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Dominis monastics i organització del territori
a l'edat mitjana
JORDI

Boü)s*

Introducció
Un percentatge molt gran de la documentació medieval, especialment la de l'epoca carolíngia i la de l'edat mitjana central, prové
de fons monastics. Aquests instruments poden permetre de reconstruir les etapes de creació deIs dominis de molts cenobis i les
característiques de les diverses possessions que els formaven.
Aquests dominis, sovint cedits en part pels comtes, varen ésser, al
llarg d'aquests segles, algunes de les senyories més importants i,
segurament, foren alhora les més ben organitzades.
EIs darrers anys, s'ha publicat la documentació de nombrosos
d'aquests monestirs benedictins i s'han fet alguns estudis acurats
sobre llurs dominis. Hem d'esmentar, per exemple, l'edició del
cartoral de l'abadia de Sant Cugat del Valles (1946), l'edició deIs
documents i l'acurat estudi fet per R. d'Abadal amb relació al
monestir de Cuixa (19541955), els notables llibres publicats per
l. Puig i Ferraté sobre els cenobis de Santa Maria de Gerri (1991)
i de Santa Maria de Lavaix (1984), la publicació de la documentació
del monestir de Sant Serni de Tavernoles (19941995), els estudis
sobre els dominis deIs monestirs de Sant Llorenc; prop Baga (1986)
i de Serrateix (1983), l'acurada publicació deIs documents deIs
monestirs de Sant Llorenc; del Munt (1995) i d'Amer (1995), etc.!

*

Universitat de Lleida.
J. RIUS, Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés (3 volums), CSlC, Barcelona, 19461947; R. u'ABADAL, "Com neix i com creix un gran monestirpirinenc abans de l'any mil: EixaladaCuixi'!", Analecta Montserratensia, VIlI, 19541955, pags. 125337; 1. M. PUIG 1 FERRATÉ, El
monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV) (2 volums), lEC, Barcelona, 1991; l. M. PUlG
1.
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D'altra banda, els treballs de recerca cartografica fets darrerament,
en traslladar la informació indosa als documents sobre un mapa,
poden facilitar molt la comprensió de les característiques reals
d'aquests dominis. 2
Amb aquestes pagines desitgem fer una aportació al coneixement d'alguns deis trets característics deIs dominis de diversos
monestirs benedictins, situats a la Catalunya Vella. EIs documents
que fan esment d'aquests dominis permeten que veiem quines eren
les característiques de les terres que depenien de les diferents
abadies, d'una manera especial si fem resfon,;: previ de traslladar
aquesta informació sobre un mapa. Les notícies que hi ha sobre
els dominis monastics primerencs ens poden aportat molta informació
sobre la societat i sobre l'organització del territori a l'alta edat
mitjana. Basicament, alllarg del recorregut que farem pels dominis
de diversos monestirs medievals catalans, ens qüestionarem dos
aspectes:
1) Hi havia una possessió central en aquestes senyories, la qual
s'estenia al voltant de l'indret on ｳＧ｡ｬｾｶ＠
la casa monastica? I, si
era així, com era aquest alou nudear? Quin era el seu origen? Quins
drets tenien els monjos sobre els homes que hi vivien? Quina
producció s'hi podía obtenir?
2) Hi havia una causa que justifiqués la distribució de les
diferents possessions que s'estenien al voltant de l'alou central o
de la seu del monestir? Si ens fixem en un mapa on resti reflectit
qualsevol domini monastic, veurem que hí ha una esquitxada de
possessions repartides a l'entom del nudí; aquestes possessions, de
vegades, podien ésser situades ｦｯｲｾ｡＠
lluny del cenobí, a dotzenes
de quilometres. Vist aixo, cal plantejar-se, dones, si hi havia una
causa, una motivació en aquesta dístribució -hi podía haver, pero,

t
FERRATÉ, El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el manestir durant eis segles Xl-XlII, la Seu
d'Urgell, 1984; C. BARA!:T, "Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de Tavernoles (segles IX-XIII)", Urgellia, 12, 1994-1995, pags. 7-414; J. BOLós, "La Historia", a J. BoLÓS i M, PAGÉS,
El manestir de Sant Lloren,,: prop Baga, Barcelona, 1986; J. BOLós, Els monestir.> del camtat
de Berga des de l/urs orígens flns a l'any 1400. El monestir de Santa Maria de Serrateix, Barcelona,
1983 (tesi de doctorat inedita); P. PUlG 1 USTRELL, El mones/ir de San/ Lloren,,: del Munt sobre
Terrassa. Diploma/aYi deis segles x i Xl (3 volums), Fundaci6 Noguera, Barcelona, 1995; E.
PRUENCA, Diplomatari de Santa Maria d'Amer, Fundació Noguera, Barcelona, 1995.
2. Hem d'esmentar en primer lloc els mapes inclosos en l'estudi de R. D'ABADAL, "Com
neix i com creix ... ", entre les pags. 338-339. Vegeu també: J. BOLós-V. HURTADO, Atles del Comta/
de Besalú (785-988), Rafael Dalmau, Barcelona, 1998; J. BOLós-V. HURTADO, A/les deis Comtats
d'Empúries i Peralada (780-991), Rafael Dalmau, Barcelona, 1999.
1

DOMIKl

JORDI BOLOS

t' '_.. _-'-... _.. \.. . '- . . . _

,,
f,

•

I
I

,,
\

1
I

ｾｉｓ＠

•

•

•

• • •

ROllA

o Lava.

