . . 
porriblement ja prou significatiu- a la baixa edat mitjana. 1 el panís ja 6s citar, pet exemple, en un 
tertament de l'any 1157 (SA 3101. Pel que fa ai'espelta: rexrnriwordei rr~pel te  mediumper medium, BI 
59 (1186).  

90.  SLIcHEn VAN BAm, B.H.: H i f f k o  a p r i d  de Europa Orridental(S00-1850j.- Ed. Penínsu- 
la.- Baxcelona 1974, pigs. 78-84. 

91.  Vegeu especialment: BOLOS, J.: El mar, elpagh i elrenym Barcelona (en curs de publica- 
ci6). 



que fou introduida en epoca carolíngia, d'acord amb els documents, sembla com si 
s'hagués difós i hagués arrelat lentament, potser primerament a la zona pirinenca i 
poc després a la resta de la Catalunya VeUa. En alguns instruments del segle P 
d'aquesta zona pirinenca ja se citen sovint els masos, encara que hi hagué, en relació 
al nom que havia de rebre la casa isolada amb explotació una epoca de dubtes i de 
va~il.lacions.~% la zona propera a Barcelona, hom té encara més la impressió que el 
procés d'introducció d'aquest mot fou molt lent. Encara que trobem esments més 
antics, gairebé no fou fins als segles XII i x11I-en certa manera a mesura que avanca i 
es consolida el procés de senyorialització de la societat i de dispersió de I'habitat- 
quan es va produir una total difusió de la paraula mas?' 

D'acord amb el significat que tenia el mot mansas més enUa deis Pirineus, 
seguramenr alguns dels primers «masos» que trohem documentats als Pirineus o 
Prepirineus eren en realitat una casa situada dins d'un poble amb les seves terres, 
que restaven pero escampades pel ter~ne;~"amb tot, per demostrar que no sempre era 
així només cal fer esment dels masos de Vilosiu, alguns dels quals han estat 
localittats i excavats darrerarne~~t.~' Cal tenir present, doncs, I'existencia d'una liarga 
etapa de progressiva difusió d'aquest mot, lligada a una transformació lenta del seu 
significat (d'explotació familiar a casa separada de les altres i amb les terres entorn). 
Trobem a les rodalies de Barcelona, per exemple, documents que descriuen perfecta- 
ment les característiques del mas modern, sense pero emprar aquesta paraula. En un 
document del Valles de I'any 984, s'esmenta una casa i una cort que tenien unes 12 
ha de terra al volrant (tewapariliata 1 quod in circuitu ipso domo est). En un document 
més tarda, de I'any 1045, relacionat amb Sarria, es parla d'una casa, una cort i les S 
quarterades de terra (unes 3,5 ha) que I'envoltaven (kasa e t  curte [...] et tewa qui in 
circuitu eius est, id est quarteratas quinque). Els possessors d'aquesta explotació, a més 

92. Un un moment inicial veiem que de vegades, en alguns documentr, r'ura molr la paraula mas 
i en d'alties és més rata. Després de I'any 1000, al costat del mot mas -i de vegades en relacid a la 
mateixa casa o explotació- trobem la paraula horialit<ire o bortallar. Vegeu, per exemple: Boibs, J.: 
Dor llevndorr del monoxrir de Sanr Llorenypmp Baga (~egim X J I  r x11r).- «Urgellia» (la Seu d'UrgeU), 6 
(1983). pig. 381. També, de vegades, trobem aquesra paraula amb alguna varianr mér errrimya: 
oxrollad (a Torr, U A  49, any 1040). 

93. Ve~eu,  per exemple, els documents de CV. Al volum tercer és normal de trobar documents en 
els quals r'eimenten mas& que afrontaven gairebé només amb d'dtres maros o m b  terrer que 
pertanyien a d'altrer masos (per exemple: SC 1028, de I'any 1159). Vegeu tamM CUADRADA, C.: El 
M a w m e  medieval ..., pig. 58, on amenta ipio manro que fuirds Rirher, rrim rulu termines, documentar 
I'any 1102, que potset ja era una casa de pagts situada dins els termes de les seves terres. 

