
F U L L S D E L C O N S E L L 141 

Les valls d'Àneu i el medievalisme 

català: La historiografia recent 

Certament, els anys 90 han estat ben profitoses pel que fa als estudis d'història 

medieval referents al Pallars Sobirà i, concretament, a les valls d'Àneu. L'ajut 

de diversess institucions ha permès l'aparició, en aquesta dècada, de treballs 

especialitzats, tant en la recerca arqueològica com en la documental, que han 

continuat i aprofundit els coneixements de l'obra llegada per Ferran Valls i 

Taberner, Ramon d'Abadal o Ignasi Puig. Les valls d'Àneu han passat a conver

tir-se, especialment al llarg d'aquesta dècada, en un laboratori d'investigació 

excepcional sobre els caràcters i l'evolució de les societats medievals de mun

tanya. L'estat de la qüestió que, a tots els nivells del treball de camp i de la 

recerca historiogràfica, representà la publicació, l'any 1993, del volum quinzè 

de la col·lecció «Catalunya Romànica», dedicada al Pallars; la posterior revisió 

de les fonts escrites ja conegudes; l'accés a nous arxius, especialment als fons 

de l'Arxiu Ducal de Medinaceli; les noves troballes documentals i les edicions 

de manuscrits, i també l'aplicació dels mètodes i tècniques adequats en el 

camp de l'arqueologia, han convertit aquest petit espai del Pirineu català en un 

referent, generador de debat sobre temes rellevants de la discussió historiogràfi

ca medievalista. Els béns d'aprofitament comunal i la seva influència directa 

en el naixement i el desenvolupament institucional de les comunitats pobleta-

nes, la supervivència d'estructures antigues i la presumpta feblesa de la senyo

ria feudal davant la força de les comunitats, i, finalment, el paper en l'organit

zació de l'espai rural i el control del territori, amb la seva cronologia, de les 

xarxes castral, monàstica i parroquial constitueixen tres grans eixos de la inves

tigació -entre molts altres- perfectament interrelacionats, els fruits dels quals 

ens mostren unes valls i uns habitants gelosos en la defensa dels seus costums, 

estatuts i privilegis; unes comunitats, protagonistes veritables de la seva histò

ria: de la regulació de la seva vida interna i de les relacions amb els altres. 
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Estat de la qüestió 

Ha estat realment simptomàtic. Els 
anys 90 han vist la celebració de 
diversos col·loquis que han tractat, 
amb més o menys importància, pro
blemes d'història agrària vinculats a 
les terres pirinenques. Ens farem res
sò, ara, de dos col·loquis sobre «Sis
temes agraris, organització social i 
poder local als Països Catalans», 
organitzats conjuntament per la 
Universitat de Lleida i el Patronat Jo
sep Lladonosa d'Alguaire. El primer, 
del 1995 i publicat el 1996, fou de
dicat, justament, als béns comunals, 
i hi veié la llum un treball de Josep 
M. Bringué sobre La conformació 
dels drets comunitaris sobre el terri
tori. La vall d'Àneu (segles xv-xviii), 
en què l'autor subratlla la importàn
cia del conflicte com a mecanisme 
regulador de les relacions entre les 
comunitats i destaca la capacitat 
d'aquestes per actuar lliurement, 
sense la intervenció del senyor, cosa 
que les diferencia d'altres comuni
tats del territori català, sotmeses a 
un domini senyorial efectiu. De fet, 
l'autor concretava i sintetitzava al
gunes de les investigacions de la tesi 
doctoral que llegia aquell mateix 
any, titulada: Comunitats i béns co
munals al Pallars Sobirà, segles xv al 
XVIII. Una tesi que demostra, entre 
moltes altres aportacions, el lligam 
profund existent entre comunitats i 
béns comunals i el significatiu grau 
d'autonomia política i econòmica 
assolida per aquestes comunitats 
pallareses davant els poders supe
riors, fins i tot en moments de forta 
ofensiva senyorial. Tanmateix Josep 
M. Bringué ja ens n'havia fet cinc 
cèntims en treballs com La qüestió 
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«Llibre dels costums i ordinacions de les valls d'Àneu". 

