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Introducció: un nom 

En les properes pagines ens aproximarem al mas medieval a partir deIs docu
ments escrits i, sobretot, a partir de les fonts arqueologiques. Podem definir el 
mas, des d'una perspectiva actual, com una casa de pages, amb les seves 
dependencies (corts, corral, era, cabana), que és, al mateíx temps, el centre d'una 
explotació agrícola, ramadera i, de vegades, fins i tot forestal (VILA, 1973, pp. 
68-70). A Vilobí d'Onyar, l'any 1337, un mas qualsevol -per exemple el mas 
Bosc d' Amunt- era format per domos [...] cum quintana, exita, area et aUo 
honore culto el inculto situat al voltant; arnés, aquest mas tenia, poc o molt lluny, 
un camp i una honor de terra i de bosc (MARQuEs, 1985, p. 46). Normalment, la 
construcció que hi havia al centre d' aquesta explotació restava isolada i separa
da uns centenars de metres de les altres cases de pages. Aquells que es dediquen 
a l'estudi del poblament afirmen que, en principi, perque hom pugui parlar d'un 
habitat dispers, els masos han d'ésser separats com a mínim uns 150 m, distan
cia a partir de la qual és molt difícil de fer-se un crit per a comunicar-se 
(ROBERTS, 1996, p. 24). Aixo ens porta a dir també que, en aquelles terres on pre
domina un poblament amb uns masos com els descrits, hom pot considerar que 
hi ha un poblament disperso 

Un cop definit que és allo que ara anomenem un mas, hem de dir que no sem
pre aquesta paraula "mas" ha tingut el mateix sentit i que, per tant, no sempre 
aquesta realitat que volem estudiar ha rebut el mateix nomo Com afirmava Marc 
Bloch fa més de 50 anys, "per a desesperació deIs historiadors, els homes no 
tenen l'habitud de canviar de vocabulari cada vegada que canvien de costums" 
(BLOcH, 1984, p. 30). Així, ens adonem que les paraules més importants que ser
vien per a definir les principals realitats del poblament, en un moment irnmedia
tament anterior í posterior a la conquesta franca o a les grans transformacions de 
l'any 1000, sofriren importants canvis de significat, per tal d'adaptar-se a les 
noves realitats polítiques i socials de l'epoca. 

Per tant, dones, en primer lloc, cal recordar que aquesta paraula mas (mansus) 
-mot que ha tingut molt bona salut aquests darrers mil anys- degué entrar als 
comtats catalans als segles VIII o IX, amb l'arribada deis carolingís. D'altra 
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banda, com ha mostrat amb gran precisió J. M. Salrach (SALRACH, 1997), els sig
nífícats del mot "mas" durant els primers segles d'ús d'aquesta paraula al nostre 
país, foren diversos: unitat fiscal, unitat d'un domini senyorial, explotació agra
ria o casa pagesa. 

Per aixo, ates que creiem que aquesta mena d'explotació pagesa, iso lada, fou 
for~a usual --encara que no sempre fos dorninant- alllarg de gairebé tota l' edat 
rnitjana (i potser, fins í to1. ja existía en epoques més antigues), hem de pensar que 
rebé també altres noms. De vegades es devia anomenar "casa" (domus) o de vega
des devia rebre el nom de "casal"; més endavant també va rebre el nom d'''hostal
dat". De fet, a Galícia, on no hí hagué influencia franca, en 1I0c de la paraula mas 
(mansus), hom feia servir el mot casal, documentat a partir del segle X (PALLARES 
& PORTELLA, 1975, pp. 110-112); prop de Castelnou-d' Arri, al Llenguadoc, al 
segle XII, la paraula casal (casale) era encara moIt més usual que mas (mansus) 
(GUIMBAIL, 1987, p. 442); a la Itruia padana, en canvi, el nom casale sembla que 
era reservat, en epoca llombarda, per a designar una mena de "vilars" o conjunts 
de possessions pageses, agrupades i situades en terra recentment desforestada, que 
no depenien, pero, de cap senyor (FUMAGALLI, 1976, p. 29). 

El problema, pel que fa aIs noms, no s' acaba, pero, amb el segle XI. De fet, 
en alguns comtats catalans, per exemple al Rosselló, fOf(~;a després de I'any 
1000, una casa situada en un poble apinyat, encara podia rebre el nom de mas 
(To, 1993, pp. 159-160). Així dones, mentre ara podem parlar del mas com a eIe
ment fonamental i caractenstic del poblament dispers, en lIegir els documents 
escrits de l'edat mitjana alta i central, aquesta perspectiva actual pot ésser -í 
segurament ha estat- més aviat causa de confusions. Parlem, dones, de l'habitat 
dispers, que és el terna que ara ens interessa. 

Poblament dispers 

L'any 994 hi havia un mas de Sunyer (de fet, maso quifuit de Suniario), que 
era aIlímit de l'alou de Torderes (Rosselló). Tres testimonis, anomenats Sigfred, 
Esteve i Altímir, que resseguien els termes d' aquest dornini del monestir de 
Santa Maria d'ArIes, passaren pel costat de les parets d' aquest mas, l'envoltaren 
i arribaren fins al costat d'una perera que en devia dependre i també passaren per 
la vora del seu femer (MONSALVATJE, 1896, doc. XIV). Aquesta casa, ~egons la 
mateixa descripció, era prop d'uns camps i prop de la riera d'una vallo Es una de 
les primeres descripcions, fors;a inequívoca, d'una casa de pages isolada, situa
da dins d'un paisatge acuradament descrit, que hem de datar poc abans de l'any 
1000. Aquesta casa restava allunyada deIs pobles i vilars propers. 

