Anuario de Estudios Medievales , vol. 23 (1993)

LA XARXA VIARIA CATALANA A L'ALTA EDAT MITJANA.
UNA APROXIMACIÓ DES DE LA CARTOGRAFIA
JORDI BOLÓS

Universitat de L/eida

VÍCTOR HURTADO

Universitat de Barcelona
SUMARI
º

Introducci6.- A. Les "vies francisques .- B. Les vies de la sal. Les "estrades car
doneses" .- C. Vies i mercats.- D. Vies i mercaders.- E. Camins i dominis
monastics.- F. Camins i rotlles mortuoris.- G. Fortificacioos i vies.- H.
Camins, pobles i masos.- l. Camins i límits parroquials.- J. Camios i partioos
de camps.- K. Camios i membres d'una coofraria.- L. Vies i antroponims.

INTRODUCCIÓ
Podem apropar-nos als camins medievals amb diverses perspectives.
Podem veure els camins com unes vies de comunicaci6 per les quals viatja
ven els reis, els comtes, els bisbes i abats; els podem veure com unes vies de
penetraci6 deis exercits i de les invasions o bé com a camins de pelegrinat
ge que permetien que els romeus de qualsevol país anessin a Roma, a Sant
Jaume de Galícia, a Conques (Occitania) o, fins i tot, a Terra Santa; els
podem veure, també, i sobretot, com unes vies comercials, per les quals
transitaven mercaders amb llurs atzembles carregades de mercaderies o com
un lloc de pas que permetia de comunicar indrets i per on també passaven
pagesos o repobladors. Via de comunicaci6 en primer lloc, el camí pot ésser
també estudiar per la freqüencia o per la intensitat amb que era utilitzat.
Descobrim així els eixos més importants de la xarxa viaria basica, a partir
de la qual podem classificar els itineraris en principals o en secundaris.
Malgrat les diferencies, aquestes diverses visions coincideixen en el fet
d,estudiar el camí per ell mateix, com un mitja, i independentment del seu
entorn.

•Anuatio de Estudios Medievales•, 23 (1993)

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

4

JORDI BOLÓS - VÍCTOR HURTA[X)

Una altra manera d'apropar-nos al coneixement de les vies és conside
rar-les com a part integrant d'un paisatge. En un cert sentir, passem de
l'analisi de grans o mitjans territoris a l'analisi d'un espai limitat. El camí
és un element més d'un paisatge que ens por envoltar en un cert moment i
que, per tant, cal relacionar amb els altres elements d'aquest paisatge; resta
influi't pels restants components de l'entorn i, al mateix temps, influeix en
aquests elemenrs del seu voltant. Qualsevol via es pot relacionar dones amb
uns pobles, unes senyories, uns camps, uns molins, etc. L'exisrencia o no de
qualsevol d'aquests elements afecta el camí i el camí, al seu torn, pot afec
tar roes aquests altees elements.
Una tercera manera d'apropar-nos als camins és a través de mitjans
arqueologics. Ens podem posar a estudiar les mides deis camins, les caracte
rístiques deis seus marges, del seu paviment, del sol rocós per on passa, dels
seus ponts, etc. Podem estudiar-ne l'itinerari i veure com canvien les seves
característiques. Hom pot intentar fer una tipología de camins: camins
amb un sol de pedra on es graven les roderes, camins empedrats amb
pedres o codols de formes i mides diverses, camins amb un marge lateral
d'obra de pedra seca, camins enclotats entre camps, etc.
Ara, pero, no desitgem pas entrar en aquest aspecte. Ens volem centrar,
més aviat, en aquells aspectes que poden ésser traslladats sobre una base
cartografica i permetre l'elaboració d'un mapa que doni, per exemple, una
visió de conjunt de tota la xarxa viaria. Per tant, ens preocuparem del camí
com a via de comunicació i, secundariament, del camí com a element del
paisatge.
D'entrada, abans de posar-nos a estudiar aspectes concrets, hem de dir
que en analitzar els camins medievals cal tenir-ne ben present un aspecte:
en bona part són herencia del passat roma (i, en algun cas, fins i tot, de vies
d'epoca anterior). Per aixo, cal ésser conscient que estudiar els camins de
l'alta edat mitjana és basicament estudiar camins romans.
A més, deixant de banda aspectes arqueologics, podem fer una doble
classificació de les vies, en funció de la finalitat basica que té un camí
determinar i en funció de la terminología emprada als documents medie
vals a l'hora de designar-lo. Amb tot, som conscients que potser caldria fer
una classificació previa entre vies terrestres, fluvials i marítimes; nosaltres
ens centrarem, en aquest estudi, clarament en les terrestres.
Pel que fa a la finalitat de les vies, podem parlar de camins que unien
terres llunyanes (per exemple, les vies «francisques» que esmentarem més
avall), de camins que tenien un abast comarcal (per exemple la via que ana
va de Peralada a Besalú), de camins que permetien anar d'una parroquia a
una altra (xarxa viaria que s'estenia per tot el territori, segurament de crea
ció medieval) i, finalment, de camins destinats a poder anar als camps, a les
vinyes, a l'hort, al bosc, a la font o a la bassa (creats al mateix moment que
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es romperen els camps, es feren els horts o els vinyets i s'organitza el pobla
ment concentrar o dispers). 1
En relació amb la terminologia emprada als documents, cal dir que
basicament, abans de l'any 1000, s'hi fan servir eres noms que, com és
logic, reflectien tres conceptes poc o molt diferenciats: !'estrada (strata), la
via (via) i el sender (semitario). La confusió entre estrada i via s'esdevé molt
sovint; no sabem pas fins a quin punt podem compartir la diferenciació que
fan els anglesos entre la via (weg) amb un origen antic, parser anterior a
l'epoca romana, i l'estrada (straet) de tradició romana. 2 El que sí que sembla
evident és que el sender tenia una mida diferent i tenia una finalitat i, pot
ser, una tradició també diversa.
A aquests termes basics, cal afegir-hi encara esments d,altres termes
menys usuals, de vegades relacionats amb les característiques del camí, com
poden ésser els de cal�ada (ca/ciata), carrera (carraria) i els més generics iter,
camí (caminum), etc. Així mateix, algunes vegades, com ho veurem més
endavant, el nom via o estrada va acompanyat d'un adjectiu que permet de
definir-ne més bé les característiques: via antiqua, via carra/e, charraria vete

re, via ka/ciata, magna strata, via merchada,/, stratam regiam, via tabernaria, iter
pub/icum, etc., o que, molt sovint, ens permet de saber on va: via cerdana,
viam roedana, strata francisca, strada cardonesa, strada, manresana, strata bergi
tanense, viam ausonensem, etc. 3