•

.A1a6

limitdebisbal
•

....episcopel

o

.......
00.-.1d'"""", _ _ " .

més d'una caru
cin:umstancies
a aquestes poss
Caldria saber si
&ladera, ｾｩｮ￭｣ｯ＠
intentarem de (
del monestir el

alguna ｰ･ｾ＠
de
Aixo basic
sobretot quant
major part de1
que. a més, d'a
les característi.
10( sobre els d
d:s edesiastics

DOMINIS MONASTICS 1 ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI .••

fets darrerament,
, sobre un mapa,
:teristiques reals

FIGURA

1

tació al coneixelinis de diversos
t. EIs documents
ｾｩ･ｭ＠
quines eren
de les diferents
evi de traslladar
que hi ha sobre
molta informació
ori a r alta edat
'em pels dominis
lestionarem dos

,<

• ,> Ilni de blsbat

;enyories, la qual
monastica? 1, si
ｾｵ＠
origen? Quins
i vivien? Quina
stribució de les
l'alou central o
on resti reflectit
a esquitxada de
; possessions, de
lobi, a dotzenes
si hi havia una
Kiia haver, pero,

S segles XI- xm, la Seu
de Tavernoles (sea J. BoLÓS i M. PAGÍlS,
monestirs del comtat
e Serrateix, Barcelona,
Jorenr,: del Munt sobre
Barcelona, 1995; E.
::elona, 1995,
de R D'ABADAL, "Com
llADO, Atles del Comtat
DO, Atles deis Comtats
IlÍ

•O

.,..- ....... /

rnonestirbe..... (ronéseons:taelnorn
<1aq_ _ alleXt)

,

.

... - ..... ---;
---'-SantC\lQatdelVaIIés •
•

• BARCELCt-iA

Mapa deis monestirs benedictins a Catalunya,

més d'una causa-o O bé si aquest repartiment era fruit només de
circumstancies casuals. Haurem de veure, per exemple, amb relació
a aquestes possessions disperses, quina era 11ur producció principaL
Caldria saber si cada possessió era dedicada sobretot a la producció
bladera. vinícola, ramaderia, forestal, de sal, etc. D'altra banda,
intentarem de coneixer, en algun cas, si aquesta possessió allunyada
del monestir era un domini ben organitzat i no era soIs format per
alguna pe9a de terra ¡solada i dedicada als cereals o a la vinya.
Aixo basicament ho farem amb reIació a falta edat mitjana,
sobretot quant a l'epoca carolíngia, moment de constitució de la
major part deIs dominis deis monestirs benedictins cataIans. Crec
que, a més, d'aquesta manera podrem coneixer algunes coses sobre
les caracteristiques deIs dominis senyorials d'aquests segIes, fins i
rot sobre eIs dominis Iaics, molt menys documentats que no pas
ds eclesiastics.

130

JORDI BOLOS

Un domini organitzat
Abans de coment;;:ar a parlar deIs diferents monestirs, val la
pena de comentar tres ternes estudiats recentment. EIs resultats
obtinguts ens poden facilitar molt l'aproximació que després farem
a l'estudi de la morfologia deIs dominis momistícs.
ELS DOMINIS MÚLTIPLES ANGLESOS

EIs estudis fets a Anglaterra i al País de Gal·les sobre les
caracterlstiques deIs dominis a l'alta edat mitjana perrneten que fem
una valoració d'alguns de llurs trets definidors. Sense que hom pugui
traslladar les conclusions a que arriben, d'una manera automatica,
a alIo que trobem als comtats catalans, crec que és interessant de tenir
present les idees basiques sobre el que ells anomenen "dominis
múltiples". Són amplíes extensions de terra forrnades per petites unitats. Al mig hi ha un lloc central o caput, on hi havia una casa senyorial.
Amb relació a aquest domini central depenien una serie d'explotacions
o dominis secundaris. Aquests dominis secundaris podien especialitzarse en la producció de certs productes: cereals, ovelles, bovins, abelles,
fusta, o bé pel fet d'haver-hi importants pastures, aiguarnolls, etc. En
molts d'aquests dominis annexos hi podia haver una església dependent, al costat d'un poblet o d'un conjunt de vilars o masos. 3
Malgrat les diferencies que hi pot haver entre la Catalunya de
l'alta edat mitjana i Gal·les o Anglaterra del mateix perlode, crec
que és una idea interessant per a entendre les relacions que hi podia
haver a !'interior d'alguns dominis o en algunes demarcacions de
l'alta edat mitjana. D'altra banda, ens ajuda a valorar la importancia
de tenir present les pervivencies deIs límits de les grans demarcacions
al llarg deIs segles.
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Com a mostra de domini catala de l'alta edat mitjana, ben
organitzat, podem proposar el que tenia el comte de Barcelona a