La imatge que em faig d'aquest mas rossellones, que havia estat de Sunyer, és 
molt semblant de la que em puc fer de qualsevol deIs quatre masos de Vilosiu, 
dos deIs quals han estat excavats aquests darrers decennis. Tot i que el paisatge 
vegetal i el relleu de la plana rossellonesa siguin molt diferents que els que tro
bem a les faldes deIs Rasos de Peguera, al Bergueda, possiblement, si haguéssim 
arribat a un mas de la coma de Vilosiu, al final del segle X, haunem passat també 
pel costat de les parets de la casa, pel costat del femer, per uns horts o vergers i 
pel mig d'uns camps i d'unes vinyes. En aquesta petita vall de Vilosiu, en un per
gamí de l'any 980, ja és esmentada l'existencia de quatuor mansos constructos. 
Potser hom afirmava que eren constru"its per a assenyalar que no eren només una 
realitat fiscal. El 983 s' esmenten aquests mateixos masos, considerats masos llll 
cum terras et vineas (BoLos, 1996, p. 25). 
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Per tal d'aclarir conceptes, a continuació parlarem, en primer lloc, del pobla
ment dispers als darrers segles medieval s i, després, d'allo que sabem sobre 
l"'emmasament" o organització de l'espai en masos, procés poc o molt paral·lel 
a l'encastellament o a l'ensagrerament. 

A Vílosiu, contrada situada a uns 1200 m d' altitud, j a en una data molt prope
ra a l'any 1000, trobem uns masos dispersos. Aquesta forma de poblament dis
pers d' epoca medieval ha estat estudiada, aquests darrers anys, en relació amb 
altres llocs, en especial pel que fa a la baixa edat mitjana. Podem assenyalar, en 
primer lloc, els nombrosos estudis fets sobre les parroquies de la Plana de Vic, 
on, a partir de la documentació escrita, es féu un acurat estudi deIs línrits de molts 
termes parroquial s i s'assenyalaren, així mateix, els maso s que hi havia en epoca 
medieval (alguns deIs quals esdevingueren masos ronecs als segles XIV i XV). 
Podem veure, per exemple, els dedicats a les parroquies de Muntanyola 
(PLADELASALA, 1952-1954 a), Taradell (PLADEvALL, 1952-1954 a), Santa 
Eugenia de Berga (PLADEVALL, 1952-1954 b), Riuprimer (PLADELASALA, 1952
1954 b), GranolIers de la Plana (PLADELASALA, 1955-1957), Seva (PLADEVALL, 
1955-1957), Tona (PLADEVALL, 1958), Sora (PLADEVALL, 1968-1971), etc. 

Una altra aportació molt notable al coneixement del poblament a l'edat mitja
na central fou l'estudi dels masos de Vilamajor, al Valles Oriental (AVENTÍN, 
1990), amb un acurat mapa intercalat entre les pagines 46 i 47. En aquest llibre, 
arnés, s'aprofundia, per primer cop, en el coneixement del procés de creació 
d'aquesta forma de poblament i de repartiment del sol (estudi complementat en 
AVENTÍN, 1996). També podem fer esment deIs estudis sobre els capbreus d'Osor 
i de Susqueda (RODRÍGUEZ, 1981), de Vílobí d'Onyar (MARQUES, 1985), de la 
pabordia d' Aro (SANZ, 1985-1986) o sobre els masos del terme d' Artés, al Bages 
(BENET, 1990); per desgracia, pero, en cap d'aquests quatre treballs, no s'inclou 
cap mapa on se situ'in els masos documentats. 

Jo mateix he estudiat, a partir de la documentació escrita, el poblament dispers 
a Serrateix, al Baix Bergueda (BOLOS, 1997), a la parroquia de Sant Vicen9 del 
Sallent, a la Garrotxa (BOLOS, 1995) i a la vall de Bas (BOLOS & HURTADO, 1998). 
Finalment, podem es mentar també els interessants treballs fets sobre la vall 
d'Hostoles, situada en aquesta mateixa comarca (CANAL & FOCHS, 1992; CANAL, 
HOMS & CAMPISTOL, 1995). 

Aquest conjunt de treballs ja ens delimiten amb for9a precisió l'espai on pre
donrinava, a la baixa edat nritjana, el poblament disperso Al voltant d'aquesta 
zona, que va, aproximadament, des del Valles fins a la Garrotxa i fins al 
Bergueda o el Bages, s'estenen unes contrades on predominava un poblament 
semiconcentrat, distribu'it en vilars, o ja més agrupat en pobles, on, molt sovint, 
els masos dispersos existiren només en zones marginals i soIs augmentaren en 
moments en que hi hagué molta població. Pensem, per exemple, en la situació 
del Rosselló, recentment ben estudiada per A. Catafau (CATAFAU, 1998, p. 81) o, 
fins i tot, en la situació de la Catalunya Nova, on, com en molts altres pa'isos de 
l'Europa occidental, abans de la crisi del segle XIV, també existí un poblament 
intercalat més o menys important (ARGILES, 1993) . 