94. En algunes contrades on a k b  havia d'ésser així, curiosment aviar es va difonhe molt la 
paraula capmhs. 

95. Vegeu: CASTILLO, A. del: El mamo medieval A da Viloriu.- A *Homenaje a Jaime Vicenr 
Vives». 1 (Barcelona, 1965), 219-228. El mas anomenat «Bu ha estat excavat durant eL ertiur deL 
anys 1984-1986. Vegeu: BOL~S,  J. ETALII: Aport#~Ónlconeixememdg i'hibirar irolnr d'dpocn mdieval: 
el mar B dg  Viloñu (Berguedd, Cnr<ilun).n).- A al11 Congreso de Atqueología hfedievd Españolan, 11 
(Oviedo, 1992). 463-471. 
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a més, en un altre Iloc, tenien una altra mujada de terra. En resum, veiem doncs que 
aquestes explotacions -tan< si rebien el nom de mas com si no el rebien- ja forsa 
aviar eren compostes per una casa isolada, que al Valles podia ésser, segons ens diu 
un instrument del 956, coberta potser amb terra o amb paila, i era acompanyada de 
corts, closos, maceries o parets, hortes, vergen, etc., a part d'unes hectarees deferres 
per a cereals i unes vinyes."La zona més propera a la casa ja hem vist que, 
especiaiment a la Catalunya prepirinenca, rebia el nom de quintana o de barquera. 
Algunes vegades la casa podia restar a l'interior d'un dos (uno manso cum clauso ubi 
manso ~edet)?~ A més, de vegades podem trobar també boscs, garrigues o marollafs, 
prats, etc., que feien part d'aquesta explotació. D'altra banda, molt sovint, a les 
terres d'aquest nucli central es podien afegir peces de terra situades més o menys 
iluny de I'habitatge, potser a prop d'altres cases de pagks; aquestes parcel.les esparses 
potser eren fruit d'ampliacions posterion a la creació del nucli inicial de I'explota- 
ció?' 

Estudis fets recentment, per Bissnn, Aventín i per mi mateix, tendeixen a 
valorar la repercusió que tingueren les transformacions que hi hagué en la societat de 
cap a i'any 1000 en l'organització deis m a ~ o s . ~ ~ E n  altres estudis, hem afirmat que 
vers I'any 1000, es degué produir una darrera fase de dispersió de I'habitat, després 
d'haver aparegut ja, uns segles abans, els vilars, que representaven una forma de 
poblament semi-dispen. El difícil és, pero, saber el papa que hi tingué, en aquest 
procés de dispersió en cases isolades, el senyor del lloc i, així mateix, en quin moment 
es produí aquesta dispersió, en cadascuna de les comarques o comtats catalans. Eren 
dispersos, per exemple, els masos que trobem esrnentats al Bergueda o a la Garrotxa 
a la segona meitat del segle x?"' 

Per acabar, ens agradaria d'assenyalar que, tot i que coneixem casos de fragmen- 
tació de masos (explotacions familiars de terres agrupades), malgrat les normes 

96. Documenrs: SC1 160 (9841; SC2 576 (1045); SC1 46 (916). 
97. El document diu: medietarem de uno manso cum clamo nbi manlo rrder er r m m  qui ad  i p ~ m  

monrum pertiner f...] d olivaea I l I I  qui in rlauro mt f...], RO 1 5 (1070). En aquest cas, del comtat de 
Peralada. sembla aue rebia el nom de mas només la casa: les terres Frucrifera~ val inhcriferor. rvlrnr vrl 
inculrn~. Vinear. vincaler detlenien. aixo no obstant. del mas. no résta && dar si iren inrubades o bé 

v .  

disperses per 1;s radaties. ' 
98. Per exemple: renedomm q w m  manfur de Podio aber i n f a  iam dicrir afronracionibur, SC3 

(1159). Vegeu: BOL&, J.: El maI, e lpagk  i al rrnyor.- Barcelona (en curs de publicació); HA~VEY, 
P.D.A. (ed.): The Pamnnr LnndMnrkst in Madieva1Englnnd.- Clacendon Press.- Oxford 1984. Un cas 
diferent és el de les laborurionibur monrirque devien dependre del mnnrum de i p ~ a  Rocha, pero que quan, 
I'any 1174, s'erdevé la donació d'aquesr mas al monestir de Roses, no hi resten indnses (RO 
2nx &"+,. 