Al Llengu
la distribució
monestirs.
A la vida
s'explica que a

3. Vegeu G. JONES, "MuItiple Estates and Early Settlement", a P. H. SAWYER (ed.),
English Medieval Settlement. Londres, 1979. pags. 9-34; M. ASTON. Interpretíng the Landscape,
Londres. 1985, pags. 32·36; A. FLEMING, "Prehistoric landscapes and the quest for territorial
pattem", a P. EVERSON - T. WILLIAMSON, The archaealagy of landscape. Studíes presented ro
Christapher Taylar, Manchester. 1998. pags. 47-51: D. HOOKE. The Landscape af Angla-Saxan
England, Londres, 1998, pags. 46-54.

4. A. M. ｾ＠
polyptych of c. 950
[}':. Catalania urufer
págs. 3-5; M. AvE... .
-Oulalísme, Ausa. S
5. J. BolOs
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Vilamajor, al Valles Oriental. Merces als treballs d'A. Mundó, Th.
Bisson i M. Aventín, ha estat ben estudiat. 4 Les seves característiques
principal s eren:
Ésser un domini fiscal, amb uns orígens que arrenquen
segurament de l'epoca romana. Ésser, per tant, un element del
paisatge que va perdurar, d'una manera sorprenent, sense gaires
canvis, al llarg de l'epoca de domini visigot, de domini musulma
i que arriba fins a l'epoca carolíngia.
- Ésser un domini que tenia un sector planer, agrícola i,
sobretot, un sector forestal a la falda del Montseny. Ésser, en aquest
cas, una llenca, amb una amplada de 3 a 5 km, que s'estenia des
d'un riu fins a la part alta d'una muntanya, el Montseny.
Ésser un domini on hi havia diversos nudis de poblacíó.
A l'alta edat mitjana hi havia probablement diversos vilars (i en l'edat
mitjana més remota potser diferents explotacions senyorials o
villae). A l'edat mitjana central trobem un gran nombre de masos
isolats. A mitjan segle XII, al terme de Vilamajor, el comte tenia 82
masos, una fabrega, drets sobre l'ús deIs boscs (forestadges) i la
domenjadura de Vilalgoma.
Certament, aquest domini fiscal no era pas únic a Catalunya.
Els dominis que, per exemple, els comtes d'Empúries i Peralada
tenien a la serra de l'Albera o a la península del cap de Creus no
eren pas gaire diferents que aquest domini del Valles Oriental, situat
al vessant del Montseny.5 Més endavant esmentarem més exemples,
aquest cop relacionats amb alguns dominis monastics, cedits usualment per comtes i que, per tant, podien tenir també un origen fiscal.
ALGUNS DOMINIS MONÁSTICS DEL LLENGUADOC

Al Llenguadoc, s'ha assenyalat l'existencia d'una relació entre
la distribució deIs dominis i les necessitats economiques deIs
monestirs.
A la vida de sant Benet, redactada per Ardó cap a l'any 800,
s'explica que alguns monjos tenien el costum de viure una tempo-

4. A. M. MllNDÓ, "Domains and rights of Sant Pere de Vilamajor (Catalonia): a
polyptych of c. 950 and c. 1060", a Speculum, XLIX-2, 1974; T. N. B¡sso¡,¡, Fiscal Accounts
of Catalonia under the Eárly Count-Kings (1151-1213), vol. 2, Berkeley-Los Ángeles. 1984,
pags. 3-5; M. AYEN"I1N, Vilamajor 872-1299. De la fz del sistema antic a la consolidació del
feudalisme, Ausa, Sabadell, 1990, especíalment a les pags. 34-37,
5. J. BoLOS-V. HllRTADO, Atles deis comtats d'Empúnes... , pags. 74-75.
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Mapa deis tennes municipals del vessant meridional del Montseny. En els límits actuals han
restat fossilítzats molt lfmits d'antícs domínis fiscals de l'alta edat mítjana (mapa: J. Bolos).
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rada a les muntanyes per portar-hi les ovelles a pasturar. 6 EIs
diversos monestirs del Llenguadoc, en epoca carolíngia, en general
enviaven el bestiar a pasturar aterres situades a no gaire distancia
Ca una mica més de 20 km de l'abadia). Encara no calia pas establir
una gran organització per a aquesta petita transhumancia. 7 D'acord
amb els que ho han estudiat, fou, d'･ｮｾ｡＠
deIs anys 1020-1030 i abans
del 1080, quan es produí una ampliació del radi de moviment dels
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drets jurisdiccion:
corresponia, si fe¡
ipsa valle Saneti .

8. A.
9.

6. A. DURA.'1D, Les paysages médiévaux du LAnguedoc (xe-xue siecles) , Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, pago 363.
7. A. DURAND, Les paysages médiévaux ... , pago 364.

