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Quan, a començament de l'any 1979, al llarg d'una conversa, decidírem de fer 
un mapa de les vies de comunicació a la Catalunya medieval, sense saber-ho, érem 
a l'inici del projecte de realització de l'Atlas Històric de Catalunya, la confecció i 
l'edició del primer volum del qual (anys 759-992), en relació amb algunes zones, 
ja és molt avançada. Quan surtin publicades aquestes notes cal esperar que ja hi 
hauran diversos fulls a la venda. 

Molt aviat, ens plantejàrem que l'obra cartogràfica que volíem fer valia més 
que fos al més àmplia possible. Això provocà un cert nombre de dubtes sobre, per 
exemple, l'escala que havíem d'escollir per a la majoria dels mapes, els fulls dife-
rents que hi havia d'haver, etc. 

Inicialment dubtàvem entre una escala 1:50.000, 1:100.000 i alguna altra de 
menys detallada. Per a aquesta època carolíngia, tal com l'experiència ens ha con-
firmat, l'escala més adequada per al tipus de mapes que volem fer és la 1:100.000. 
Potser, més endavant, quan es facin els mapes d'altres segles, en relació amb els 
quals es conserva més documentació, caldrà recórrer a escales que permetin de 
representar més detalls (1:50.000 o fins i tot 1:25.000). I això tampoc no impedeix 
que, per a aquests mateixos anys 759-992, utilitzem, en les ampliacions, mapes 
amb aquestes escales o amb d'altres. 

Un altre problema que calgué resoldre aviat i que, tanmateix, durant força 
temps fou motiu de discusions, va ésser el nombre de mapes diferents que hi havia 
d'haver, en aquesta primera etapa, en relació amb cada zona. Aviat vàrem veure 
que, tot i emprar l'escala 1:100.000, intentar de representar-ho tot en un sol full 
era gairebé impossible. Això ens dugué a col·locar en fulls diversos les dades topo-
nímiques, econòmiques o del paisatge, les informacions més relacionades amb la 
història eclesiàstica o bé els elements polítics, administratius o senyorials. Crèiem, 
en canvi, que les dades relacionades amb el paisatge i l'economia podien incloure's 
perfectament -gairebé com a fons- en el mateix full on hi haguessin les dades topo-
nímiques, que tenen també, evidentment, una importancia sòcio-econòmica. 
D'altra banda, però, en relació amb aquesta etapa d'abans de l'any mil, el mapa 
eclesiàstic hauria pogut ésser perfectament el mateix que el mapa polític. Després 
de donar-hi força voltes, finalment, decidirem que, fins i tot per a aquesta època, 
valia més de separar el món polític de l'eclesiàstic, tot i que potser molts cops no 
hauria estat ben indispensable car, molt sovint, la font de la informació és la matei-
xa. 



Alhora que solucionàvem aquests problemes també s'hagué de decidir, per 
exemple, les característiques dels símbols o signes. Alguns signes han estat trets 
d'altres mapes, d'altres han estat inventats. Alguns foren decidits ràpidament, 
d'altres, en canvi, foren motiu de més dubtes; uns quants signes no foren usats fins 
en un moment en el qual la realització ja era força avançada. 

En començar a realitzar el primer mapa ens trobàrem ja amb un problema 
més greu i evident, no formal sinó de contingut: una part dels topònims no eren 
vius i, per tant, no es podien pas situar exactament; això encara és més greu quan 
aquests noms es refereixen a llocs d'habitatge o a edificis (vil·les, vilars, cases, cas-
tells, esglésies, molins...) a causa de la pèrdua d'informació, per exemple demo-
gràfica, que representa no incloure'ls. Aquest fet d'excloure'ls, en no saber exac-
tament llur situació, era doncs prou lamentable, més encara quan gairebé sempre 
sabíem llur localització aproximada. No coneixíem, per exemple, que una vil·la 
del segle desè corresponia a una casa actual concreta o a un poble determinat, 
però, podíem saber que era situada dins d'una vall determinada. Davant d'això, 
decidirem de situar els signes que reflectien aquests llocs d'habitació o aquests edi-
ficis dins d'un quadrat o rectangle. Al cap i a la fi, a causa de motius tècnics, només 
col·loquem dins del marc un número, que remet, però, a un llistat situat en el 
mateix full. 