99. BISSON. THOMAS N,: Fifcal Arco~nti of Cu~alonia undw rhc Early Counr-Kings (1151 -12131.- 
University of California Press.- Berkeley-Los Angeles, 1984, pig. 32; AVENT~N, M.: Vilnmujor 
872-1299. De Infi delriirtma mrir u la ron,olida&ódrlfrudi~li~me.- Ed. Ausa.- Sabadell 1990. pAgs. 
68 i 100; BOL~S,  J.: El mal, elpdgPr i el ~enyor.- Barcelona (en curs de publicació). 

100. Vegeu: BA 41 (983). 



senyorials que aviat ho prohibiren,""en principi creiem que el tipus d'hkbitat 
agrupat deb Pirineus i especialment de la Caralunya Nova va permetre de poder 
fraccionar, trossejar o restructurar les explotacions que depenien de cada casa amb 
molta més facilitat; en les zones d'habitat concentrat normalment I'explnració 
pagesa era composta per nombrases terres escampades per les diverses partides que 
fotmaven el terme, cadascuna de les quals terres solia ésser gravada amb un cens 
propi.'02En alguos casos, aquesta dispersió pogué ésser un element més que féu 
possible, juntament amb molts altres factors socials, econbmics i polítics, sobretot a 
la Catalunya Nova -i també en moltes zones de 1'Europa occidental-, un manteni- 
ment i fins i tot, en alguns casos, una reducció dels censos i de les obligacions dels 
pagesos envers Uuts senyors. 

Com a conclusions, podem assenyalar dos aspectes fonamentals en tot estudi 
sobre la histbria del paisatge. En primer iioc, que hi hagué moltes transformacions, 
perb també moltes pewivencies. En segon Uoc, que els camps no són un element del 
paisatge que horn pugui estudiar &una forma isolada, d'una forma independenr de 
l'estudi d'altres aspectes, com I'habitat, les vies, etc. 

En aproximar-nos a les característiques de les tetres de conreu, veiem que molts 
camps ja existien en epoca romana o anterior i que aquest testimoni, poc o molt 
evident, ha arribat fins ara; amb més raó devia ésser evident en epoca medieval. 
Intentar d'interpretar de la mateixa manera eis camps llargs catalans que, pet 
exemple, els camps iiargs anglesos, alemanys o flamencs, segutament, seria un error. 
Amb tot, al costat de la continui'tat, hi ha innovació: s'ocupen noves terres als 
Pirineus, amb gran esforc es fan moltes feixes i, al mateix temps, es reorganitzen 
altres zones de conreu, en especiai en zones ocupades recentment als musulmans. 
Així mateix, els poc nombrosos exemples d'encasrellament també degueren provo- 
car canvis. 

Al costat d'aixb, hem assenyaiat també d'una manera especial les relacions entre 
els camps i les vies i sobretot entre els camps i els llocs de poblament, cridant 
I'atenció sobre I'existencia de dos grans models: la casa amb els camps a I'entorn i la 
casa dins el poble, amb els camps repartits per les diverses partides del terme. 

101. Molt sovinr, s'inclou d s  conrractes d'esrablimenr una diusula que obligava el paghs que 
rri6s el fdl que i'havia de succeir. 

102. Tesrimonis de la creació d'un habitar concenrrat alacatdunya Novaek rrobem en PF 192 
i 206, per exemple; refiex d'un posrible habitar tamb6 agrupar a la Catalunya Vella, enrre molrs 
d'altres: ipfm rmm ubique invenire potuerir pui runr de CUJU, a la val1 de Ribei, AC 59 (918). 
Exempler de l'existhncia d'un cem per a cada parcel-la de rerra, en relació amb la Conca de Barberi i la 
Segarra: Bo~bs, J.; CLARAMUNT, S.: Op.cit., erc. 
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Finalment dit que hi ha un lligam estret entre els conreus i unes comunitats 
humanes organitzades d'acord amb unes característiques socials i economiques 
determinades i en funció d'una historia i una tradició, deixant de banda, tot i que no 
ho podem oblidar, els factors del relleu o del clima, del tipus de sol, etc. 