DURAND, l
M. RIU, UFort

en el Pírineo durante el
de Poblet, Poblet, 1974. 1
1992.
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ramats de bestiar i s'establí un sistema pastoral coherent. S'ha
relacionat aquest fet amb una política duta a terme per part deIs
monestirs. Hom ha assegurat que les abadies adqui-riren terres al
llarg de les carrerades, de tal forma que la repartició del patrimoni
monastic s'organitza en funció deIs moviments del bestiar entre la
plana i la muntanya. 8 Com veurem, és molt possible que els cenobis
catalans fessin el mateix. D'altra banda, seria un precedent d'allü que
trobem a Catalunya al segle xn quan, amb l'arribada deIs cistercens
i deIs ordes m ilitars , s'organitza bé el món de la transhumancia,
ja en mans d'uns pastors especialitzats i feta entre les terres de la
Catalunya Nova i les pastures pirinenques (tal com han estudiat
M. Riu, A. Altisent o A. Carreras).9

Santa Maria de Ripoll
Ripoll és situat a l'aiguabarreig del riu Freser amb el riu Ter.
La població de Ripoll és un lloc central: actualment és la capital
de la comarca del Ripolles .
FUNDACIÓ

El monestir de Santa Maria de Ripoll és basicament una
creació de Guifré el Pelós, comte d'Urgell i de Barcelona, esdevinguda
vers l'any 880 (encara que podía tenir uns precedents una mica
anteriors). Fou una fundació comtal. Un deis moments més bons
del monestir fou l'abadíat de l'abat Oliba, durant la primera meitat
del segle XI.

imits actuals han
(mapa: J. Bolos).
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Presses Uni-

Podem diferenciar una possessió reduIda, immediada, un alou
amb un radi d'1,5 km, més o menys, que era el centre de la senyoria
i era "in circuitu ipsius monasterii". Al mateix temps, l'abadia tenia
drets jurisdiccionals i parroquials sobre un territori més ampli, que
corresponia, si fa o no fa, amb la vall de Ripoll ("parroquiam de
ipsa valle Sancti Petri"); aquest terme ampli tenia un radi de més

8. A. DURAND. Les paysages médiévaux ...• pags. 364-366.
9. M. RIU. "Formación de la zona de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus
en el Pirineo durante el siglo XII". &.ntes Creus. 14. 1961. pags. 137·153; A. ALnsENT. Historia
de Poblet. Poblet. 1974. pags. 64-67; A. CARRERAS. El monestir de Santes CreU5. 1150-1200. Valls,
1992.
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de 5 km i inclola nombrosos pobles (Palleres, CampdevEmol, Vidabona, Saltor, Armancies, Balbs, etc.). 10
Amb relació a aquest alou nuclear, m'agradaria de poder cridar
l'atenció sobre diversos aspectes:
- La "vall" de Ripoll ja existia com a unitat administrativa
i de poblament abans de la creació del monestir. lI En aquesta "vall",
havia tingut un paper central el castell de Ripoll, situat en un turó
proper a l'aiguabarreig del Freser amb el Ter (on es bastí el
monestir). Aquest castell resta eclipsat per la construccíó de l'abadia
de Santa Maria, que degué passar a fer les funcions administratives
i de lloc central que abans portava a cap la fortificació. Podem veure
el paper suplent que feia el monestir, immune, pero estretament
lligat a la casa comtal. Podem afirmar, doncs, que, com ja hem
proposat en altres publicacions, segurament, en aquests casos, el
veguer comtal (o centener) fou en certs aspectes substitu'it per l'abat
d'un cenobi que havia estat afavorit per un privilegi d'immunitat.
- El domini nuclear del monestir de Ripoll també tenia una
forta coherencia des d'un punt de vista economic i administratiu,
com un domini compacte, ben estructurat, gairebé independent,
autosuficíent. Des d'un punt de vista economic hi veiem una zona
de conreus, al fons de la vall, una zona de pastures (Armancíes),
uns clos per al bestiar (Corrale, 938), uns drets de pesca (piscationes),
una zona de bosc (esment de la silva d'Ordina, el 938), uns molins
(villam Molas i molendinis Geminella, 938), uns forns (Fornellos,
938), un mercat (938), etc. Segurament, aquest espai que envoltava
el monestir, abans d'ésser un domini monastic havia estat un domini
fiscal, tingut pels comtes d'Osona o de la Cerdanya.
- Des d'un punt de vista religiós trobem, en epoca medieval,
una organització centralitzada en l'església monastica de Santa
Maria, advocació normal en les esglésies centrals de les "valls"
pirinenques, i en l' església parroquial de Sant Pere. Al seu voltant
hi havia una serie d'esglésies, algunes de les quals potser tenien
un origen eremític, com Vidabona.