Hem de considerar que dins aquest territori de la Catalunya Vella oriental, si 
bé sempre hi hagué un poblament dispers poc o molt marginal, no fou sinó a par
tir d'un cert moment que tota la terra s' organitza en masos. Tot i que ara no 
podem pas entrar a fons en aquest tema, cal assenyalar que, segurament, hom hi 
pot distingir almenys dues etapes en el procés d' aparició deIs masos dispersos, 
en relació amb dues arees diferenciades. En primer lloc, podríem assenyalar unes 
zones marginals, terreny privilegiat sempre i arreu per al desenvolupament del 
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poblament espars. En aquest espai, marginal dins deIs termes pobletans (o parro
quials) o marginal dins les contrades, lloc abrupte, costerut, emboscat o enai
guat, és on potser ja vers l' any 1000 hauríem trobat un cert desenvolupament 
d'un poblament repartit en masos, molts deis quals creats de bell nou. Molt 
sovint era un terreny recentment conquerit al bosc o a l'erm. EIs masos de 
Sunyer, al Rosselló, o de Vilosiu, al Bergueda, podien ésser situats en aquest 
territori romput i ocupat poc abans de l'any 1000. De fet, al Llenguadoc, hom 
ha assenyalat fa poc que el mas, com a forma d'habitat dispers, és un sÍmbol 
d'ocupació deis vessants, deIs terrenys situats als lÍmits de la zona actualment 
forestal (DURAND, 1998, pp. 198-202). 

En segon lloc, per contra, a les terres planes del Girones, del Valles o del 
Penedes, on el territori ja feía segles que havia estat ocupat i organitzat, el pro
cés d'''emmasarnent'' fou més tarda, fou afavorit per la classe senyorial i provoca 
una profunda reorganització de l'espaí, com darrerament han demostrat Lluís To 
i Roland Viader (To, 1993; VIADER, 1995-1996). Merce Aventín, al Valles, veu 
aquest procés com un seguit d'agregacions de terres a un nuclí originari, pro
ducte d'establiments, sots-establiments, compres, dots i rompudes, i en relacíó 
amb la projecció, per part deIs senyors deIs segles XI i XII, d"'un esguard fis
calment estructurador" (AVENTÍN, 1996, pp. 164-165). Mentre l'expansíó a 
Vilosiu retlecteix el creixement demograHc del canví de mil·lenní (i la 
importancia de l'augment de població a les terres pirinenques de l'epoca caro
língia), l'aparició deIs masos a les planes, com a unitats d' explotació i de cobra
ment d'una renda, cal relacionar-la més aviat amb el procés de feudalització de 
la socíetat. Pins i tot, hom pot assenyalar les repercussions socials que tingué la 
fragmentació del territori en masos, per exemple en relació amb el desenvolu
pament de la servitud pagesa (To, 1993). 

Construccions 

Un deIs masos medievals que coneixem més bé és l'anomenat mas "B" de 
Vilosíu. Era un mas horitzontal; no tenia un pis superior. S'adossava a una gran 
roca, on recolzaven les bigues. La casa era formada per sís cambres o espais, que 
devien tenir unes funcions diferencíades. Tres d'aquests espais eren destinats basi
carnent a les persones i els tres restants eren sobretot destinats al bestiar (Hg. 1). 

El nuclí més ben constru'it, de planta basicament rectangular, situat a ]' est 
d'una gran roca, era format per dues cambres. En la situada al nord (Hg. 1, sec
tor 5), no gaire gran, hem suposat que hí havia un rebost i el celler. En l'altra 
(sector 4), al sud, era on dormíen i menjaven els pagesos que vivien en aquesta 
casa. La porta d'aquesta estan~a central era al migdia de la cambra, ran de la 
roca, i permetia de comunicar-la amb un espai (sector 2), que segurament enca
ra era cobert, bé que ja s'obria al corral exterior. 

Aquestes dues cambres centrals de l'habitatge (sectors 4 í 5) eren acabades al 
cim amb un sostre de bigues, que recolzaven en la roca que hi havia a l'oest i 
que queien cap a llevant. Per damunt de les bigues, hi havia una coberta de 110
ses, que hom pogué trobar enfonsada a la cambra del forn (sector 3), que des
criurem tot seguit. En un costat de la carnbra meridional (sector 4), prop d'una 
pedra -que no retocaren gaire-, hi havia el foc aterra. Podem suposar que fou 
fet amb una rot11ana de pedres, tal com ha estat trobat en a1tres jaciments medie
vals. El fet d'haver estat, aquesta casa, abandonada i reutilitzada durant uns 
anys, segurament alllarg deIs segIes XIV i XV, en degué provocar la destrucció. 
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Planta del mas "B" de Vilosiu (municipi de Ceres, Bergueda). 
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Fora del nucli central, al sud, hi havia aquest espai interrnedi entre la zona del 
bestiar i la zona de les persones (sector 2). Aquest espai, situat davant del me n
jador-dormitori, perrnetia de comunicar amb l'habitació del fom, a ponent, i amb 
el corral, al sud, en bona part descobert i que s'obria a l' exterior per una porteta 
molt estreta. 

En l'habitació on hi havia el fom de pa i un gran banc de pedra (sector 3), es 
feien feines artesanals i la gent hi jugava (SÁNCHEZ, 1996 a, pp. 103-106). El 
fom era format per una cambra petita, coberta per una volta feta amb lloses 
posades a manera de plec de llibre. A sota, com en molts foms modems, proba
blement hi havia un diposit per a col·locar-hi la llenya. A la cambra de cuita, 
quan el mas fou abandonat el segle XIV, els pagesos s'hi deixaren algunes peces 
de terrissa grisa i vidrada -una de les poques trobades d' aquesta mena-, ja ales
hores trencades, que restaren esclafades en enfonsar-se el fom. 

La cort o corral (sector 1), clos per uns murs fets amb uns material s de més 
mala qualitat, només devia restar mig cobert, tal com de fet trobem en moltes 
representacions de l'epoca (SÁNCHEZ, 1996 b, pp. 141-142). En darrer lloc, uns 
quants metres més cap al nord-oest d'aquest edifici principal, més enIIa d'un 
caminet que seguia paral·lel al torrent, hi havia una altra construcció, repartida 
en tres ambits molt redu"its, destinada segurament també al bestiar. 