***

A continuació mostrarem diferents possibles formes d'apropar-nos al
coneixement deis camins medievals, d'una manera directa o de vegades
indirecta. Evidentment ens mourem dins del marc que hem establert més
amunt; és a dir no farem cap esment de treballs o prospeccions arqueologi
ques. Som conscients, pero, de la importancia que tindria, de cara al conei
xement de les vies medievals, la realització d'estudis profunds -fets amb
documents i/o amb treball de camp- d'ambits limitats (parroquies o muni
cipis) per tal de poder arribar a resoldre alguns punts foscos de la xarxa víaVegeu: Michael ASTON, Interpreting the Landscape. LandJcape Archaeology in Local
StudieJ, Londres, 1985, pp. 143-146.
2
Della HOOKE, The Ang/o-Saxon LandJcape. The Kingdom o/ the Hwicce, Manchester,
1985, pp. 145-147.
3 Per a fer aquest article, i en especial aquest paragraf introductori, hem utilitzat les
dades de: Jordi BOLOS, Aportacions al coneixement de /eJ 11ieJ de comunicació, «SympQsium
Internacional sobre els Orígens de Catalunya (seg les VIII-XI)», Barcelona, 1991, pp. 409436. Vegeu també: Jordi BOLOS, E/J caminJ de la Cata/unya medieval, «Finestrelles», 111
(1991), pp. 117-131.
1
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ria pero també, per evitar que es perdi una informació que ha arribat fins a
l'actualicat i que mole aviat sera difícil de coneixer, a causa de les transfor
macions esdevingudes al món rural, sobretot durant la segona meitat
d'aquesc segle XX, en abandonar-se zones senceres, especialment a les
comarques de muntanya, fer que comporta la desaparició material de moles
camins i, fins i toe, que se'n perdí el record.
A. LES «VIES FRANCISQUES»
La hiscoriografia catalana tradicional havia considerat que només hi
havia una «via francisca», i que aquest nom, a !'alta edat mitjana, tan sois
era aplicat a un gran camí, de tradició romana, que anava de Barcelona a la
cerra deis francs. 4 Darrerament, en poder disposar de més documentació,
hom ha pogut comprovar que la realitat no era pas tan senzilla i que hi
havia diverses vies «francisques», canees com camins imponants que ana
ven cap al nord, aixo és, cap a Fran\ª· En podem veure uns quants exem
ples:
- stratam franciscam (958, al Conflent)
- strata francisca superiore (885, a !'Alta Cerdanya)
- strata francisca (978, Cerdanya, Ger)
- strata via francischa (1070, Cerdanya, Alp)
- strada franciska (965, Osona, Crivillers)
- strada francisca (982, Osona)
- strada francescha (980, Osona)
- strada francisca (965, Osona, Sant Sadurní d'Osormort)
- via francisca (917, Vallfogona de Ripolles)
- strada quae dicitur francigena (1075, Garrotxa, a l'est de Besalú)
- via franchesca qui discurrit ad lmpurias civitate (913, Emporda, al nord
d'Empúries)
- strada francisca (976, Empúries, al sud de Figueres)
- strada francisca (1007, Girones, Cervia)
- strata francisca (1022, la Selva, per sota el Montseny)
- strata francisca (1159, Valles Oriental)
- stratam pub/icam que dicitur franzescha (1154, Valles Oriental, Reixac,
al nord de Barcelona)
4 Així encara és acceptat per P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera (seg/e.s X - XI) I,
,
Barcelona, 1979, p. 319. Abans, fins i tot, molts historiadors arribaren a considerar que
coneixer la «via francisca• podía permetre de saber quin havia estat el camí seguit pels exer
ci ts francs. Vegeu l'estudi, d'altra banda mole ben documentat i minuci6s, J. BALARI 1
JOVANY, Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, pp. 291-298.
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- via francisca (1002, Barcelones, Magoria, ciutat actual de Barcelona)
- via francisca (996, Barcelones, Sane Andreu de Palomar)
- ipsa ca/ciata francischa (978, Penedes, cap a Olerdola). �
Veiem que aquests vies deis francs podien sortir de Barcelona o de
Girona, pero cambé de Vic, de la Cerdanya o d'Empúries. De fet, cal tenir
present que, al costar de les vies deis francs, cambé hi havia vies que perme
tien d'anar a les terres controlades pels musulmans. Així, sembla que, l'any
1046, surt un esment d'una strata morischa, al Penedes.
B. LES VIES DE LA SAL. LES «ESTRADES CARDONESES»

La sal era un producte indispensable a l'edat mitjana, d'una manera
especial de cara a la conservació dels aliments. A Catalunya, com a tot
arreu, hi havia tres maneres d'obtenir sal, ja abans de l'any 1000: a partir
de l'extracció del mineral, a partir de l'evaporació de l'aigua d'una deu o
font i a partir de l'evaporació de l'aigua del mar. Els principals indrets on
hom podia obtenir aquesc producte eren Cardona, amb la seva coneguda
muntanya de sal, aleshores entre els comtats d'U rgell i de Manresa, el
lloc de Gerri de la Sal, al cornear del Pallars, i, finalment, cambé a tota la
zona de la costa, especialment al litoral del Rosselló. 6
Ja en documencs d'abans de l'any 1000 es fa esment de les eres de sal
(areas) o deis salins (salectis) del monestir de Gerri de la Sal. 7 Un acurat
escudi publicar sobre aquesta abadia ens mostea que, a partir de Gerri,
devia sortir una xarxa de camins que anaven cap a Sort, cap a Tremp i cap
a la Vall de Cabdella, pel Pla de Corts, o cap a la Seu d'Urgell, per Sobre
Gerri i per la vall de Taús i Cabó etc. 8 La xarxa de distribució de la sal
d'aquest lloc s'estenia per les comarques vei"nes i fins i tot arribava a
l'altra banda deis Pirineus, com resta refleccit en un document de l'any
1176, on s'estableix la donació que el cornee Artau IV de Pallars i la seva
5 Vegeu les referencies a: J. BOLOS, Aportaciom al coneixement de leJ vie.r de comunicació, pp.
430-435.
6
La importancia deis indrets on es produ'ia sal a l'edat mitjana i la repercussió que aixo
tenia sobre la xarxa de vies de comunicació ja han estat estudiades en relació amb d'altres
pa'isos, per exemple, Anglaterra, pel que fa al cas de Droitwich. Della HOOKE, Op. cit., p.
125; H.C. DARBY, Dome.u/ay England, Cambridge, 1986, p. 262; R.H. HILTON, A Medieval
Society. The WeJt MidlandJ at the End of the Thirteenth Century, Cambridge, 1983, p. 11.
7
Ramon o'ABADAL, E/J comtatJ de Pallar.si Ribagorfa, Barcelona, 1955, doc. 200 (any
966).
8
Ignasi PUIG I FERRETÉ, El mone.rtir de Santa Maria de Gerri (Jeg/es XI-XV), I, Barcelona,
1991, pp. 375-380.
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muller Guillema havien de fer, cada any, de 1O muigs de sal de Gerri al
monesrir occita de Sane Lloren� de Comballonga, a Coserans. 9
Diversos camins anaven a les salines de la costa del Rosselló, tal com
10
ho trobem a la mateixa documenració. Toe i que no surti tan ben docu
mentat, cal pensar que a les costes, per exemple, deis propers comtats de
Peralada i d'Empúries, on hi havia importants zones d'aiguamolls, també
hi hauríem trobat arees destinades a obcenir sal a partir de l'aigua marina.
Cardona era una ciutat mole desitjada pels cristians per la seva situació
estrategica, aigües amunt del Cardener, pero cambé per la muntany a de sal,
celebre ja en epoca romana. En remps de Carlemany, aquesta població ja és
fortificada i fa d'excrem meridional de la línia controlada pels francs, fins i
roe abans de la conquesta de Barcelona del 801. Més tard, fou ocupada i
repoblada en epoca del comte Guifre I i del cornee Borrell de Barcelona. 11
Ara pero, volem cridar l'atenció, d'una manera especial, sobre el fet
que de la ciutat de Cardona sortien pels volts de l'any 1000, d'acord amb la
documentació, una serie de camins que s'estenien radialment tot a l'encorn
i que tots plegats rebien el nom de vies o estrades «cardoneses», cosa que
no trobem d'una manera tan clara, per exemple, ni a Vic ni a Girona ni,
fins i tot, a Barcelona, tot i que, com a ciutats velles cambé eren al centre
d'una xarxa radial de camins. Fixem-nos en quines vies hi havia:
- cap a Berga: strata leardonense (922), strata de Cardona (899)
- cap a Solsona: strata cardonense (977)
- cap a Manresa: strada cardosenaria (996).12

c. Vrns I MERCATS

Les activitats economiques es desenvolupen sempre al llarg de les vies
de comunicació. Com és logic, els molins fariners, les fargues, els forns de
cal\ o de ceramica o, fins i tot, els indrets on es feien les activitats agrícoles
-com ho veurem més endavant en parlar deis camps- necessitaven que hi
passés a prop una via. És, pero, sense cap mena de dubte, l'activitat comer
cial, i concretament la situació deis mercats, la més condicionada per la
xarxa viaria. Joan Vila Valentí afirma, encertadament, que durant bona pare
l. PUIG I FERRETÉ, Op.cit., vol. I, pag. 379. També: vol. II, doc. 164.
R. LACVIVIER, Le cartulaire de l'égliJe d'Elne, «Ruscino» (1913), pp. 175-193, 319352, 471-485.
11
De !'epoca d'aquest segon comte es conserva una notable carta de poblament (any
986). J .M. FONT Rms, Cartas de población y franquicia de Cataluña, I, Madrid-Barcelona,
1969, doc. 9.
12
Vegeu-ne les referencies a: J. Botos, Aportacions al coneixement de le1 vies de comunicació,
pp. 430-435.
9