10. R D'ABADAL, Catalunya carolíngia. Els dip/omes carolingis a Cata/unya, lEC.
Barcelona 1926-1050, pags. 157-174.
11. Una "van" de ralta edat mitjana no era només un espai geografic, era també l'espai
on vivia una comunitat de farnílies que podia tenír uns privilegis í uns drets col·lectius. Vegeu:
J. BoLOS, "Organització del temtori i poblament a l'edat mitjana als Pirineus catalans", a
J. BERTRANPETlT-E. VIVES (eds.), Muntanyes i població. Andorra. 1995. pags. 221-234.
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Mapa del domini central del monestir de Santa Maria de Ripoll. El cenobi tenia en a1guns
indrets drets dominicals; sobre part del temtori possela drets banals o jurisdiccionals (cedits
pels comtes), i sobre a1gun sector només gaudia de drets ec1esiastics. Dins d'aquest tenne
hi havia, en epoca carolingia, un gran nombre de vil·les í de vílars (mapa J. Bolos).

DOMINIS DISPERSOS

Analitzar les característiques del domini dispers del monestir
de Santa Maria de Ripoll ens porta a valorar la importancia que
podia tenir un possible control de les vies de pas i de comunicació
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-per exemple del bestiar. De fet, alguns deIs seus alous eren
situats en llocs de partió, entre comtats o entre territoris diversos.
En certs casos, hom veu clarament un possible lligam entre alguns
d'aquests dominis i les vies de pas per a persones o les carrerades
del bestiar.
Podem esmentar uns quants exemples de possessions d'aquesta
abadía ripollesa:
- Domini del coll del Pendís (ipso portu de Gréixer, 982), límit
clau d' entrada a la conca cerdana; Gréixer i el coll eren en mans
deIs monjos de Ripoll. A més, Sant Martí de Vilavedra, a la banda
de la Cerdanya d'aquest mateix coll, també era seu.
- L'alou de Merola és en un fita entre les valls de Lillet i de
Gombren, actualment de separació entre les comarques del Bergueda
i del Ripolles.
- La Pera, on també tenia un domini, és al límit entre el
comtat de Girona i el comtat d'Empúries. És situat al sud del Ter
i prop del camí que menava a la Bisbal.
- Bulaternera era a la partió entre el Conflent i el Rosselló
histo-ric, al costat de la via de tradició antiga que seguia la Tet.
- Ollic és a l'extrem del comtat d'Osona, al Congost, a l'entrada del Valles barceloní i, per tant, prop del camí que, des del
nord, permetia d'entrar al comtat de Barcelona.
- Salselles és a free de la frontera entre els comtats d'Osona
i Manresa, damunt de la riera de Merles.
- Finalment, al segle x, Sorba, Montserrat o Gualter eren en
terres situades a la marca amb les contrades controlades pels
musulmans.
Una manera que tenim d'apropar-nos a l'economia i la vida
quotidiana de la gent que habitava a la contrada de Ripoll en epoca
medieval és el coneixement de les fonts iconografiques. Si ens fixem
en el calendari que hi ha representat a la portada del monestir,
comprendrem la valoració que es feia del bestiar. DeIs dotze mesos
d'aquest calendari, quatre són dedicats al bestiar (sobretot porcs)
i cinc a l'agricultura (només tres, pero, als cereals); un és dedicat
a la recollida de la fruita i un altre al bosc (llenya).12

(s.

12. M. OCMlA I SUBIRANA, El món agrari i els cicles agrícoles a la Catalunya Vella
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1998, pags. 101-115.
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Si ens fixem en la importancia del bestiar, podrem parlar no
només de les possibles pastures d'Armancies o de Vidabona, ans
també d'un possible moviment de bestiar de nord a sud. Podem
pensar en unes pastures d'estiu a la vall de Ribes (Planeses), a l'alt
Conflent (vall d'Evol), a la Cerdanya (ipso porto del Pendís, on
s'esmenten pascuis) i en unes pastures d'hivern, inicialment cap a
les terres planes deIs bisbats d'Elna o de Girona; aviat també cap
a les terres de la Catalunya central. Recordem el control que tenia
Santa Maria de Ripoll deIs llocs de pas pirinencs, la possessió d'una
devesa (ipsa Devesa, 982) a la Plana de Vic, de drets en terres
properes a Cardona, Manresa, Ponts, etc.
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Situat a la mateixa comarca del Ripolles, al costat del riu Ter.
Alguns documents parlen de l'existencia d'una vall de Sant Joan.
FUNDACIÓ

Monestir femeni, també, com Ripoll, d'origen comtal. Fou
fundat pel comte Guifré el Pelós, vers rany 885, per a la seva filla,
Emma, que esdevingué la primera abadessa de l'abadia. Després
d'uns esdeveniments una mica escabrosos, es va convertir en una
canonja, ja al segle XI.