Els fragments de terrissa, que hom troba al llarg de les tres campanyes d' ex
cavació que s' hi feren els anys 1984-1986 ens porten a datar aquesta construc
ció des d'una data pro pera a l'any 1000, segurament del final del segle X, fins 
als primers decennis del segle XIV, moment en que es degué produir l' abando
nament. Un cop esdevingué un mas ronec, com deiem ara mateix, fou en part 
reaprofitat un temps, per a guardar-hi bestiar, i, finalment, és molt probable que 
es cremé s i s' ensorrés. 

Podem establir comparacions entre aquest mas i altres construccions sem
blants que han estat estudiades o excavades aquests darrers anys. 

En primer lloc, hem de fer esment de l'anomenat mas "A" de Vilosiu 
(CASTILLO, 1965). Durant molts anys va ésser l'únic model de mas medieval que 
teníem. Basicament, la seva organització era molt semblant a la del mas "B", tot 
i que una mica més gran. Hi ha, com en el mas "B", tres espais destinats als 
homes: un rebost més gran, un menjador-dorrnitori més petit i una cambra del 
fom molt més gran, situada a un nivell una mica superior, pero a on hom podia 
accedir directament, des del rebost. D'altra banda, el corral, que al mas "B" era 
davant, a l'entrada, en aquest cas era situat a dalt, prop del fom. Les corts, que 
al mas "B" eren en part al sud de l'habitatge i en part a l'altra banda del camí, 
en aquest mas "A" eren al sud de la casa. 

Merces a les prospeccions fetes els darrers anys al Collsacabra (Osona), s'han 
descobert alguns masos ronecs, que tenen un interes molt notable (SERRA, 1995
1996; SERRA, 1993). Són uns masos amb unes característiques basicament sem
blants a les deIs de Vilosiu. Parlarem de tres d'aquests masos, potser els que, 
d' acord amb allo publicat, sembla més segur que no foren modificats posterior
ment: el de Sa Palomera, el de la Balma de les Roques deIs Bugaders i el de la Clota. 

Basicament, en aquests tres casos, trobem un tipus d'edifici que coincideix 
amb la mena de construcció que trobavem al Bergueda. Dos d'ells són situats al 
oostat d'una balma o roca; el tercer, el de la Clota, potser el més gran, ja no cerca 
la protecció d'un espadat. La Clota era forrnat basicament per tres cambres 
arrenglerades de nord-est a sud-oest (SERRA, 1995-1996). En la tercera cambra, 
la més occidental, hi havia un fom de pa. En aquest mateix espai, a la banda 
nord, hom hi ha trobat un armariet buidat a"la paret, com els que hi ha als sec
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tors 4 i 5 del mas "B". És, per tant, un esquema distributiu gairebé igual al deis 
masos de Vilosiu. A part d'aquests tres espais, cal assenyalar l'existencia de dos 
possibles espais més a ponent i d'un tercer al nord, destinats a fer de corts i de 
corrals. Les parets d'aquests sectors destinats al bestiar eren fetes amb pedres 
molt poc treballades, tret que hom també pot veure clarament a Vilosiu. A més, 
davant de la porta principal hi havia una era, un fet que hauria de demostrar la 
relativa importancia que hi tenia I'agricultura. 

Les restes del mas de Sa Palomera tenen una planta rectangular (SERRA, 1995
1996). Fan uns 11,5 m de llarg per 4 m d' ample i queden basicament repartides 
en tres cambres. A més, cap a l'est, hi havia un quart espai. Tot restava a sota 
d'una balma. Les parets tenien un gruix de 70 cm i, actualment, es conserven en 
una al~ada d' 1,5 m. A la part superior del mur, hi ha tres forats, un per a cada 
cambra, que fan d'uns 20 a uns 45 cm de costat i que permetien de comunicar 
l' interior, fosc i fumós, amb l'exterior. La descoberta d' aquest sistema de ventí
lació i de sortida del fum ens permet de confirmar, com ja havíem suposat (fig. 
2), que el mas "B" de Vilosiu fou un mas sense finestres o obertures grans. 

Les restes de l'antic mas de la Balma de les Roques deIs Bugaders són situa
des dins d'una balma (SERRA, 1995-1996). La casa de pages era formada basica
ment per tres cambres. En aquest cas no són situades arrenglerades sota la roca, 
com a Sa Palomera, ans en trobem dues de col·locades sota l'abric rocós i una de 
tercera situada al davant de la cambra principal, en bona part fora de la protecció 
de la balma. Aquesta tercera cambra s'acaba, pero, a l'extrem sud-est, amb una 
gran roca. 

De masos com aquests en podríem esmentar d'altres exemples, com el petit 
mas de la Creu de Pedra (Solsones), el del Collet Alt de Cal Galzeran (Solsones), 

Figura 2 

Reconstrucció ideal del mas "B" de Vilosiu. 
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els maso S apinyats de Mílany (Ripolles), etc. Tots aquests masos foren fets en la 
mateixa epoca i corresponen a un mateix model d'habitatge de pages pobre. Tots 
són horitzontals, bé que alguns sigui n una mica més grans que els altres (així, 
alguns només tenen una cambra per a les persones id'altres en ten en tres). De 
fet, com veurem més endavant, podrien correspondre, efectivament, a un mas 
deIs segles X, XI o XII; podrien ésser una borda del segle XII o també podrien 
ésser, fins i tot, una masoveria del segle XIII. Per a entrendre les característiques 
d'aquests masos, cal parlar de l'economia i de la societat d'aquesta epoca, com 
farem tot seguit. 