D'aquesta manera, tot i les dificultats gràfiques que ha calgut superar, hem 
intentat d'excloure el mínim possible d'informació; només alguns pocs topònims 
resten fora del mapa i són esmentats exclusivament en els índexs, tanmateix amb 
llur situació aproximada. 

El mapa toponímic i econòmic 
A Catalunya s'han conservat molts documents d'època carolíngia. Així 

mateix, aquesta documentació té, molt sovint, un caràcter popular -una de les 
parts sol ésser un pagès- que permet d'acostar-nos força al món rural del lloc al 
qual fa referència l'instrument. Molts cops, en la documentació, resta força ben 
definida l'estructura administrativa, eclesiàstica o senyorial del país i, fins i tot, 
per exemple, hi trobem la toponímia més menuda. En relació amb la major part 
de les comarques de la Catalunya Vella, la quantitat de topònims d'abans de l'any 
1000 que s'han conservat en aquests nombrosos documents és molt gran. També 
cal dir -tot i el que hem dit més amunt- que, sortosament, bona part d'aquests 
topònims encara actualment són vius o, si són de zones ja abandonades, encara es 
poden trobar en els mapes. Només és impossible de situar una minoria dels noms 
de lloc documentats. 

Aquesta abundor ha plantejat, a l'hora de fer els mapes, fins i tot, problemes 
d'espai, car en algunes zones -més ben documentades- es produïa una aglomeració 
de noms i la quasi impossibilitat material de fer-los encabir sobre el full. En alguns 
casos, ha calgut recórrer a l'ús de nombres -no emmarcats- que remeten al marge 
del full. 

En relació amb alguns problemes plantejats a l'hora de localitzar els topònims 
o bé en relació amb les transformacions sofertes per aquests noms al llarg dels 
anys, us remetem a L'Atlas Històric de Catalunya. Aportació a l'estudi de la topo-



nimia catalana medieval, article que vam publicar l'any 1981 a les pàgines 18-21 del 
"Butlletí interior" de la Societat d'Onomàstica, número III. Als exemples que 
esmentàvem aleshores ara en podríem afegir d'altres. És curiós, a tall de mostra, 
el pas que trobem documentat de Sabadello (977) a Labadí, segurament a través 
d'un * Sabadill i * Sabadí, en el qual es prengué la síl·laba inicial com a article 
femení; la possible relació amb l'abadia de Besalú degué afavorir aquesta trans-
formació. Labadí és una casa situada al NW de Serinyà. 

Esperem, també, que les dades que forneix l'Atlas permetran de tenir un més 
bon coneixement de molts topònims i que, al mateix temps, permetran de poder-
los escriure més correctament. També a tall d'exemple, sembla que seria més con-
venient d'escriure Borror -tal com ja es proposa al "Diccionari català-valencià-
balear"- que no pas Borró 

Al costat dels topònims, en aquest mapa, també hi hem representat altres ele-
ments relacionats amb el paisatge o amb l'economia. Hi consten, sempre aproxi-
madament però d'acord amb la documentació, les zones de camps, les zones de 
vinyes, de pastures, de boscs, d'hortes, etc., i, també, les vies de comunicació, els 
molins, els forns, les rompudes, etc. Els estudis del paisatge històric a Catalunya 
es troben molt endarrerits, gairebé són inexistents; en aquest camp, altres països 
-Anglaterra, Polònia, França...- ens porten molts anys d'avantatge. 

El mapa polític 
Com ja hem dit més amunt, durant una temporada vàrem estar dubtant sobre 

si fèiem o no aquest mapa. Molts cops, aquest full gairebé és el negatiu de l'ecle-
siàstic. 