10
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de l'edat mitjana, quan els nuclis de poblament eren relativament poc
importants, els mercats se situaven no sois tocant a les poblacions impor
tants, sinó també a la crui"lla dels camins o a les voreres de les vies més fre
qüentades. 13
Així dones, sembla que, a l'alta edat mitjana, els mercats eren situats
als afores de les ciutats més importants de !'epoca (Barcelona, Girona, Elna,
Vic, Besalú, Manresa, Cardona, la Seu d'Urgell, Berga, etc.). De vegades,
també al costar de grans monestirs, com Ripoll o Banyoles (generalment
molt ben situats) o bé, potser més tard, Camprodon i Arles. A més, i ara és
el que ens interessa d'una manera especial, en crui"lles de camins o al costar
de vies importants. Un cas molt dar d'aixo el rrobem a Marrorell, on l'any
1032 és mencionar un foro Martore/io, que mole probablement fa referencia
a un mercar que se celebrava en aquesta població propera al Llobregat.
També es desenvolupa aviar, en un moment proxim a l'any 1000, un altre
centre de mercadees al Valles oriental on es creuaven les vies que venien de
Girona i de Martorell arnb les que provenien de Vic i de Barcelona. Ja l'any
1019, trobem que a Mantornes del Valles s'esmenra !'existencia d' ipsum
mercatum i, cap al 1041, és mencionar un mercar de Granollers. Així
mateix, també es degué crear un mercar en algunes de les poblacions de
l'Emporda, on es creuaven les vies que anaven de les terres dels francs a
Barcelona amb els camins que, des la costa, anaven a !'interior, cap a
Besalú. Tot i que a Bascara o a Monells no rrobem documentada l'existen
cia d'un mercar fins als anys 1187 i 1104, respectivament, segurament
llurs orígens els hauríem de cercar en un momenr més proper a l'any 1000.
Un altre indret que, observant el mapa, veiem que poclia ésser un lloc ade
quat per a establir-hi un mercar és la Cerdanya, on conflui"en diverses vies
provinents del Rases (Occitania), del Conflent, de l'Alt Urgell, del
Ripolles, del Bergueda, etc. Així, vers l'any 1075, s'esmenta !'existencia
d'un forum Exii, a la població d'Ix. 14 Segurament també tenia una ubicació
semblant el mercar (ipso Mercada/e) que hi havia, almenys des l'any 950, a
l'extrem meridional de la vall d'Aneu (Pallars), a la confluencia entre les
vies que anaven cap a Occitania i les que venien del sud o les que anaven
cap a la Vall Ferrera o vers ponent. 15 També, com en tots els altres casos,
podem pensar que, d'una banda, es triava un indret on es podia arribar
facilment des de diversos llocs, ja que hi coincidien nombrases vies, pero
Joan Vn.A I VALENTf, El món rural a Cata/unya, Barcelona 1973, pp. 52-53 (en el
capítol dedicat a « Vida rural i mercats setmanals els segles X al XII»).
14 Vegeu les referendes incloses en el llibre de Vila i Valentí esmentat a la nota prece
13

dent. Vegeu també: P. BONNASSIE, Cata/unya mil anys enrera (seg/es X-XI), Barcelona, 1979,
pp. 320-322.
15
R. o'ABADAL, E/s comtats de Pa//ars i Rihagorfa, Barcelona, 1955, doc. 162.
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que, de l'altra, de fer, s·hi anava creant un cert mercar comarcal o subco
marcal. Un paper semblant, mercar d'una contrada i lloc de confluencia de
vies i de genrs, l'hauríem trobat en el mercar de Corts, a ponent de Gerri
de la Sal, ja documentar al seg le XI. 16
Per desgracia, en general i a tot arreu, la documenració és tan escassa i
la trabada de les dades que tenim és cantes vegades fruir de la casualitat,
que hom té la impressió que només ens acostem al coneixement del feno
men de la creació deis mercats i, sobretot, al coneixement de la seva crono
logia.17 De fet, no té gaire sentir que hi hagués un mercar vers Llavorsí, al
Pallars, a mitjan segle X i que, en canvi, no n'hi hagués cap a la Cerdanya a
la mateixa epoca, a la Ribagor�a, al Conflent o bé a l'Emporda, per esmen
tar alguns llocs. Una logica extrapolació de dades ens hauria de fer pensar
que al segle x o, mole sovint al segle XI, ran del creixement economic que
hi hagué en aquest moment estudiar magistralment per P. Bonnassie, es
crea una xarxa ja for�a atapei"da de petits mercats comarcals i subcomarcals.

D. Vrns

I MERCADERS

Les mercaderies, com els mercaders, sempre es desplacen per la xarxa
viaria, cercant sobretot la seguretat i la rapidesa en aquests despla�aments.
No ens por pas sorprendre, dones, que les al-lusions a mercadees les trobem
precisament en els camins de maxima circulació: com segurament ho era la
gran via francisca que de Girona portava cap a Fran�a i que, l'any 921, en
passar prop de Bascara, a l'Alt Emparda, cambé rebia el nom de viam mer
chaderiam. O bé, la via que travessava la Cerdanya i era anomenada, l'any
1052, via merchadal. Així mateix, també era considerada una strata mercade
ra la via que de Barcelona o des del Valles travessava el Penedes cap al sud,
tal com surt en un document de l'any 1108. 18 Certament, aquests tres
esments no són pas ben casuals; de fet, potser ens assenyalen les tres vies
més importants pel que fa al transport de mercaderies: la que anava de
Narbona a la Clusa i després fins a Barcelona, passant segurament per
lgnasi M. PUIG I FERRETÉ, El monestir de Santa Maria de Gerri (seg/es XI-XV), I,
Barcelona, 1991, pp. 380-383.
17
Mentre, d'una banda, crobem a falcar la documentació que ens citi !'existencia
d'alguns mercacs, de l'altra, alguns deis que sembla que hi ha esmentats no és pas ben segur
que existissin. Pensem, per exemple, en el documentat rany 1017, a la parroquia de Sane
Vicen� del Sallent, al municipi de Santa Pau. El fet que no hi hagi cap continuYtat fa que
aquesta referencia sigui mole dubtosa. Vegeu: Jordi BOLOS, El mas, el pages i el senyor. Paisatge
i societat a la parroquia de Sant Vicenf del Sallent (la Garrotxa) a l'edat mitjana, Barcelona (en
curs de publicació).
18
Vegeu nota 3.
16

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

LA XARXA VIARIA CATALANA A L'ALTA EDAT MITJANA

11

Girona i la comarca de la Selva; la que anava de Barcelona cap al sud, pas
sant per la crui"lla de Martorell i travessant el Penedes; i la ruta pirinenca de
la Cerdanya, que, venint de la conca mitjana del Segre i de la Seu d'Urgell,
permetia d'anar vers el Rosselló o vers Occirania. No és dones tampoc cap
casualitat que un curó situar a l'Alt Emparda, entre Vilabertran i Peralada,
rebés el nom, l'any 974, de Pugo Mercader. 19
No podem pas saber de cert per on devien passar els mercadees que
anaven de !'Europa septentrional a la cerra dominada pels musulmans, com
el casualment famós mercader Robert, documentar l'any 1009. 20
Segurament, pero, seguien aquesta via que anava de Salses fins al Valles,
passant per l'Emporda, Girona i, segurament, la Selva, camí molt més recte
que no pas el que passava pel Ripolles i per Osona.

E.