de la fi del comtat de Pallars, cimal 
de la crisi baixmedieval, publicat a 
Collegats, núm. 4 (1990), i Redel-
me, qüèstia i llibertats camperoles al 
comtat de Pallars (segles xiv-xv), 
també a Collegats, núm. 6 (1993). El 
segon col·loqui, del 1997 i publicat 
el 1998, encarava la qüestió de les 
solidaritats pageses. Josep M. Sal-
rach, en la seva ponència Solida
ritats i sociabilitat pageses en els orí
gens de la vila (segles x-xivj, insistia 
en la importància de la possessió i 
gestió dels béns comunals en el fet 
mateix del naixement de les viles 
pallareses i d'altres valls pirinen
ques, i, alhora, els exemples de for
talesa dels usos comunitaris a les 
valls d'Àneu el ratificava en la soli
desa de la propietat pagesa en 
aquell àmbit territorial. En el mateix 

col·loqui, Jordi Bolòs, autor, ja, d'u
na visió de conjunt sobre L'organit
zació del territori i el poblament a 
l'Edat Mitjana als Pirineus catalans, 
en el volum publicat pel Centre de 
Trobada de les Cultures Pirinenques 
(Andorra 1995) presentava la comu
nicació Formes dels pobles i socie
tat al Pallars Sobirà a l'Edat Mitjana. 
L'autor, després de remarcar el ca
ràcter tardà i imperfecte del procés 
de senyorialització i feudalització 
d'algunes contrades pirinenques, 
apuntava les possibilitats limitades i 
gairebé nul·les dels senyors feudals 
per exercir la seva pressió a les valls 
d'Àneu, fins al punt de concloure 
que molts dels castells d'aquelles 
valls tenien com a finalitat principal 
no tant el domini i el control de la 
població com la defensa d'una via 
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Monestir de Sant Pere del Burgal. 

de comunicació important. D'altra 
banda, aquell mateix fet provocava 
que no calgués la protecció ecle
siàstica i que, per tant, no hi hagués 
un procés d'ensagrerament, cosa 
que explicaria que bona part de les 
esgésies no es trobessin al mig de la 
població, sino al marge de la zona 
habitada. Jordi Bolòs, alhora, oferia 
pautes per comprendre el procés de 
naixement i d'organització de l'es
pai dels pobles del Pallars Sobirà, 
tenint en compte la base territorial 
de les valls i la implantació dels cas
tells i les esglésies parroquials i mo
nàstiques; insistia també en el feno
men del desdoblament dels pobles 
-Espot Solau i Espot Obago, Berros 
Sobirà i Berros Jussà o Boldís Sobirà 
i Boldís Jussà, per citar alguns exem
ples- com un element més del ca
ràcter semidispers, segons la seva 
opinió, del poblament d'aquelles 
valls; i reclamava més atenció de la 
investigació envers els vilatges rò
necs, els despoblats, per tal de po
der aclarir les hipòtesis que plante
gen. Pel que fa a aquest darrer punt 

de la recerca, cal mencionar els tre
balls d'Albert Roig i Jordi Roig, entre 
els quals la comunicació presentada 
al IV Congrés d'arqueologia medie

val espanyola, L'ocupació del terri
tori de muntanya: l'urbanisme i els 
despoblats al Pallars (Pirineu 
Central) (1993), i també els diversos 
estudis recollits en l'esmentat volum 
quinzè de la col·lecció «Catalunya 
Romànica». 

En la línia de discussió sobre els 
caràcters del procés de feudalitza-
ció i l'organització de l'espai rural 
pirinenc, i en concret també de la 
comarca del Pallars Sobirà, hem de 
referir-nos a la recerca endegada per 
Jaume Oliver sobre l'establiment i 
evolució durant l'alta Edat Mitjana 
del delme eclesiàstic; treball publi
cat dins el volum Histoire etarchéo-
logie des terres catalanes au Moyen 
Àge (Perpinyà 1995) amb el títol 
Senyors capturats? El delme a la 
documentació de Pallars i Ribagor
ça anterior al segle xii. Un estudi 
que, d'acord també amb les aporta-