Abans, peró, cal assenyalar que a partir del segle XII i sobretot al llarg del 
segle XIII, hom comen~a a fer un nou 1ipus de mas, que coneixem molt menys 
(BOLOS, 1998, pp. 44-46). En podria ésser una mostra el mas de Matacans 
(Artés, Bages), que tenia una planta trapezoidal (els seus costats feien 13, 12, 
16 i 11,5 m). Era format per un rebedor i per tres cambres. Els murs eren bas
1its amb pedres més treballades i més ben coJ.locades que en e1s masos altome
dievals. La porta d'accés era a la fa~ana meridionaL Ha estat datat al segle XIII. 
Sembla que fou bastit sobre un mas anterior, de l'alta edat mitjana -entre els 
segles IX i XII-, i sobre les restes d'una villa romana (DAURA et alii, 1995, pp. 
205-208). 

El mas de Serra-san~ (Bages) potser era un altre mas amb unes caracterÍsti
ques semblants. Tenia una planta quadrangular. En podem destacar tres aspectes: 
la seva porta era a la banda sud; la finestra era al co~1at oposat -no tenia, per tant, 
espitlleres- i era fet amb carreus ja ben escairats. Es molt possible que ja fos un 
mas vertical i ja tingués un trespol i un pis al damunt (BOLOS, 1998). Creiem que 
pot ésser datat al segle XIII. 

Economia i masos 

És lógic que ens plantegem, com s'ha fet en molts deIs treballs dedicats a estu
diar el mas catala, si hi ha una relació especial entre una fonna de poblament dis
pers i l' economia del territorio 

Com hem assenyalat, trobem els masos isolats sobretot en terres lleugerament 
muntanyoses, tot i que aixó no impedeix que també n'hi hagi en terres més pla
neres. D'altra banda, els productes que permetien l'alimentació deIs pagesos 
d'aquests masos eren molt diversificats: provenien de l'agricultura, de la rama
deria i, de vegades, del bosc. A la baixa edat rnitjana els censos que hom paga
va al senyor per gaudir de l'usdefruit deis maso s reflecteixen aquesta diversitat. 
EIs masos de Vilosiu lliuraven civada, vi, pernils, gallines i un espatllar. A 
Serrateix (Bergueda), donaven blat, civada i ordi, més ovelles, cabres í un espat
llar de bou i, encara, delme de fonnatges, ous, llana, cabrits, porcells i polls. A 
les Preses (la Garrotxa), lliuraven ordi i forment, ra'ims, faves, gallines, ous, per
nils i herba. Al mas Badia, del Sallent, en aquesta mateixa comarca, els pagesos 
gaírebé només pagaven una renda en fusta treballada. EIs masos de Vílobí 
d'Onyar (la Selva), llíuraven ordi, gallines i ous, drets sobre les pastures, í, 
alguns, també oques, perníls (normalment en metal·líc) o glans. A Sant Esteve 
de Tordera (Maresme), el 1183, donaven cereals, pernils, moltons, gallines, sous 
per un pore, etc.; fins i tot, els pagesos tenien dret de ca~ar amb paranys i armes 
(BOLOS, 1995, pp. 219-230). Tot aixó ens confirma una gran diversitat en les 
fonts de prove'iment d'aliments dels pagesos que vivien en aquestes explotacíons 
agrícoles. 
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De fet, els resultats derivats de l'estudi deIs ossos animals trobats a Vilosiu, i 
que podem datar sobretot als segles XII i XIII, ens permeten també de valorar la 
importancia, en aquest moment, de la ramaderia. Sabem, per exemple, que el 
70,54% deIs ossos eren d'ovelles i cabres, el 15,10% eren de porcs i el 7,91% 
eren de bovins. També hi havia ossos de galls i gallines i d'alguns animal s sal~ 
vatges, com el cérvol i la guineu. La importancia que hi tenien les ovelles fa pen
sar, fins i tot, que possiblement els pagesos d'aquest mas "B" de Vilosiu tenien, 
a part de les que posse'ien en propietat, un grup d' ovelles arrendades en regim de 
parceria (NADAL, 1996, pp. 115-116). 

Ha estat proposat que el pas d'una economía on la ramaderia tenia un paper 
fonamental a una economía basicament agrícola degué provocar l' aparíció del 
mas vertical, amb unes golfes, on hi devia haver el graner per guardar els cere
als (SERRA, 1993, pp. 471-472). Aquest canvi es degué produir als segles XII i 
XIII, ran de l'''emergencia d'una agricultura extensiva cerealística". D'una 
banda, cal dir que és cert que, als masos verticals, de vegades -almenys en epoca 
moderna-, es reservava part del pis superior per a graner. D'altra banda, pero, 
creiem que, al nostre país, els segles XII i XIII, si bé foren una epoca d'expan
sió de l'agricultura, ho foren gracies sobretot a l'ocupació de terres marginals. 1, 
certament, en aquestes terres marginals, la importancia de la ramaderia continua 
essent molt gran i, segurament, la perduració de la seva importancia relativa -en 
comparació amb l'agricultura- fou l'única manera d'intentar equilibrar un pres
supost familiar pages molt sovint deficitario Amb tot, és cert que és un tema que 
cal estudiar més. 

Sigui com sigui, nosaltres més aviat creiem que cal cercar les motivacions del 
canvi de les formes deIs habitatges, produH cap al segle XIII, en les profundes 
transformacions esdevingudes a la societat pagesa alllarg deIs segles medievals. 