CAMINS I DOMINIS MONÁSTICS

És prou conegut el fet que moltes vegades les donacions als monestirs
per part de les autoritats de !'epoca eren fruir d'umi petició feta per la
mateixa comunitat monastica, aspecte que, tanmaceix, no sol restar reflectit
a l'acte de cessió. Quan traslladem, pero, les llistes de propietats que depe
nien d'un monestir sobre un mapa, ens adonem de la logica de la majar
part deis grans dominis monastics. Esmentem uns quants exemples, rela
cionats amb monestirs com Ripoll, Sane Joan de les Abadesses,
Camprodon, Sant Pere de Rodes, Cuixa, Serrateix, etc.
Fixem-nos en els principals colls o llocs de pas de la Cerdanya: el coll
del Pendís era controlar per l'abadia de Ripoll, que tenia terres a banda i
banda de la collada (Sant Martí de Vilavedra i Ascariu); la callada de Toses
era controlada per la comunitat de Sant Serni de Tavernoles (Umfred) i per
la de Ripoll (Planes i Ventola); les calmes del Pla d'Anyella, sobre Castellar
de N'Hug, depenien del monestir de Sane Joan de les Abadesses; el coll de
la Perxa depenia del monestir de Cuixa (Bolquera). Si ens fixem en el
Ripolles, veiem com el pas que separava el Bergueda del Ripolles depenia
també tlel monestir de Ripoll (Aranyonet, Merola); el coll per entrar al
Vallespir era en mans del monestir de Camprodon (Vernedell). El nombre
d'exemples encara podria ésser molt més gran. El Congost, pas estret entre
Osona i el Valles, depenia del monestir de Sant Joan de les Abadesses, que
no sols tenia Aiguafreda sinó també importants drets a la Roca.
19 Vegeu: ).Botos - V. HURTADO,
1, Barcelona, 1986.
20
Philippe WOLFF, Quidam homo
médiéval», pp. 473-480.
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Aquestes evidencies rambé ens haurien de fer pensar en el fer, ja prou
conegut, que en aquesta epoca qualsevol domini senyorial tendia a tenir
recres que li permetessin de proveir-se de cara a la seva autosuficiencia. 21
Per tant, el domini d'aquests colls de muntanya per part deis monestirs
hem de relacionar-lo més aviar amb els camins de transhumancia que no
pas amb una possible creació de peatges o lleudes i hem de valorar la
importancia, molr poc esmentada a la documenració de !'epoca altmedieval,
de la ramaderia en l'economia monastica d'abans de l'any 1000. 22
Un altre aspecre -complemenrari d'aquest- és que, en principi, el
repartimenr deis dominis de qualsevol monestir havia d'ésser en funció de
la possibilitat d'arribar-hi amb una cerra facilitar. En veure la manera com
es reparteixen aquestes possessions mona.stiques ens adonem també que la
xarxa de comunicacions era, en certs aspectes, mole semblant a !'actual,
pero, en uns altres, tenia notables diferencies de base, com ho veurem tot
seguir. Si ens fixem, per exemple, en el repartiment deis dominis del
monestir de Sant Pere de Rodes cap a l'any 1000, veiem que sembla que
giri en relació a dues bases economiques, a part de !'agrícola: d'una banda,
el litoral amb la pesca (i potser amb algunes pastures intensives) i, de
l'altra, les muntanyes i les pastures de les «calmes» o altiplans de les care
nes. Malgrat aixo, tornant al que deiem més amunt sobre les comunica
cions, ens crida l'atenció el fer que aquest monestir empordanes tingués
possessions a Llimiana, al Pallars Jussa, 23 i d'altres béns a la Cerdanya, a les
viles d'Ix i d'Osseja. Aquest fer demostra !'existencia d'un eix de comunica
cions transversal, pirinenc, que saltava d'una conca fluvial a l'altra o que
seguía les carenes sense endinsar-se al llarg dels cursos dels rius. És prou
sabut que, de vegades, en zones de muntanya han tingut, quasi fins a
l'actualitat, més pes els camins de carena (camios que també servien per als
ramats) que els que seguien els fons de les valls i els congosts. Crida l'aten
ció, per exemple, que el camí d'accés a la Cerdanya venint de Ripoll, en
lloc de seguir el curs del riu Freser, travessar la vall de Ribes i arribar fins a
la callada de Toses, preferís enfilar-se per la dreta del riu Merdas i, sempre
fent solana, passar pel costar de l'església de Sant Pere de Mogrony fins a
Castellar de N'Hug, des d'on un camí arribava fins a la conca cerdana tot
passant pel Pla d'Anyella.
21

De fer, coincideix amb la teoria del caput, ben coneguda pels estudiosos anglesos del
paisatge. Vegeu: M. ASTON, lnterjweting the LandJcape, Londres, 1985, pp. 32-36.
22
Sobre aquest aspecte, vegeu la valoració que en fa Prim BERTR.AN I ROIGÉ, NoteJ JObre
la ramaderia a la Cata/unya nord-occidental (ug/eJ IX-XI). Primera part, «Ilerda», XLVII
(1986), pp. 219-231.
2' Un precepte de l'any 982 diu: in civitate Limignana ecc/esia Sancti Andreae cum alodi
buJ. R. o'ABADAL, E/J diplomes, p. 243.
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Un altre aspecte que ens ensenya l'esrudi detallar, sobre un mapa, de
les donacions fetes a un cert monestir és que de vegades sembla com si s'hi
reflectissin diverses etapes de viatge, en relació amb els itineraris que
havien de fer els monjos per a anar d'un lloc a un altre o, pocser, que havien
de seguir els ramats. El monestir de Camprodon, situar a l'extrem occiden
tal del cornear de Besalú, possefa for\a drets a la punta ese d'aquest comtat,
cap a Ma\anet de Cabrenys i, entremig d'aquests dos indrets, tenia posses
sions a la vall de Carrera, a Montagut, a Pruneres, a Tortella, etc. 24
F. CAMINS I ROTLLES MORTUORIS