12

DOMINI CENTRAL

2

Cata/unya Vella

Coneixem, en aquest cas, molt bé el seu domini nuclear, ja
que el tenim delimitat i ben descrit en el judici famós de rany 913.
Feia uns 12 km de llarg per uns 6 km d'ample.
Al seu interior hi havia els vilars (o vil·les) següents:
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Parelles

Insula Langobardi (vl)
Miralias (vr)
Ienebrosa (vI)
Calvello (vr)
Perella (vr)
Francones (vI)
Enculatos (vr)
Mogio (vr)
Olceia (vI)
Scluvane (vI)
Rodebaldencos (vr)
Fomos (vr)
Puio Redundo (vr)
Vinea (vr)
Centullo (vr)
Boscharones (vr)
Sintigosa (vr)
Clarano (vr)
Rover Bello
Vedellare
Planas
Total

ｄｯｾ
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Solters

Solteres

16
1

12
3
15
9
22
5
17
3

3
1

6
17
19
9
12
12
10
3

2
1

13
13

227

1

32
2
27
7

1
1
1
2

10

Total

1
2

1
2

30
19
45
11

36
8
21
12
35
41
18
25
24
22
6

1
2
8

1

3
18

28
31
480

vi: vil·la; vr: vílar.
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Aquest document ens pot aportar molta informació sobre la
densitat de població (certament molt elevada), sobre la procedencia
deIs pobladors (hi ha un elevat percentatge d'antroponims francics),
sobre les mides deIs vilars o petits nudis de poblament (nombre
de pareHes que hi vivien), sobre la degradació de l'estatus social
de les 227 pareHes i deIs 26 solters que hi vivien (que deixen d'ésser
aloers)Y També, d'acord amb els mateixos toponims, sabem que
hi hauríem trobat, quan es crearen aquests vilars: agricultura (vilars

13. Ha estat motiu de diferents estudis: A. M. BADIA, "Toponymie de I'acte de
reconnaissance de propiété au monastere de Sant Joan de les Abadesses (an 913)", Actes et
Mémoires du Se Congres lntemational de Seience Onomastique, 1, Salamanca, 1958, págs. 357375; J. BoLÓSV. HURTADO, "Notes historiques del Ripolles els segles IX i x", Quaderns d'estudis
medievals, 4, 1981, págs. 209218; D. KREMER, "Zur Urkunde a. 913 des Archivo Condal in
Barcelona", Beitriige zur Namenforsehung, nova serie, 9, Heidelberg, 1974, pags. 182; P.
BONNASSIE, "La croissance agricole du Haut Moyen Áge dans la Gaule du Midi et le Nordest de la Péninsule lbérique: chronologie, modalités, limites", La eroissanee agricole du Haut
Moyen Age. Fiaran 10, Auch 1990, pág. 22; J. BoLÓSJ. MORAN, Repertori d'antroponims catalans
(RAC) l, lEC, Barcelona, 1994, págs. 3234.
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Mapa del domíni central del monestir de Sant Joan de les Abadesses, segons el judici
celebrat rany 913. En aquest temtori hi havia 21 vilars (o vil.les) petíts nudís de
poblarnent (on "ivien de 2 fins a 45 persones adultes) (mapa: J. Bolos).
!lyrnie de I'acte de
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Muig O "Illa"), vinyes (vilar "Vinya"), ramaderia (vilar Vedellar), bosc
(vilar "Bosquerons"), forns (vilar "Forns"), etc.
En una segona zona d'expansió, dins un radi d'uns 20 o 25 km,
el monestir de Sant Joan tenia, per exemple, importants zones de
pastura d'alta muntanya (Ogassa, Mogrony) o bé algunes terres de
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conreu de cereals (Vallfogona, Llers), etc. Era un domini central
ben organitzat.
DOMINIS DISPERSOS

De fet, podríem dir gairebé el mateix que amb relació als
dominis esparsos de Ripoll.
- Trobem que tenia drets, al nord, fins a Angostrina, a la
Cerdanya, i també al Conflent. Eren zones de pastures d'estiu.
- I, al sud-oest, fins a Montdarn, passant per l'Espunyola,
Berga, Lillet. Ens podem plantejar per que li podia interessar a un
monestir pirinenc tenir una parroquia a les terres del baix Bergueda
-unes terres potser encara poc poblades-; segurament era per tal
de disposar de predis en terres on poder portar el bestiar a l'hivern.
- També cal recordar l'expansió deIs dominis cap al sud:
Aiguafreda, la Roca, passant per Vic i Sora i Besora. Un seguít de
dominis importants que menaven cap al Valles. Només era una
manera de col·laborar en la reorganització i repoblació del territori,
com s'ha proposat fins ara (per exemple per Abadal), o bé hi havia
al darrere uns interessos economics?
- Encara podem assenyalar una expansió vers l'est, passant
per Colitza (Garrotxa), Banyoles (Pla de l'Estany), Cabanes (Emporda), etc.
Encara que no hem d'oblidar que hi havia d'haver, potser en
primer lloc, un lligam entre les possessions cedides a l'abadia i allo
que podien donar els seus benefactors, facilment, en analitzar la
ubicació de molts d'aquests predis dispersos, de vegades grans i
cedits per les famílies comtals, podem veure reflectits els itineraris
seguits pel bestiar al llarg de les estacions de l'any.