Societat i masos 

L' any 1300, a la parroquia del Sallent -i en moltes altres parroquies de la 
Catalunya Vella- hauríem trobat uns pagesos que vivien en masos, d'altres que 
vivien en bordes i finalment d'altres que habitaven en masoveries (BOLOS, 1995). 
Com hem vist, la creació i la consolidació deIs masos dispersos, centre d'una 
explotació i unitat de cobrament d'unes rendes, sembla que no va ser igual a les 
terres més de muntanya i a les terres més de plana; a les terres més marginal s i a 
les terres conreades i habitades des de temps molt antie. Sigui com sigui, a la llar
ga, alguns d'aquest primers pagesos acabaren tenint un pes molt important dins 
la comunitat pobletana. 

L'aparició de les bordes no planteja tants problemes. Quasi totes foren creades 
de bell nou cap al segle XII. Generalment eren petites, situades en arees margi
nals dins del terme, pero amb un nucli compacte. Tot i que el pages, per tenir la 
borda hagués de pagar un cens directament al senyor, la mida d'aquesta explota
ció feia que els pagesos borders sovint haguessin de rebre en sots-establiment 
terres deIs pagesos més opulents, més ríes en terres. Ni que fos per algunes peces 
de terra poc importants, aixo suposava la creaCÍó d'un 1ligam de dependencia 
entre els borders i els pagesos grassos, de vegades augmentat, a més, si els pos
sessors de les bordes havien de treballar com a jornalers fora de 11ur explotació. 
En relació amb els masovers, el lligam encara era més fort. Tenien totes lIurs 
masoveries com a sots-establiment concedit per un pages rico Les masoveries, 
que creiem que es difongueren al segle XIII -com ho confirmen nombrosos 



104 J. BOLOS 

documents (To, 1993, p. 167)-, suposaren l'aparició d'un pages que, per la casa 
i per totes les seves terres, no soIs pagaya al senyor ans també lliurava un cens 
a un altre pages molt més ric. 

L'aparició d'aquestes diferencies s'esdevingué als segles XII i XIII; com és 
prou sabut encara, en alguns casos, s'agreujaren al segle XIV. Aquest enriqui
ment deIs pagesos grassos va anar Higat al fet de poder disposar de moltes terres, 
treballades per ells o bé cedides en sots-establiment a tercers; de disposar de 
di verses explotacions (per exemple de diferents masos ronecs) o bé de tenir moIt 
bestiar, cedit en un contracte de parceria per part, per exemple, d'algun habitant 
de la vila o ciutat (RENDU, 1991). D'altra banda, tot i les divergencies evidents 
que facilment hom pot veure, també podem assenyalar l'existencia d'un cert 
paraHelisme entre la relació que s'establia en el cas deIs pagesos grassos i 
"llurs" masovers, i la que hi havia, als "casal s" pirinencs, entre la família cap del 
casal (caput) i les famílies deIs homes que restaven subordinats (membris) a 
aquest cap (CURSENTE, 1997). Al món deIs masos, aquestes diferencies econo
miques i socials logicament també degueren restar reflectides en les formes deis 
habitatges. L'enriquiment deIs pagesos més rics degué motivar que llurs habitat
ges es diferencies sin c1arament deIs deIs restants pagesos i s'assemblessin als 
deIs membres de la petita noblesa. 

Un habitatge habitat 

Les excavacions són una bona manera d'aproximar-nos a l'espai on vivia la • 
gent al' edat mitjana. Podem trepitjar el mateix sol per on caminaven fa mil anys, 
podem tocar les parets de les cases on vivien, podem agafar les peces de terris
sa que feien servir per a coure els aliments, etc. Així, tenim la impressió que hem 
superat l'allunyament de la realitat quotidiana, impressió ben propia d' alguns 
documents de I'alta edat mitjana, de vegades molt formularis. Amb tot, hem de 
tenir present que aquesta informació també és limitada. Així com els historiadors 
de l'art ens expliquen que la impressió que tindríem si entréssim en una església 
rommlÍca a l'edat mitjana seria molt diferent de la que en tenim ara (restaurada 
i amb els murs nus), també hem de pensar que passa una mica el mateix en entrar 
en una casa de pages de fa uns mil anys: sense, pero, fusta, ni mobles, sense roba 
ni pells, sense olors ni pudors. 

Creiem que els inventaris fets al final de l'edat mitjana poden ésser un bon 
complement de la informació que ens donen les excavacions arqueologiques, de 
cara a saber com eren els habitatges medie vals. Certament, no podrem saber les 
olors i les pudors que hi havia, pero sí que ens permetran de saber moltes més 
coses sobre l'espai on vivia la gent cada dia. 

Si, per exemple, agafem un inventari d'una casa de pages del Iloc de Gréixer, 
a l'AH Bergueda (BOLOS & SÁ~CHEZ, 1996), trobem que s' esmenten, cambra 
rere cambra, tots els objectes que hi havia. Hi trobem, si fa no fa, un 13% d' ob
jectes de terrissa, un 0,5% d'objectes de pedra i un 22% d'atuells de metall. La 
resta són un 25,5% d'objectes de fusta i un 17,5% de robes i pells, que molt pro
bablement no hauran deixat cap rastre en el jaciment, ja que s'hauran destrui't al 
llarg deIs segles d' abandonament, soterrats o cremats. 