Un cas concret, que ens permet d'estudiar no sols els camios sinó cam
bé unes possibles etapes, el trobem als itineraris seguits pels rotlles mor
tuoris del segle XI i de mole als inicis del XII. Se n'han conservar, en relació
amb Catalunya, en principi quatre: el de Sunifred, abar de Ripoll (100809), el de l'abat Oliba (1046-47), el del cornee Guifre de Cerdanya (1051) i
el de Bernat, abar de Ripoll (1102). 25 Aquests rotlles mortuoris, que ana
ven passant de l'un monestir a l'altre, amb la funció que les diverses comu
nitats preguessin pel difunt, recorregueren extensos territoris d'Europa
occidental. 26 Certament, són for\a coneguts i estudiacs; per aixo, ara sois
ens cenyiren a l'itinerari que seguiren per Catalunya i intentarem d'aproxi
mar-nos a la qüestió del temps que hom trigava en anar d'un lloc a un
altre.
Cal assenyalar d'entrada que els itineraris seguits segurament eren
for\a condicionats pels monestirs que hi havia. Amb tot, per exemple, el
camí recorregut a Catalunya pel rotlle de l'abat Oliba és prou interessant:
Arles (Vallespir), Sureda (Rosselló), travessa de la serra de !'Albera possible
ment pel coll de Banyuls, Colera (Alt Emparda), Sant Pere de Rodes,
Roses, Girona, Banyoles (Pla de l'Estany), Besalú, Sant Lloren\ del Mont
(Garrotxa), salta a Casserres (Osona) per la via que anava d'Olot a Vic -res
ta, pero, el dubte que no passés per Camprodon-, Vic, segurament Sane
24 Vegeu: J. BoLós - V. HURTADO, Atlas Historie de Catalunya, fulls 10-1 i 11-1,
Barcelona, 1984-1986.
2
� Jean DUFOUR, Le1 rouleaux et encyclique1 mortuaiw de Catalogne ( 1008-1102),
«Cahiers de Civilisation Médiévale», XX (1977), pp. 13-48.
26
El de Sunifred, abat de Ripoll, va recórrer uns 1. 700 km i arriba fins a Charroux, al
nord de la Gal-lia; el de l'abat Oliba, uns 2.800 km i va atenyer, en els seus extrems,
Marmoucier i Aucun, a la Fran�a septentrional; el rotulus de Guifre, cornee de Cerdanya, va
fer uns 3.800 km i arriba fins a Aquisgra i Mastricht; el de l'abat Bernat, de Ripoll, uns
2 .400 km, i arriba fins a Palencia i La Reola, prop de Burdeus, i fins a Arles, a la Proven�a.
Vegeu: DUFOUR, Op.cit. a la nota precedent.
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Lloren� del Munc (Valles), Sane Cugac del Valles, Santa Cecília de
Montserrat (Bages), Sane Benet de Bages, Serraceix (Bergueda) i, passant
pel Cardener o pel Llobregac, arribada a la Seu d'Urgell (Alt Urgell).
Podem adonar-nos que, per motius de seguretat potser, i més aviat, per
seguir el camí més recte entre els diversos monestirs, no s'agafa la via de
tradició romana que, com ja hem vise, passava entre el Montseny i el
Moncnegre. Via que, d'altra banda, surt prou ben documentada en aquesta
epoca (stratam qui pergit de Gerunda ad Barchinonam) i que, mole possible
ment, era una de les vies més importants que seguien els grans mercadees
de ! 'epoca, roe i el perill que podía representar travessar la comarca de la
Selva aleshores plena de boscs i d'aiguamolls. 27
L'itinerari seguir pel rotlle del cornee Guifre de Cerdanya és for�a sem
blant al precedent. A partir del monestir del Canigó, segueix el Vallespir,
l'Emporda, entra al cornear de Besalú i després al de Vic. Salta al Valles i,
potser, finalment se'n va a Tavernoles, a l'Alt Urgell. Ens resta el dubte de
situar les etapes de Camprodon i Ripoll al final de toe o bé entre les de
Besalú i Vic.
Per acabar, l'itinerari de l'abat Bernat de Ripoll és for�a diferent: el
rotlle se'n va de Ripoll a la Portella (Bergueda), a Cardona (Bages), a
Organya (Alt Urgell), a la Seu d'Urgell, a Gerri (Pallars), a Alaó
(Ribagor�a) i a Roda d'Isavena, des d'on continua cap a l'oest. A la tornada
sembla que passa per diversos monestirs del Conflent, el Vallespir i el
Rosselló. En aquest cas, cal assenyalar !'existencia, ben evident, d'una línia
de comunicació transversal, paral-lela als Pirineus, la importancia de la qual
ja ha estat esmentada més amunt.
Un dels aspectes que també té for�a interes és saber el temps que triga
ven d'anar d'un lloc a un altee. Per exemple, el dia 13 de maig, el rotlle de
l'abat Oliba era a Rodes, el 14 a Girona, el 15 a Banyoles, el 18 a Besalú, el
21 a Vic, el 28 a Sane Cugat; el 3 del mes següent, a Serrateix i el 7, a la
Seu d'Urgell. De fet, de vegades veiem que els qui portaven el rotlle anaven
for�a de pressa, i unes altres vegades segurament s'estaven més d'un dia en
un lloc. Pel que fa al rotlle del comte Guifre, veiem que toe l'itinerari per
Catalunya fou fet en menys d'un mes. El 9 de mar� era a Sant Genís de
Fontanes i el 2 del mes següent, a Tavernoles.

o

G.

FORTIFICACIONS I VIES

El toponim la Clusa o la Clua, en principi, el podem relacionar amb
una via de comunicació o amb un lloc de pas important. Trobem un prece27

Ramon o·ABADAL, E/s diplomeJ carolingis a Catalunya, I, Barcelona, 1926-1950, p. 71.
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dent immediat d'aquest nom de lloc en l'organització castra! d'epoca
visigotica i cambé potser un pune de referencia coetani en rorganització
que hi havia en les vies que travessaven els Alps. 28
Al sud del Rosselló, prop del límit amb l'Emporda, hi ha el lloc ano
menar les Cluses (o la Clusa), que ha estar relacionar amb les C/ausuraJ
d'epoca visigotica que hi havia, en aquesr indret, per on passava la Via
Domitia o Via Augusta. 29 Les dusas sembla que eren fortificacions que es
feren, durant el domini visigotic, en llocs de pas que calia defensar i con
trolar. És normal que se'n construi"ssin unes en un lloc estrategic, com és
prop del Portús, indret que, amb tot, no ho hem d'oblidar, només separava
dues rerres que depenien deis mateixos monarques gots. É s interessant
d'adonar-nos cambé que podem trabar algunes altres «cluses>> o «clues» en
el territori catala. 30 A la vall de la Noguera Ribagor�ana, al nord del pas de
Montrebei, prop deis castells d'Alsamora o de la Torre Girbeta, hi ha el lloc
de la Clua de la Canea. A la vall de Meia, entre Vilanova de Meia i Artesa
de Segre, hi ha la Clua de Meia. Darnunt d'un revolt del riu Segre, entre
Bassella i Tiurana, a la comarca de l'Alt Urgell, hi ha la Clua d·Aguilar.31 A
l'Alt Bergueda, a l'est del riu Llobregat, a uns quants quilometres d'aquest
riu, hi ha el lloc de Sant Roma de la Clusa. Finalment, la documentació
cambé ha conservar !'existencia d'una altra Clusa, situada a l'est de la
comarca de Bages, al terme del castell de Rodors, prop de Moia. 32
28

« Especial

cuidado se prestó a la defensa de los pasos fronterizos de los Pirineos cata
lanes, donde se constituiría un potente distrito militarizado erizado de castillos en las princi
pales rutas de paso, y a los que se dio el significativo nombre de clausurae». Luis A. GARCÍA
MORENO, HiJtoria de EJpaña visigoda, Madrid, 1989, p. 332. Vegeu, per exemple, pel que fa
als Alps: P. DUPARC, Les e/uses et la frontiere deJ Alpe1, «Bibliotheque de l'École des chartes»,
CIX (1952). Encara als segles XI o XII, als Alps s'esmenten les Clusae Langobardorum i els sen
yors de les contrades properes rebien el nom de dusarii. Vegeu: Giuseppe SERGI, Potere e terri
torio lungo la strada di Francia, Napols, 1981, pp. 38 i 295.
29
Prop seu, segons esrudis fets per Joan Badia, s'han trobat algunes altres fortificacions
d'epoca visigotica, semblants a les que hi havia en aquest indret: Catalunya Romanica, VIII,
Barcelona, 1989, pp. 43-48.
30
El poble de la Clusa, al Rosselló, també rep el 1632 el nom de la Clua. Pere
PoNSICH, LímitJ hútorics i repertori toponímic deis /loes habitats deis antics «Pai'Jos» de Rosse//ó
Va//e.rpir-Conf/ent-Capcir-Cerdanya-Feno//eda, Prada, 1980, p. 36.
31
Cal tenir present que, seguint el riu Segre amunt, trobem a la seva riba dreta, davant
d'on hi havia hagut el castell d'Oliana, l'indret de Castell-llebre, que correspon a un «Castell
vedre» o castell vell. Aquest toponim ja surt documentat abans de l'any 1000, fet que fa
suposar que aquesta fortificació ha d'ésser d'un momenc anterior al segle x; o bé és de cap a
l'any 800 o bé, més aviat, és d'abans d'aquesta data.
32
No podem descartar que en algun cas «clusa» hagi d'ésser, més aviat, relacionat amb
dos, lloc tancat. En general, pero, sol ésser considerat com un congost fortificar. Vegeu: M.
BASSOLS - J. BASTARDAS et alii, G/ossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, Barcelona, 1969,
cols. 523-526.
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Ens agradaria de cridar l' arenció principalment sobre el fet que tots, o
gairebé tots, aquesrs indrets són col-locats en llocs estrategics, al costar de
passos importants i prop del límit deis Pirineus. Aquest darrer fet segura
mene no és pas casual i respon a la necessitat de delimitar una zona pirinen
ca amb unes característiques de poblamenc especial; aixo, pero, ja surt del
marc d·aquest estudi. L'existencia d'aquests toponims ens mostra, tanma
teix, una pervivencia, en un nom de lloc, d'una realitat segurament anterior
a !'epoca carolíngia i, així mateix, la importancia que tenien alguns
d'aquests llocs de pas en les comunicacions nord-sud, a l'alta edat mitjana.
Un altre aspecte que podríem tractar en aquest apartar, tot i que no ho
farem, és la relació, cap el segle x, entre les principals vies de comunicació i
la fortificació de les «marques» o fronteres deis comtats catalans. De fet,
toe i que no puguem rebutjar la relació, abans de l'any 1000, entre camí i
castell, per exemple al llarg de la via que seguía el Penedes, creiem que el
castell termenat tenia, en primer lloc, el paper de centre i d'organitzador
d'un territori, on hi havia un representant del comte i uns pobladors que
calia administrar.