Diguem-ho amb altres paraules: molts cops, a causa de les limitacions de la 
documentació, les úniques terres que sabem que havien estat dels comtes són 
aquelles que ja no tenen i han donat. Tanmateix, pensant en el futur immediat, 
quan, després de l'any mil, calgui dibuixar les senyories jurisdiccionals del nostre 
país, vam decidir que no podíem pas deixar de fer aquest mapa, on es reflecteixen 
els dominis dels comtes, dels vescomtes i també d'algun senyor important -espe-
cialment, de moment, els vassalls reials-. Amb tot, abans de l'any 992, gairebé 
només hi podem representar allò que els comtes donaren, d'una forma general-
ment esplèndida, a les congregacions monàstiques, d'acord exclusivament amb els 
documents de l'època. Més endavant, quan apareguin els fulls dels segles poste-
riors, gairebé segur que podrem veure d'una forma més clara les terres que de 
debò tenien aquests comtes -i que restaren en llurs mans-; així, per exemple, 
podrem representar l'important domini que tenien a la zona de Molló -documen-
tat, el segle Xilè, amb prop d'un centenar de masos- o a la zona de Besalú, etc. 

El mapa eclesiàstic 
Juntament amb el mapa toponímic, el mapa eclesiàstic generalment és el més 

ric d'informació. El gran nombre de monestirs que hi havia en algunes zones de 
Catalunya -especialment, per exemple, en el comtat de Besalú-, alguns dels quals 
tenien extensos dominis senyorials, permet que aquest mapa sigui ple de dades. 
Malgrat tot, com sempre, restem cenyits per les limitacions documentals. 





Un fet que calia reflectir clarament en aquest mapa -i també, evidentment, en 
el polític- eren els canvis de possessor; no és el mateix una terra que l'any 992 for-
mava part d'una senyoria que una altra que ja no en formava part. Hem intentat 
que amb les diverses franges esbiaixades, amb les dates i amb la possibilitat de 
comparació amb el mapa polític, hom pugui veure bé l'evolució dels dominis fins 
aquesta data. 

Així mateix, també calia poder representar la possessió d'una parròquia o 
dels seus drets parroquials. Al final decidírem de fer-ho amb unes ratlles també 
esbiaixades, més primes que les de pèrdua de domini i orientades diferentment 
que aquestes. 

Un problema més greu va ésser el d'indicar els límits dels alous o dominis se-
nyorials. Alguns cops les afrontacions, gràcies als documents, es poden recons-
truir molt fidelment. Generalment, però, es plantegen problemes diversos. A 
vegades el límit és només probable, d'altres vegades només és hipotètic, d'altres, 
encara, és totalment desconegut. Això ho hem resolt amb diversos tipus de línies 
o bé amb diferents taques de mides diverses, sense límit precís, tal com ho descri-
vim detalladament a l'Atlas i, per tant, no cal pas detallar ara. 

Per acabar aquestes notes podem esmentar alguns problemes concrets que 
hem trobat i que ara només-descriurem superficialment. 

Representar en els mapes el sector oriental del terme de l'actual municipi de 
Santa Pau ha estat força complicat a causa de diverses dificultats, algunes de les 
quals, tanmateix, ja hem trobat solucionades en estudis publicats fa més o menys 
anys. 

Els noms Riodazari o Rivodario i Rividazer són molt semblants i han motivat 
diverses confusions. Mentre els primers es refereixen a Riudaura, el tercer el 
podem relacionar amb l'actual riu Ser. Tanmateix, aquesta només és una de les 
qüestions. 

Segons s'ha afirmat repetidament -i no tenim pas cap motiu per negar-ho-, 
Santa Maria de "Riudeser" és l'actual santuari dels Arcs. Davant, però, el marge 
de dubte ens hem estimat més de deixar, a l'Atlas, darrera del nom Rividazer, un 
interrogant. 