L'any 1351, per exemple, en un mas de Gréixer (Bergueda) forc;;a proper a 
Vilosiu i, igualment, no gaire ric, hi havia un matalas, uns sacs de llit, uns 
llenc;;ols, unes flac;;ades, uns coixins; tot plegat cobert amb uns cobrellits de pell. 
Al voltant del foc, hi havia peroles, calderes, oHes, paelles, gerrets, morters, 
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talladors, escudelles, servidores, conques. Molts d'aquests objectes eren de fusta: 
els talladors, les servidores, les conques i adhuc els morters. Les fonnes deIs 
plats í de les culleres de fusta trobats en un habítatge situat al costat delllac de 
Paladru (a la Borgonya) són molt semblants a les deIs atuells que haurÍem trobat 
en qualsevol casa de pages medieval catalana (COLARDELLE & VERDEL, 1993, p. 
50). Al costat d'aixo, hi havia mobles, com un escon, unes taules, uns bancs, tau
lells, caixes, i una pastera. També hi hauríem trobat eines per a treballar els 
camps, com fah;s, aixades, aixadells, cavecs, podadores, destrals, garbells, cabas
sos i un jou o unes esquelles per als animals. Arnés. hi havia bótes, tines, vai
xells i folladores, per al vi. Si ens fixem en les eines representades en la pintura 
i l'escultura d'epoca romanica i gotica, trobarem que hi ha pintats o esculpits 
molts d'aquests atuells (SÁNCHEZ, 1996 b, pp. 138-139; OCAÑA, 1998). També hi 
havia, en aquesta casa de pages de Gréixer, un tom de llana, pintes per a penti
nar, troques d' estam i altres objectes relacionats amb la llana. Finalment, d'una 
manera una mica sorprenent, hi havia també una espasa, una llan¡;a, una ballesta 
i un escut. Fins i tot, aquests inventaris ens permeten de saber que alguns deIs 
habitants que vívien en aquest mas portaven calces, un jubet, una gonella, una 
gramalla amb caperó i pells (BOLOS & SÁNCHEZ, 1996). 

El mas Quíntila de Vilosiu en vigílies de la crisi 

Si relacionem els resultats obtinguts a les excavacions amb allo que diuen els 
documents escrÍts i amb allo que trobem a les fonts iconografiques (SÁNCHEZ, 
1996 b), podem anar, doncs, una mica més enlla en el coneixement de la vida en 
un mas medieval. Podem suposar que el mas "B" de Vilosiu, que, segons un 
document de l'any 1125, s'anomenava probablement mas de Quíntila, era situat 
al costat d'uns camps, d'unes vinyes, d'algun fruíter, d'uns horts (BOLOS & 
SERRA, 1996). Pe} seu costat passava un camí, que separava la construcció prin
cipal d' aquest mas, de les corts. De fora estant, hauríem vist una casa de pedra, 
potser coberta d' algun tipus d' arrebossat de cal¡;. A l'esquerra, entre el corral i el 
toment, hi havia el femer. La major part de la coberta de l'habitatge era de 110
ses. A la paret de la casa només hi havia una petita obertura al costat de la cober
ta, per on sortia el fum (fig. 2). Aixo feía que l'interior de la casa fos un lloc fosc 
i fumós. A la banda del torrent, hi havia un corral, tancat per un mur de pedres i 
en part cobert. En aquest corral hi havia un perit ramat d'ovelles i de cabres. 
Aquest espai era, com reflecteixen algunes pintures i miniatures, on, per exem
pIe, es devien munyir les cabres (SÁNCHEZ, 1996 b, p. 138) o es devien xollar les 
ovelles. 

Per a entrar a l'habitatge, hem de travessar aquest clos i entrar en un espai 
cobert, on hi havia algunes eines i, a la dreta, un ase. La porta principal, fonna
da per un muntant i una gran llinda, monolítics, permetia d'accedir a l'interior. 
L'habitació principal restava repartida en tres espais. Al davant, en la part on el 
sostre era més alt, hi havia una taula, amb un banc a cada banda. Damunt la taula 
hí havia alguns plats de fusta i tres escudelles o bolso Entrant, a ma dreta, en la 
part baixa de la cambra, hi havia el foc a terra, al costat d'una pedra grossa. 
D'uns clemastecs penjava una caldera, col·locada damunt del foco L'espai de la 
llar restava limitat per un escon i per un taulell. Més enlIa, també a la dreta, hi 
havia un parelI de caíxes i unes pells que tapaven uns matalassos, que servien de 
llit on donnía la gent. Per damunt d'una de les caixes hi havia tot de roba, una 
gonella i unes pells. Al fons d'aquesta cambra, s'obría una porteta que permetía 
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d'accedir a una altra cambra, on penjava carnsalada ion hi havia olles, di verses 
bótes i alguna tina, a part de diverses eines. En sortir per la porta principal, 
coberta com hem dit per una gran llinda, hauríem pogut entrar, a ma dreta, a una 
cambra on hi havia el fom, amb un banc, alguna caixa, molta llana, un tom per 
a filar i troques. El fom era, com alguns deIs representats en miniatures medie
vals (SÁNCHEZ, 1996 b, p. 143), format per dues cambres, una per a coure el pa 
i l'altra per a guardar la llenya. També hi havia la pastera. Per damunt del banc 
de pedra hi havia un joc, fet també de pedra, un molí manual i diversos objectes 
de fusta. 

El paisatge general de la coma de Vilosiu devia ésser molt diferent de l'actual. 
Molt probablement, tot el vessant soleat pel torrent devia ésser eobert de molts 
poes pins. Gairebé tot devia ésser un prat, esquitxat per alguna mata de roures, 
potser per algun pi i per alguna boixeda. Segurament, alla on hí havia més bosc 
era en els indrets més abruptes, com }'extrem inferior de la vall, on sembla que 
hi havia el mas de la Rovira. Cap a la part alta, fa més de trenta anys, hom va 
trobar restes d'un vilatge de pastors, datat als segles XII i XIII, i anomenat la 
Jac;a (Rm, ] 989, p. 56). Enmig d'aquest conjunt de prats, hi havia unes clapes de 
conreu, camps inc1inats i, en algun cas, lleugerament feixats, dividits per mar
ges, no gaire alts, fets potser amb alguna pedra grossa, tal com ha estat assenya
lat al Barcelones (PALET, 1997). La distancia entre els quatre masos que ocupa
ven aquesta fondalada era d' entre 200 i 400 m. Aixo ens ha de fer adonar que, 
tot i tractar-se d'un poblament dispers, era una xarxa forc;a atapelda de cons
truccions. Si bé no es podien potser parlar -fent crÍts- d'un mas a l'altre, sí que, 
amb una eorreguda, podien comunicar-se i, si con venia, ajudar-se. 