H.

CAMINS, POBLES I MASOS

L'any 1967, W.G. Hoskins publicava el mapa d'una parroquia anglesa
(Codbury, Devon) on situava tots els masos i la xarxa de camins que els
comunicaven. 33 Segons ell, aquesta xarxa de vies era del segle XI o d,abans.
De fer, com veurem, podríem fer un mapa i unes afirmacions molt sem
blants a aquestes, en relació amb algunes parroquies de Catalunya, a on pel
que fa a la xarxa viaria a nivell local, basicament podem distingir dos
models, d'acord amb el tipus d'habitat del lloc.
Un primer tipus el trobaríem en pobles d,habitat agrupar. Molt sovint,
a partir d,un nucli central on hi havia el centre de poblament, sortien una
serie de camins en les diverses direccions, radialment, per anar als diversos
pobles de l'entorn. En podríem trobar nombrosos exemples. A cavall entre
les comarques d'Urgell i de la Conca de Barbera, per exemple, els pobles de
Rocallaura o de Belltall, estudiats darrerament, en són un bon exemple
(vegeu mapa 2). 34 Hi havia un camí que unia aquests dos pobles vei"ns; a
33 Els masos és una traducció de l'angles farmJteadJ, cipus d'habitatge cambé de les
zones d·habicac dispers. W.G. HosKINS, Fie/dworle in Local History, Londres, 1982, p. 20.
34 Cacerina ARGILÉS, Paisatge, Jocietat i organització del territori a Roca//aura ( Urge//) al
seg/e XV, «Paisatge i societat a la Plana de Lleida a l'edat mitjana», Lleida, 1993. Jordi BOLOS
- Salvador CLARAMUNT, El capbreu de la comanda de l'Espluga de Franco/{ del 1558, Barcelona,
1991, p. 60 (per Belltall) o p. 65 (per la Guardia Lada).
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més, des de Rocallaura n'hi havia d'altres que anaven cap a Vallbona,
Montesquiu, el Tallar, Solivella, etc. Així mareix, molts d'aquests camins
permetien d'anar a les diverses partides de terres del terme; evidentment, si
calia hi podia haver un altre camí per a anar als horts, a un bosc, a un san
tuari determinar, etc. Aquesta xarxa de camins ha de correspondre al
moment de la conquesta d'aquests llocs, cap al segle XI, encara que alguns
ja existien en una epoca anterior.
Pel que fa a les zones d'habitat dispers, una xarxa de camins comunica
va els diversos masos, quasi d'una manera igual, tot i la distancia que sepa
ra els dos pai"sos, que la que ens ensenyava Hoskins en relació amb
Anglaterra. Una bona mostra d'aixo la trobaríem cambé a la parroquia de
Serrateix, al Baix Bergueda (vegeu mapa 2), a la parroquia de Sane Esteve
d'En Bas o a la de Montagut, a la Garrotxa, per citar alguns casos. Cal pen
sar que una bona part d'aquesta xarxa de camins i corriols es crea al mateix
moment que es constituí la xarxa de masos; segurament, pero, es desenvo
lupa en diverses etapes, ates que els llocs de poblament també aparegueren
-i es transformaren- al llarg deis segles. Sigui com vulgui, podem coincidir
amb Hoskins i datar, si fa no fa, moles d'aquests camins vers el segle XI, al
voltant de l'any 1000. Aquesta és, si més no, la data que hem proposat per
a la constitució deis primers masos dispersos. 35
Aixo és així en principi. És cert, pero, que en molts casos hi ha ele
ments distorsionadors, com el fer que passi una via important pel mig
del terme. Aixo, en zones de poblament escampar, pot fer que es desen
volupi una xarxa de camins ramificada a partir d 'un eix anterior al
desenvolupament de les cases. En zones d'habitat agrupar, pot arribar a
fer que el camí més important passi perfora del poble. Si ens fixem en la
xarxa de comunicacions a l'Emporda, veiem que l'antiga Via Augusta
d'epoca romana talla la plana, independentment de la xarxa de vies que
uneixen els diversos pobles i que segurament cenen origen a !'alta edat
mitjana. 36
També cal tenir present que en molts indrets hi hagué, en algun
moment de la historia, un habitar semiconcentrat. En aquest cas, els vilars
o poblets que hi havia pogueren tenir el mateix paper central que tenien els
pobles, a les zones d'habitat apinyat o, en cerra manera, el que tenien els
masas, a les zones de poblament espars.

ta/,

3� Jordi BOLOS, El mas, el page1 i el senyor (en curs de publicació).
36 Vegeu: Josep CASAS I GENOVER, Les vieJ de comunicació romanes al Pirineu Cata/a orien
a «5� Col-loq ui Internacional d,Arqueologia de Puigcerda», Puigcerda, 1984, p. 40.
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l.

(AMJNS I LÍMITS PARROQUIALS

L'estudi de les parrbquies i en especial deis límits que tenien, ens pot
aportar for�a informació sobre els camios medievals. Fixem-nos en uns
quants exemples:
La parrbquia de Granollers de la Plana, segons l'acta de consagració de
l'any 1088, tenia diverses afrontacions que coincidien amb vies de comuni
cació: el caminum de Goncero, una stratam franciscam, la strata que vadit ad
Rivumpul/um, etc.37 A Palau-solita, d'acord amb l'acta de consagració del
1122, les afroncacions parroquials eren la strata que pergit de Petra/ita de
Ca/idis ad Barcinonam, una altra viam que pergit per serram de P/egamans i
encara una via publica que pergit per Serra de Macerata (de Can Marata). 38 Les
afrontacions de la parroquia de Reixac (1048), entre d'altres, eren ipsam
stratam pub/icam quam itur in parte Romae de Hispaniae i una altra strata, a
part de rius, torrents, serres, puigs i pedres. 39
Uns darrers exemples. Un deis límits de la parroquia de Merles era:
strata Bergitanense qui pergit ad Osona. 40 En uns altres casos, veiem que coin
cideixen les vies amb serres: a Manlleu, el 906, trobem: strada que pergit per
serram.41 En relació amb la parrbquia de Santa Eugenia de Berga, del 1173,
trobem que s'esmenten viam, stratam, semitam, etc.42
A partir d'aquests exemples ens podem plantejar diverses coses: ¿que
hi hagué abans, el límit o bé la parrbquia? Aixo ens portaria a un estudi
diferent sobre !'origen deis termes parroquials. 43 Hem de tenir present,
com hem die, que moltes d'aquestes vies tenien !'origen en epoca romana,
fet que fa pensar que són anteriors als límits parroquials. D'altra banda,
pero, cambé hem proposat en un altre estudi, que molts termes parro
quials coincideixen amb termes de pobles o de comunitats rurals o amb
dominis senyorials anteriors al moment en que es crearen les parrbquies, la
major part de les quals són d'epoca carolíngia. Sigui com vulgui, segura
ment, malees vegades, hi hagué abans els camins i després s'establiren els
termes.