Sant Pere de Camprodon
Monestir situat en aquesta mateixa comarca del Ripolles, a la
confluencia del Ritort amb el riu Ter. A l'alta edat mitjana aquest
territori era part del comtat de Besalú. Actualment, la població de
Camprodon té un paper central a I'alta vall del riu Ter.
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Aquest monestir fou creat pels volts de rany 950, sota la
protecció deIs comtes del casal de Besalú í Cerdanya.
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L'alou central feia uns 3 per 4 km. Els seus límits aviat
indogueren també algunes de les contrades properes. Trobem el
nudi primerenc format per un conjunt de vilars (o vil·les): la
Pradella, Taulat, Freixenet, Mias i també Creixenturri, Pujafrancor
i Llanars. Hi trobem un conjunt de llocs que eren dedicats a una
producció de cereals, a la ramaderia i potser també a la producció
forestal. L'esplanada del "camp rodó" era dedicada segurament als
cereals. Prop seu hi havia, pero, el bosc a Creixenturri (silvam quae
eidem monasterio adiacet), on ja s'esmenta molt aviat una massa
forestal (952). També molt aviat hi ha la menció de molins a r"TIla
Escamposa" (vers Llanars), etc. 14
Podem assenyalar, com ja hem avan<;at més amunt en parlar
del monestir de Ripoll, el paper substitutori de la nova institució
monastica en aquesta "vall" pirinenca. En aquest cas, fins i tot, cree
que hi hagué un despla<;ament del centre de la vall, de Llanars a
Camprodon, ates que, els primers documents, parlen de "vall de
Llanars". L'abat, com a senyor segurament immune, exercia ralta
jurisdicció sobre tot el territori, jurisdicció que normalment era en
mans del representant del comte. En tomarem a parlar en estudiar
el monestir d'Albanya.
DOMINIS DISPERSOS

Si analitzem les característiques de les possessions disperses
del monestir, ens adonem, novament, que és molt possible que llur
distribució estés més amb relació a uns interessos economics, que
no pas només amb la casual predisposició de la casa comtal, deIs
vescomtes o del noble o home particular que desitjava fer una cessió
a Sant Pere. Ens podem centrar en tres aspectes de les necessitats
de la comunitat monastica: el bosc, la sal i la ramaderia.
Pel que fa al bosc, ja hem assenyalat el fet que se n'esmenta
l'existencia ja el 952 a Creixenturri, al sud i molt a prop de l'abadia.
El 987, hi hagué, fins i tot, un plet entre aquest monestir i el de
Sant Lloren<; prop Baga amb relació a la possessió del bosc de
Bestraca. En la butlla papal concedida a aquesta abadía el 1017,

14. M. ROVlRA, Diplomalari del monestir de Camprodon (tesi de llicenciatura inedita),
Universitat de Barcelona. Vegeu: J. BOLOS-V. HURTADO, Atles del comtat de Besalú ... , pags. 5455.
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Mapa on hom relaciona els dominis del monestir de Sant Pere de Camprodon i les carrerades
í les zones de pastura d'epoca moderna (mapa fet a partir de: J. VILÁ VAI.ENTI, El m6n rural
a Catalunya, Barcelona, 1973, pags. 88-89; J. BOLOS-V. HURTADO, Atles del comtat de Besalú
(785-988), Barcelona, 1998, pago 79).

també s'esmenta, d'una manera especial, els boscs d'Avellanedell,
"Boscols", Palau, Montagut, etc. 15
Pel que fa a la sal, molt important en aquesta epoca per a la
conservació deIs aliments, els dominis de Malloles i potser també
de Torrelles, al Rosselló, com recorda la butIla del 1017, eren
dedicats a l'obtenció de sal marina.

15. J. BOLOS-V. HURTADO. Atles del comtat de Besalú ..., pags. 78-79.
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Un darrer exemple, relacionat amb la producció de cam, amb
el bestiar. La vall de Camprodon (o de Llanars) era una zona de
pastures d'estiu. Logicament, els monjos del monestir de Sant Pere
havien d'estar interessats en trobar indrets per a les pastures de
l'hivem. Pensem que o bé portaven a péixer el bestiar cap a la zona
de ｍ｡ｾｮ･ｴ＠
de Cabrenys (encara dins el comtat de Besalú), on tenien
uns dominis importants, o bé cap als territoris dels antics comtats
d'Empúries i de Peralada. Podem suposar que el control de les
vies de comunicació era fonamental per a assegurar aquest moviment d' animals.
Així podem entendre la ubicació escalonada deIs dominis que
tenia aquesta abadia a la vall de Bianya (amb Capsec, nom derivat
de *Cubil sec, lloc de ｪ｡ｾ＠
per al bestiar), a la vall de Carrera, a
Montagut, a Argelaguer, a Lledó, a Parets, a Pontós (al límit del
comtat), etc., indrets que, de fet, formen una línia que va d'oest
a est, tot seguint, sobretot, el curs del riu Fluvia.