Cloenda 

La valoració de les relacions que hi ha entre els que fan historia a partir de la 
documentació escrita i aquells que només treballen les fonts arqueologíques és 
un tema que trobem sovint tractat en la bíbliografía recent. U. Broccoli, en el seu 
llibre sobre l' arqueología medieval italiana, hi dedica unes pagines (BROCCOLI, 
1986, pp. 51-52). Aquest tema també, de fet, fou l'eix central d'un poIemic lli
bre coordinat per M. Barceló i publicat fa deu anys (BARCELÓ, 1988). Un con
grés fet en terres occitanes, l'any 1990, tingué com a centre la relació entre his
toriadors i arqueolegs (GOUZY, 1992); s'hi feren aportacions per part de J. M. 
Pesez, M. Bourin, J. C. Helas, etc. D. Austin afirma, encara més recentment, que 
"el debat entre la historia documental i l' arqueologica és més un monoleg que 
no pas un dialeg." (AUSTIN, 1997, p. 13). Podriem ampliar molt el nombre de 
referencies sobre aquest tema. 

De fet, ens podem adonar que, en ]' estudi del poblament, és aBa on es veu més 
clarament l' interes i la necessítat que hi hagi una col-laboració estreta entre 
arqueolegs i documentalistes, com afirmen M. Ginatempo i A. Giorgi, en un 
recent article publicat a la revista Archeologia Medievale (GINATEMPO & GIORGI, 
1996). D'altra banda, també és ben palesa la necessitat dc planificar la realitza
ció de recerques, a partir de les fonts escrites i de les fonts arqueologiques, que 
portin, per exemple, al coneixement, d'una banda, de l'evolució de les formes de 
les cases esparses, sobretot als segles XIII-XV, i, d'altra banda, al coneixement 
de 1'evolució del parcel·lari rural. 

Amb l'excavació del mas "B" de Vilosiu varem voler fer una petita aportació 
al coneixement del poblament dispers a Catalunya. Cal reconeixer, pero, que 
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aquest mas i la major part deIs altres masos estudiats arqueologicament eorres
ponen a habitatges situats en indrets marginals. Aixo té molta importancia. Com 
hem dit, al segle XII i sobretot al segle XIII, es degué produir una diferenciaeió 
entre els edificis d'explotacions que prosperaven -edifieis que pogueren ésser 
fets de bell nou- i les eonstruecions deIs masos pobres, que només permetien 
sobreviure els pagesos que hi vivien (si no s'endeutaven progressivament) . 
Aquests darrers eren masos situats en terres rostes, masos bastits en zones mar
ginals dins del terme, masos que pagaven fortes rendes, on el marge entre les 
entrades i les sortides (les despeses més la sostracció senyorial) era molt redult. 
L'existencia d'aIguns caps de bestiar -sovint tinguts per a un tercer- era un petit 
complement, pero no suficient per a sortir de la miseria . 

Així doncs, la major part deIs masos que hem esmentat més amunt eren masos 
d'aquest tipus primerenc o pobre. Només algun, com el de Matacans (Bages), 
construi1 cap al segle XIII, era d'un altre tipus. 1, aquest tipus de mas encara és 
poc conegut. Tot i que imita la casa forta de la pe tita noblesa, no l'hem pas de 
confondre amb els habitatges fortificats (amb vall, muralles, espitlleres i merIets) 
deis cavallers, membres de la noblesa baixa, fets sovint encara en epoca romani
ca (BOLOS, 1998, pp. 35-37). Per desgracia, la major part d' aquests masos deIs 
pagesos grassos foren habitats després de la Pesta Negra, i encara als segles 
modems i contemporanis. Aixo ha motiv'!t que hagin estat molt més transfor
mats, fet que en dificulta el coneixement. Es un tema que caldra estudiar. 

Un aItre aspeete on la suma d'aquestes dues disciplines, la historia deIs docu
ments escrits i l'arqueoIogia, podria ésser molt profitosa per exemple, la rea
Iització d'un minuciós i difícil-bé que no impossible- estudi sobre el pareeHari 
de les terres, dc cara a descobrir com resta afectat un possible parcel·lari aItome
dieval per a la creació deIs masos. Tot i que l'estudi del parcel·lari rural és un 
aspeete gairebé inedit al nostre país, són prou coneguts els aven90s que hi ha 
hagut en aquest sentit, sobretot a l'Europa atlantica, els quals han permes d'ob
tenir notables coneixements sobre el paisatge i sobre la societat en aquests pal
sos. Amb una metodologia adequada, estem segurs que hom podria arribar a 
descobrir, tal com s'ha fet a Anglaterra (ASTON, 1985, pp. 120-137) i en altres 
parsos europeus, l' existencia de canvis notables en la forma deIs camps, fruit de 
l' existencia de canvis en la societat, l' economia o la tradició deIs pobladors, deIs 
pagesos o deIs senyors. 
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Figura 3 

La vall de Vilosiu (municipi de Ceres, Berguedil). S'hi situen els quatre masos ronees 

(dos deIs quals han estat exeavats) i l'índret on hi havia l'església de Santa Maria. 


La zona ratllada eorrespon a les terres de eonreu. 
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