37 Catalunya Romanica, 11, Barcelona, 1986, p. 216.
38 Catalunya Romanica, XVIII, Barcelona, 1991, p. 128.
39 Catalunya Romanica, XVIII, Barcelona, 1991, p. 126.
4° Cebria BARAUT, Set acte.s méJ de consagracions d'eJglésieJ del bisbat d'Urge/1 (segleJ IX-XII),
«Urgellia», 11 (1979), pp. 484-485.
41 Cata/unya Romanica, 11, Barcelona, 1986, p. 316.
42 Cata/unytt Romanica, III, Barcelona, 1986, p. S4S.
43 Jordi BOLOS, Parroquia i organització del territori. Una aproximació cartografica, «I
Congrés d'Historia de l'Església de Catalunya» (en curs de publicació).
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CAMINS I PARTIONS DE CAMPS

Un tant per cent molt notable de les peces de cerra que trobem a la
documentació deis segles X i XI té com una de les afrontacions un camí, una
via o una estrada. En general s'acosta a un 50 %. A Vallfogona de Ripolles,
lloc en relació amb el qual hi ha un bon gruix de documents, ja fa temps
varem calcular que un 43,5% de les terres comprades o donades tenia
almenys, com una de les partions, una vía de comunícació. El mateix calcul
aplicar a terres d'altres comarques, ens dóna tants per cenes semblants. A la
Plana de Víc, si agafem un conjunt de documents de la primera meitat del
segle X trobem que el 55 % de les peces de cerra tenien una afrontacíó amb
una vía, una estrada o un sender. 44 Així, per exemple, una cerra, esmentada
en un document de l'any 904, situada al comtat d'Osona, a la vall de Santa
Eulalia, al lloc anomenat Torroella, afrontava a l'orient amb una via, al sud
amb una estrada, a l'occident la una cerra d'un particular i al nord amb una
estrada.4� És, de fet, la mostra d'un cas extrem.
Aquest tant per cent tan elevar de coincidencies entre afrontacions i
vies de comunicació, podríem relacionar-lo amb la necessitat de poder acce
dir amb facilitar als camps. Segurament, pero, no sois és aíxo, ja que moltes
vegades trobem com a afrontació vies o estrades for�a importants. També
podem pensar que algunes vegades els camps de conreu es feien i es rom
pien, precisament en llocs on hí havia camins o a partir d'aquests camins.46
K. CAMINS I MEMBRES D'UNA CONFRARIA
Ara volem centrar la nostra atenció en un document molt notable, de
l'any 1100, publicat per Serra i Vilaró. 47 De fet, és prou conegut que les
muntanyes no eren pas cap obstacle infranquejable, com es despeen del que
hem dit més amunt; tanmateix, és interessant aquest exemple que ens per
met de veure-ho més dar i adonar-nos de la mobilitat que tenia la gent, en
aquella epoca reculada. Ens interessa de coneixer l'area d'influencia d'un
lloc determinar, Lillet, indret que, malgrat ésser el centre d'una vall, no
tenia un pes polític o administratiu gaire gran (tot i que hi havia la canoni
ca de Santa Maria).
44

Jordi BOLOS, Caml de Val/fogona, «Catalunya Romanica», X, Barcelona, 1987, pp.
449-4SO. Pel que fa a Osona: Eduard JUNYENT I SUBIRÁ, Dip/omatari de la catedral de Vic.
SegltJ IX-X, Vic, 1980-1984.
45
Eduard JUNYENT, Op.cit., doc. 36.
46
Jordi BOLOS, AportacionJ al coneixement de /e1 vitJ, p. 429.
47
Joan SERRA I VILARó, BaronieJ de PinóJ i Matap/ana, I, Barcelona, 1930, pp. 41-43.
Publicat també a: Cata/unya Romanica, XII, Barcelona, 1985, p . 360.
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Els membres de les famílies que signen la confraria cal suposar que
eren, almenys en part, de la Pobla de Lillet; potser corresponen a una pare
dels 260 noms (el 59 % del total, trets els eclesiastics) que no van acom
panyats d'un topünim. Pel que fa als que anaven acompanyats d'un topo
nim, n'hi havia uns 29 (corresponen a 19 llocs diferents) que eren gent del
terme de Lillet (segurament no del poble). Aquests es relacionen amb noms
de masos o vei'nats com Ventaiola, Montclús, Vallfogona, Aieits, Puig, les
Uncies, Muga, Falgars, Coromina, Arderiu, Sarga, etc. (vegeu mapa 3). A
més, 23 persones o famílies més (corresponen a 17 llocs diferents) duen un
nom d'un lloc de l'Alt Bergueda, alguns de pobles for\a propers, com Rus,
Pardinella, Garravós (llavors Gavarret), Castellar de N'Hug, Sane Julia de
Cerdanyola, Broca, la Clusa, etc. Encara n'hi ha 10 (7 llocs) en que el nom
de fonrs va acompanyat d'un topünim del Ripolles, especialment de la zona
occidental de la comarca: Espluga, Puigbo (aleshores Puigmal), Mataplana,
Gausags, Estiula, etc. Finalment, hi ha 5 noms (en relació a 3 llocs) que,
amb for\a seguretat, pertanyen a persones de la Cerdanya; són d'Oceja, de
Das i de Tartera. A part de tots aquests noms de lloc, resten 13 topünims
(que corresponen a 14 noms) sense localitzar.
Amb aquest exemple ens adonem de les relacions estretes que tenia un
poble com la Pobla de Lillet amb els pobles de l'entorn, situats tant a les
comarques actuals del Bergueda com del Ripolles. De fet, aquest tipus
d'estudis de relacions familiars i de moviment de la gent normalment no se
solen poder fer fins als darrers segles medievais, tot i que, arran del procés
de repoblació de la plana de Lleida, per exemple, del segle XII, ja podem
veure, gracies a !'existencia d'un cognom, la possible procedencia de moles
deis repobladors d'aquelles terres. 48
A més, amb aquesta llista de noms de persones que eren part d'una
confraria, on consten alguns habitants de l'altra banda de la serralada del
Cadí-Moixeró-Tossa d'Alp, ens adonem també de !'existencia d'unes rela
cions estretes entre Osseja, Das o Tartera i la vall de Lillet, per exemple a
nivell familiar. Ens adonem que el límit de les muntanyes no representa un
obstacle gaire gros, tot i que, ben segur, a l'hivern devia ésser difícil de tra
vessar-lo. Cal recordar també que, a l'alta edat mitjana, totes les terres
situades immediatament al sud de la serralada del Cadí-Moixeró-Tossa
d'Alp depenien directament dels cornees cerdans; el comtat de Berga no
comen�ava fins al sud de la vall de Broca-Lillet. 49
48

Vegeu, per exemple: Josep LLADONOSA, HiJtoria de Lleida, Tarrega, 1972; Jordi
BOLOS, Pai.Jatge i societat al «Segria» al seg/e XIII, a «Paisatge i societat a la Plana de Lleida a
l'edat mitjana», Lleida, 1993.
49
Vegeu: Atlas Historie de Catalunya, full 10-2 i J. BOLOS - V. HURTADO, Notes histori
ques del Ripo//es e/s seg/es IX i X, «Quaderns d'estudis medievals», 4 (1981), pp. 209-218.
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VIES I ANTROPÓNIMS