Dins aquesta complexitat de factors i de realitats, els noms no són fonamentals, 
pero ens poden ajudar a acostar-nos a la realitat variable i arrelada a una economia i 
a una societat determinada. 



1. Mapa de localització dels principals topbnims esmentats al text. 
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2. Representació de les peces de terra esmentades al text. 
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8 .- 
4. Mapa del termr de Vilademager-la Llacuna (Anoia): 1. Font o deu d'ai- 

gua.- 2. Mas.- 3. Vilar o 1logaret.- 4. Vila o pob1e.- 5. Parroquia.- 6. Priorat o 
granja.- 7. Area forestal o erma. 

El terme de la parrbquia de Viademiger (després de la Llacuna) coincideix amb 
el terme del castell de Vilademiger. Fa uns 8 km de llarg (d'est a oest) per uns 6 km 
d'ample. Cal pensar, quasi a niveii d'hipotesi de trebd,  que a l'origen, després de la 
conquesta cristiana, hi havia el castell, un poblet o vil.la al seu costar i una skrie de 
vilars o poblets repanits pel terme (vegeu: BOLOS, J.: Fort$cacions fiontereres 
situades entre els rius Anoia i Gaia. L'estrwturació d'un temtwi el segle X.- A «II 
Congreso de Arqueología Medieval Española».- Madrid, 1987, pigs. 113-122). Tot 
i que sigui molt difícil d'assegurar res, és possible que, en aigun cas, i'origen d'algun 
d'aquests vilars fos en explotacions o poblets d'kpoca islimica (com en el cas de 
I'actual mas de I'Almúnia en el proper terme de Miralles o en Torrebusqueta en el de 
la Llacuna). Alguns d'aquests vilars duen els noms dels primers repobladors (segura- 
ment Rofes o Rolfes, Fons, Marimon, les Berengueres); el nom d'altres fa referencia a 
les catacterístiques de I'indret (les Cibtes, Espinagosa, les Solanes) o dels edificis que 
s'hi feren (els Casals, .S Viiates, Casaneiies). Amb el temps, segurament, a aquests 
nuclis primerencs de poblament semidispers, s'afegiren alguns masos. Sempre, pero, 
una part importanr de la població visqué al centre principal, que al final de I'edat 
mirjana es degué traslladar de Vilademiger, a la serra, a la Llacuna, al pla, on hi 
havia un priorat de Santa Maria, que depenia del monesrir de Sant Lloren5 del 
Munt. Convé d'assenyalar la relació estreta que hi ha entre el Iloc de poblament i 
I'exist2ncia d'una font. 



5 .  Mapa dels termes de Rocaiiaura (Urgell), Belltall i Glorieta (Conca de 
Barbeta). 1. Localització aproximada d'un mas.- 2. Pob1e.- 3. Area forestal. 

Els termes de Belltall i Rocallaura tenen una amplada -d'est a oest- d'uns 3 km i 
una longitud d'uns 4 km. El terme de cadascun d'aquests pobles restava repartit en 
partides de terra. La gent vivia -i viu- quasi exdusivament concentrada a la 
població central. Aixb no impedeix que en algun moment en que hi hagué una 
densitat de poblament molt elevada, com al segle xirI, no es creés un bibitat dispers 
intercalar. En aquesta 'epoca, es degueren construir, per exemple, quatre o cinc masos 
en les terres més allunyades del poble, al terme de Rocallaura (segons ARGILÉS, 
CATERINA: Pairatge, societat i organització del tem'tori a Rocallaura (Urgell) a l  regle 
XV.- A «Paisatge i societat a la Plana de Lleida a I'edat mitjana».- Espai/Temps, 
Universitat de L1eida.- Lleida, 1993, pags. 83-1 14; el mateix es degué esdevenir en 
alguns dels pobles veins. 
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