Conjunt monumental de Sant |ust i Sant Pastor de Son. 
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cions de Ramon Martí, entre les 
quals Territoria en transició al Piri
nea medieval (segles v-x), dins el 
volum La vida medieval als dos ves
sants del Pirineu (Andorra 1995), 
incorpora nous elements al debat 
sobre el pas del món antic al feudal, 
tot situant entre la desintegració del 
«règim beneficiari carolingi» i l'es
tabliment del nou «règim feudal», 
un «règim alodial» que no tindria 
res a veure, tal com destaca Jaume 
Oliver, amb la pagesia lliure volgu
da per la historiografia; sens dubte, 
un debat molt ric resta obert. 
En el terreny de l'arqueologia, cal 
destacar especialment, també al co
mençament dels anys noranta, l'ini
ci de l'excavació sistemàtica del 
conjunt format per l'emblemàtic 
-per a la història del comtat de Pa
llars i de Catalunya- castell de 
València d'Àneu i el poblat annex. 
Un jaciment que, segons J. I. Padi
lla, director de l'equip d'excava
cions, ens ofereix un cas típic d'in-
castellamento, de poble traslladat o 
format a recer de les muralles del 
castell, almenys en el seu moment 
de plenitud, i que ha aportat tot un 
conjunt de peces ceràmiques, me
tàl·liques, monedes, ossos, etc., de 
gran interès per a la reconstrucció 
de la vida quotidiana medieval a les 
valls d'Àneu. Així ho podem com
provar en la publicació «Quaderns 
del Consell Cultural de les Valls d'À
neu», núm. 2 (1996), que recull l'es
tudi i les dades procedents de cinc 
anys de recerca arqueològica a 
València d'Àneu (1990-1995), sens 
dutbe un estudi important que va 
més enllà de la ^mple descripció 
arqueològica per analitzar els caràc
ters de la xarxa castral a les valls 
d'Àneu i els diversos elements de 
l'estructuració del territori. En 

Vall d'Unarre. 

aquesta mateixa línia, cal recordar 
el treball de l'equip de j . I. Padilla al 
X Col·loqui internacional d'arqueo
logia de Puigcerdà, amb el títol 
Castells i fortificacions a l'alt Pallars: 
la dinàmica dels sistemes castráis a 
les valls d'Àneu (]995). 
Finalment, i dins el marc de l'edició 
de fonts documentals, l'any 1999 
ens ha portat la publicació, nova
ment patrocinada pel Consell Cul
tural de les Valls d'Àneu, del Llibre 
dels costums i ordinacions de les 
valls d'Àneu, sota la direcció del 
professor], i. Padilla. Una edició 
renovada dels privilegis recollits per 
Ferran Valls i Taberner, amb la 
incorporació del manuscrit d'Esterri 
d'Àneu, dipositat a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, i els estudis intro
ductoris de caràcter històric, artístic 
i paleogràfic. 

D'aquest volum, m'agradaria desta
car especialment les interessants 
aportacions, també innovadores, 
sobre el caràcter de la justícia en 

aquestes valls i les capacitats reals 
de les comunitats per fer front als 
senyors -aspecte que lògicament 
qüestiona bona part dels arguments 
assenyalats més amunt i que posa 
sobre la taula nous elements de 
debat-, de Jaume Oliver, jutjar i cas
tigar a ¡a vall d'Àneu a l'Edat Mit
jana, i també l'estudi d'Àngel Garí 
sobre La bruixeria a través de les 
Ordinacions d'Àneu. No oblidem, 
pel que fa a aquest darrer treball i tal 
com asssenyala el mateix autor, que 
les Ordinacions d'Esterri d'Àneu del 
1424 són les primeres ordinacions 
locals que condemnen la participa
ció en les reunions de bruixes tant a 
Espanya com a Europa. No cal insis
tir, doncs, en l'interès i el relleu d'u
na publicació que reforça encara 
més aquelles paraules de Josep Coll, 
en la presentació del volum xv de 
«Catalunya Romànica»: «En fi, des
prés de tants segles, en les pedres 
del Pallars es continua respirant 
l'Edat Mitjana». 
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