En relació amb la propera cel·la i parròquia de Sant Vicenç del Sallent, també 
hi ha problemes. Amb pocs anys de diferència, aquest lloc és esmentat com a part 
del vell monestir de Sant Julià del Mont, del monestir de Sant Esteve de Banyoles 
i, bé que d'una forma efímera, també de la comunitat de Sant Joan de les Abades-
ses. Tot això, que ha provocat diverses confusions en algunes obres historiogràfi-
ques, ens ha costat força de representar en el mapa. Ho hem resolt de la manera 
següent: unes ratlles gruixudes, verdes clares, representen el monestir de Banyo-
les; quatre ratlles primes, blaves, el monestir de Sant Joan de Ripoll, i tres de pri-
mes, de color verd més fosc, el monestir de Sant Julià. 

A Ridaura mateix, lloc esmentat més amunt, sembla que hi va haver un 
monestir que, a partir d'una certa data, va passar a dependre de la comunitat 
monàstica de la Grassa. El moment d'aquest possible pas, probablement provocat 
per la casa comtal, ha plantejat, de força anys ençà, molts dubtes, a causa de la 
sèrie de documents falsqs que hom creu que hi ha en aquest fons de Ridaura, tal 



com ja se n'adonà el mateix Monsalvatje. Tot això ens ha obligat a establir una 
datació de compromís. 

El problema dels documents falsos o alterats també l'hem trobat en altres 
llocs del mateix comtat. A la zona de Montagut, segons un document del 965, el 
comte de Besalú cedí unes terres al monestir de Camprodon. Aquest document va 
sofrir una interpolació, en ésser copiat vers el segle XlIIè, per tal d'adaptar-lo, 
probablement, a allò que tenia en aquest moment la comunitat en el citat lloc. En 
aquesta còpia no només s'esmenten les zones que passaven a dependre del mones-
tir (Palau, Molivedre, Morrenyà, "Golors", Vallmajor, Puliger i la Ribera del Flu-
vià), tal com es devia esdevenir en el document original, sinó també els noms de 
cadascun dels masos i bordes que hi havia en aquests llocs i també -i això és així 
mateix afegit- els. noms dels usos als quals estaven obligats els pagesos que vivien 
en aquests masos. Aquesta interpolació, no esmentada fins ara, ha estat causa de 
molts errors(2). 

Tot i que, en principi, durant la realització de l'Atlas, no intentem pas fer un 
estudi profund dels documents, ans només seguim els estudis fets prèviament, 
aquest cop, però, hem rebutjat aquest paràgraf que ara creiem evidentment inter-
polat. Això, d'altra banda, altera força la idea que teníem del paisatge d'aquesta 
zona, al segle Xè; devia ésser una plana amb dos nuclis principals de poblament -
Montagut i Palau amb Molivedre-, separats, plausiblement, pel bosc de Puliger 
(que sembla que degué ésser romput parcialment abans del segle XlIIè, quan s'es-
menten un mansum de Boscho, un mansum de Campis...), i envoltats per algunes 
vil·les, força velles, situades a les muntanyes veïnes: Morrenyà, "Golors", etc. 

Per acabar, voldríem plantejar, breument, un problema amb unes caracterís-
tiques força diferents de les de les qüestions esmentades més amunt: ¿Fins a quin 
punt allò que hem inclòs a l'Atlas reflecteix tot allò que hi havia en el país? 

D'entrada cal dir, és obvi, que ens hem trobat -com es troba qualsevol que 
faci un estudi històric- amb les limitacions imposades per la documentació conser-
vada. Ens podem plantejar, amb tot, quin tant per cent de vil·les, d'esglésies, de 
camins, de boscs, de dominis senyorials, etc., hem reflectit en els fulls de l'Atlas. 

En relació, per exemple, amb el problema plantejat per la manca d'informa-
ció sobre el veritable patrimoni dels comtes ja n'hem dit alguna cosa. Parlem 
doncs, ara, d'altres aspectes. 