Actualment hi ha en curs de publicació un repertori d'antroponims
catalans d'abans de l'any 1000, en el qual col-labora). Moran i publicar per
l'IEC�º. Fins i tot un aspecte que, a primer cop d'ull, pot tenir tan poca
relació amb les vies de comunicació com els noms de persona, en realitat,
com acabem de veure-ho ara, ens por aportar una informació interessant.
Certament, hi ha una relació estreta entre les vies més importants i les
migracions que hi hagué durant els segles VIII-X, relacionades, en bona
pare, amb el repoblament de les zones ocupades i reorganitzades pels
monarques francs o pels cornees cristians.
Només volem posar dos exemples per a mostrar dues vies o camins de
pas importants, no sois medievals, sinó gairebé de rotes les epoques, des la
prehistoria:
-Via de la costa. Si agafem, per exemple, els noms que duien els habi
tants de Vilamacolum, a l'Emporda, l'any 913, ens adonem que hi havia
unes coincidencies forc;a notables amb noms de persones, per exemple, del
Rosselló (antroponims com Segarius, Borracio, Godfortes). I no sois aixo. En
general, hom s'adona que hi havia també moltes coincidencies amb
antroponims duts per gene de tata la zona propera al litoral, des de
Barcelona fins, anant cap al nord més enlla del Rosselló, cap al Llenguadoc
i la Provenc;a. Així ho observem en noms com Vincema/us, Primio, Savi/de,
Po/emia, Virgi/io. En alguns casos, en certa manera, aquesta unitat antropo
nímica pot provenir d'una romanització més profunda; pero, també, tenint
present l'evolució normal del conjunt de noms de persona en aquells segles,
aixo ha de derivar d'una perduració dels lligams i dels contactes entre rotes
aquestes terres properes a la costa. Aixo ho podem assenyalar, per exemple,
en relació amb el nom de Virgilio i també, per exemple, pel que fa a
l'antropünim Flavio, documentar a Bascara, l'any 921. Aquest lligam de les
poblacions del litoral també arriba, en certs aspectes, fins al Valles, tot i les
influencies pirinenques que, com direm tot seguir, sembla que va tenir
aquesta comarca. El nom Sisoigia, que trobem a la Roca del Valles, l'any
932, pot ésser indos en aquest grup d'antroponims de la Catalunya del
litoral.
-Via del Conflent, la Cerdanya i l'Alt Urgell. Si agafem noms de perso
nes de la Cerdanya i els relacionem amb els trobats en altees comarques
catalanes, ens adonem de !'existencia de nexes, per exemple, amb el
Conflent i el Rosselló. Així, hi ha coincidencies que no creiem pas que
puguin ésser casuals, en persones que portaven el nom Ala/redo, Naiero,
Jordi BOLOS - Josep MORAN, Repertori d'Antroponims Cata/anJ.
(en curs de publicació).
50
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Ermenesclo, etc., que documentem tant al comtat cerda com a la vall del
Conflent. En alguns casos, com en el nom d·Atafredo, cambé el trobem al
comtat d'Urgell. En aquest sentir, és interessant el lligam que hi havia
entre uns habitants d'un poble de l'Alt Urgell anomenat «Vila Novella»,
esmentats l'any 87 3, i els noms de pobladors d'aquesta mateixa epoca del
Conflent (en relació amb antropünims com Redenaldes, Bunnoni, Wulgare//e,
etc.)_51
A aquestes dues grans vies de comunicació, evidentment, n'hi podríem
afegir algunes altres, com per exemple l'eix que anava del Ripolles al
Valles, passant per Vic, ja esmencar per R. d'Abadal i estudiar per G. Feliu,
el del Llobregat, el de Vic-Manresa-Anoia etc. 452

***
Per acabar, només ens cal dir que, amb aquestes ratlles, hem intentar
de fer diverses aproximacions a les vies de comunicació i a diferents mane
res d'estudiar-les. Una bona pan d'aquestes mostres són fruit de treballs de
recerca realitzats aquests darrers anys i, d'una manera especial, de la realit
zació de !'Atlas Historie de Catalunya. Anys 759-992, que cal recordar que,
en un moment inicial, havia d'ésser tan sois un mapa de les vies de comu
nicació. En la realització d'aquest arles anem treballant des de fa més de
deu anys. Acabada una primera etapa d'aquesta obra, que ens ha permes de
publicar els fulls de Ripoll-Olot, de Figueres i de Blanes, ara hem entrar en
una nova etapa que ens ha de permetre aviar editar-ne la continuació, amb
unes característiques, pero, una mica diferents.

H Jordi BOLOS, Ant,.oponims i poblament, «Catalunya Romanica», VI, Barcelona, 1992,
p. 78.
2
� Gaspar FELIU, Sant Joan de les Abade.rseJ i el ,.epoblament del Valles, «Miscel-lania Fort i
Cogul », Montserrat, 1984, pp. 129-13 S.
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1. Mapa de les principals vies de comunicació terrestre a la Catalunya
Vella a l'alta edat mitjana.- 1. Indret on hi ha un esment, a la documenta
ció, d'una via o estrada francisca.- 2. Existencia d'un toponim Clusa o
Clua.- 3. Monestir, priorat o canonica esmentats en alguns deis quatre rot
lles mortuoris que s'han conservat.- 4. Lloc on es produfa sal (Gerri,
Cardona i la costa rossellonesa).- 5. Via per on es transportava la sal (en
relació amb Cardona, estrades cardoneses).- 6. Via molt important de
comunicació, de tradició romana (basicament via domitia i via augusta).- 7.
Via important de comunicació.- 8. Altres vies.
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2. Camins i termes de poble. Dos exemples: Serrateix (Bergueda), a l'anomenada
Cacalunya Vella on hi ha un habitat dispers, i Rocallaura (Urgell) i Belltall (Conca de
Barbera), a la Cacalunya Nova, amb un poblament concencrac. 1. Mas documencac a
l' edat micjana.- 2. Mas que existia el segle passat i que possiblement cambé existia en
epoca medieval.- 3. Molí.- 4. Poble, lloc de poblament agrupar.- 5. Camí.- 6. Límic
de terme parroquial o municipal. El nord és a la pare superior del mapa.
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3. Procedencia deis membres de la confraria que es constituí l'any 1100
a Lillet. l. Lloc de poblament.- 2. Camí.- 3. Carrerada o camí per al bes
tiar. El nord coincideix amb la part superior del mapa.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

26

JORDI BOLÓS - VÍCTOR HURTADO
RÉSUMÉ

Apres avoir exposé quels étaienc les principaux rypes de voies existant entre
le 1xt� et le x11tmt siecles et les principales caractéristiques de ces chemins, les
auteurs tentent d'aborder ce que l'on sait au sujet des différents aspects du réseau
de voirie du Haut Moyen-Age en Caralogne. Cela se fait partir de l'analyse des
sources diverses et presque coujours grace
l'aide complémenraire de la carro
graphie. Les auteurs font mention de voies qui portent des noms différents (vies
francisques, vies cardoneses, etc.) et parlenr aussi des chemins les plus importants en
relation avec les marchés de l'époque et l'activité mercantile. De meme, ils ratta
chent l'existence des voies la répartition des domaines monastiques, aux itinérai
res que suivaient ceux qui portaienr les clochettes mortuaires,
existence de for
rificarions des premiers siecles médiévaux (les e/uses) et
la maniere done
s'organisait le peuplement dans les différents villages. Ils essaient aussi de mieux
connaitre les caractéristiques et l 'ancienneté des chemins l 'aide des limites des
paroisses, des affrontements au sujet de cerrains, de la distribution, sur un terri
toire donné, des lieux ou vivaient les membres d'une confrérie et finalement tra
vers l'analyse des caractéristiques et de la répartition des patronymes avant l'an
1000.
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SUMMARY

We shall first expose which were che main types of roads that existed from
the !X th till che XII th century and the principal characteristics of those roads.
Afterwards, che authors focus their attention on several aspects of the road net
work during the high Middle Ages in Catalunya, taking as a starting point che
analysis of different sources and, nearly always, thanks to che complementary help
of cartography. Refference is made to che existence of roads, that take different
names: vies francisques, vies cardoneses, etc. and to the most important paths to che
markets of that time, and commercial activities, in general, are listed. Thus the
existence of roads is related to the distribution of monastic properties, to the ways
followed by those who wore funeral bells, to the existence of fortifications of the
first medieval cencuries (the e/uses) and to the way of organising the population in
the different villages. We also try ro learn more about the characteristics and age
of the roads through the study of the limits of parochial discricts, through con
frontations about properties, through the distribution, in a territory, of che places
where members of a brotherhood used to live and, even, through the analysis of
the characteristics and distribution of anthroponyms befare the year 1000.
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