Les principals poblacions, vil·les o esglésies parroquials creiem que -gràcies 
a la riquesa de la documentació conservada- hi són representades; podem arribar 
a aquesta conclusió si comparem les dades reflectides a l'Atlas amb els pobles que 
sabem que existien a la baixa Edat Mitjana o a l'època moderna. Potser a l'Atlas 
no s'esmenten -i devien ja existir- una vil·la o vilar de Sant Privat d'En Bas, de 
Gitarriu, de Capsec, de Llorona, etc.; de fet, però, són una minoria. 

En canvi, la quantitat de masos representats en els mapes és molt inferior a 
la que hi havia en realitat. En alguns llocs tenim mostres -generalment també par-
cials- del que devia esdevenir-se; així, per exemple, a Castellfollit, a Salarça, a 
Llonganya, possiblement a Ridaura, etc.; tanmateix, del nombre real de masos, 
encara en llur immensa majoria "anònims" -molts cops encara només eren dife-
renciats pel nom de llur possessor- en sabem ben poca cosa. 



En relació amb altres aspectes, la informació també és força parcial: potser 
són dibuixades algunes vies importants, però en manquen d'altres: així, per exem-
ple, la via d'origen romà del Capsacosta i de la Vall de Bianya. Tenim, també, 
força molins documentats -alguns fins i tot amb nom propi- bé que no pas tots. 
Encara és més indicativa la representació de l'existència dels boscs, de les pastu-
res, dels conreus, de les vinyes, dels horts... els límits dels quals sempre han d'és-
ser aproximats. Sabem però que hi havia un bosc de Puliger, un Bosc Aspre (al 
Ripollès), un bosc de Malatosquera, etc. 

Finalment, mentre coneixem una mica com era l'estructura eclesiàstica -tot i 
que potser no haguem pogut indicar totes les parròquies- no sabem, en canvi, gai-
rebé gens com s'organitzava políticament o administrativament el territori. Hi 
havia un castell de Finestres -fronterer-, un castell, de localització poc segura, de 
"Gurn", un altre vers Ribelles; caldria, però, saber -tot i que els documents sem-
bla que no en diuen res- quines eren les demarcacions de les quals s'encarregaven 
els veguers (vicarii), pressumptes representants sobre el país, durant l'època caro-
língia, dels comtes; amb tot, aquesta estructura sembla que la podem veure més 
bé, per exemple, a Osona, comarca de repoblació més tardana. A la Garrotxa, 
contràriament, hi és més ben representada l'existència d'uns grans propietaris -
que tenen terres fins i tot a diversos comtats- amb precepte reial (vassalls del rei), 
que havien de tenir força importància, almenys durant el segle IXè, en aquest país 
que no va sofrir el trasbals provocat per la revolta d'Aissó. 

Ara, tanmateix, no volem pas entrar en detalls, queja exposarem en estudis 
a part. Només hem volgut plantejar, per sobre, alguns dels problemes que s'han 
presentat a l'hora de realitzar els primers fulls de l'Atlas Històric de Catalunya, els 
quals precisament afecten les terres per on s'estenia el vell comtat de Besalú. 

Barcelona, febrer de l'any 1984 

NOTES 

(1).- Antoni M.Alcover - Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, II, Palma de Mallorca 
1964, pàg. 605. 

(2).- Així, per exemple, en Jordi Bolòs, Els masos del terme de Montagut l'any 965, "Revista Catalana 
de Geografia", núm. 4 (Barcelona 1978), pàgs. 655-667; rectificat en: Jordi Bolòs, Els estudis his-
tòrics del paisatge, "Butlletí dels Amics de l'art romànic", I (en curs de publicació). En aquest 
darrer estudi es conclou que, molt probablement, en aquest document de l'any 965 (vegeu: Mon-
salvatje, Noticias históricas, XI, Olot 1901, ap. CXLII, pàgs. 208-210), des de etmansumde Pala-
cio cum sua laboratione... fins a ... que spectant ad potestatem és una interpolació del segle XlIIè. 
Aquesta constatació obliga a haver de canviar substancialment les conclusions de l'article esmen-
tat més amunt i, així mateix, obliga a haver de rebutjar que el primer esment documentat de, per 
exemple, el mot borda sigui de l'any 965. 