Sant Pere d'Albanya
Monestir situat a l'alta conca de la Muga, actualment a la
comarca de l'Alt Emporda. Situat al fons d'una vall no gaire ampla,
era, aíxo no obstant, a l'alta edat mitjana, el centre del territori
anomenat "vall d'Albanya" .
FUNDACIÓ
lprodon i les carrerades

El món rural
s del comtat de &salú
, VUENTI,

Fou fundat cap a l'any 820, per l'abat Domnul. L'any 844 va
rebre un privilegi del reí Caries el Calb. L'any 869 ja era una cel·la
del monestir d'Arles, sítuat al Vallespir. El fet més notable d'aquest
monestir de vida efímera és precisament que rebés un diploma en
que se li concedia la immunitat. 16

s d'Avellanedell,
epOCa per a la
; i potser també
del 10 17, eren

DOMINI CENTRAL

1

8-79.

El domini central d'aquest petit monestir inelota els vilars que
hi havia al voltant del cenobi i molt probablement es devia estendre
per una part de la vall d'AlbanyaY De fet, veiem que si el rei frane
dona un privilegi a aquest eenobi no gaire gran degué ésser per

16,
17.

R
J.

D'ABADAL,

Catalunya carollngia. E/s diplomes ... , pags. 6-8.
Alles del comlat de &salú..., pags. 56 i 63.

BOLOS-V. HURTADO,
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tal que el seu abat actués com a senyor del ban dins una demarcació,
situada a l'extrem oriental del comtat de Besalú. El monarca actua
així per tal que aquest abat disposés de la jurisdicció, fos ｣｡ｰｾ＠
de jutjar tots els homes i pogués agafar fidejussors, cobrar el cens
o rebre l'alberga, tal com s'afirma -potser d'una manera formulanaal mateix document de concessió. Si anem més enlla en el nostre
raonament, podem pensar que aquest abat devia exercir la funció
que hauria d'haver fet el veguer (o eentener) d'aquesta contrada o
"vall" (que és molt possible que no existís). Certament, al rei Ji
interessava de tenir senyors eclesiastics amb prou poder que compensessin el poder excessiu que arribaren a tenir alguns eomtes (que
eren senyors alhora de diversos comtats). Aquesta realitat evident
ens mostra, pero, una altra cara de la vida monastica: l'abadia fou
un puntal de l'organització del territori i va rebre ja de bell
｣ｯｭ･ｮｾ｡ｴＬ＠
en epoca caralíngia, una parcel.la important de
poder. Aquesta realitat repercutí, pero, en l'evolució de la societat
als segles segiients.

Santa Maria d'Amer
Situat al mig de la vall del riu Brugent, anomenada, en epoca
carolíngia, "vall" d'Amer; era al costat de la via que anava de Girona
cap a la Garrotxa.

DOML1\'l:
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FUNDACIÓ

Santa Maria d'Amer inicialment era una cel·la del monestir
de Sant Medir, situat al nord-oest de Girana. L'any 949 s'esdevingué
la consagració de l'església monastica d'Amer i l'elecció de l'abat
Eimeric, fet que demostra que ja hi havia hagut el trasllat de Sant
Medir a Santa Maria. 18
DOMINI CENTRAL

El centre del domini de 1'abadia d'Amer, a partir de mitjan
segle x, devia coincidir amb el territori on l'església de Santa Maria
rebia els delmes i les primícies, segons la dotalia del 949: la vil·la
de LIoret, la vil·la de "Rissec", la vil·la d"'Albaquer", la vil·la de Gallis-

18.
1995.

E.

PRlJENCA,

Diplomatarí de Santa Maria d'Amer, Fundació Noguera, Barcelona,
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sil i tota la vall d'Amer, tal com, d'acord amb aquest mateix text,
s'havia establert als preceptes reíaIs.
En aquest espai hi havia, a més, unes "sales" o un "palo!", que
rebia el nom de Merlac (al lloc actual de Palou) , com trobem
mencionat en un precepte de l'any 860, del reí CarIes el Calb. En
aquest moment, tot aquest espai restava sota la jurisdicció de l'abat
de Sant Medir. Podem suposar que aquest territori, com el que
envoltava el monestir d'Albanya, tenia una unitat. L'existencia d'aquest
"palo!" (palatiolo), centre de recaptació fiscal sítuat a menys d'un
quilometre al sud d'Amer, centre que certament existía des de molt
abans, més avíat confirma el paper de lloc central que tenia Amer.
Podem recordar que prop d'Albanya també hi havia un indret
anomenat Palau (palatio ).19

Sant Esteve de Banyoles
Monestir situat al costat de l'estany de Banyoles. És una zona
de transició entre les muntanyes de la Garrotxa Í la plana de
l'Emporda i del Girones. Actualment aquesta població és capital de
la comarca del Pla de l'Estany.
FUNDACIÓ

Fou un monestir creat pels volts de rany 812; el 822 va rebre
un privilegi d'immunitat de l'emperador carolingi Lluís el Piadós.
L'any 844, Ji fou concedít un nou diploma reíal en que es confirmava
el precedent.
DOMINI CENTRAL

L'alou central s'estenía per l'alta vall del Terri i al costat de
l'estany, en un radi d'uns 2 km. El terme parroquial devia coincidir
aproximadament amb aquest nudí central; tal com resta definit a
la dotalia del 957, inclola les vil·les de Guemol i Mianigues i els

19. Fet aquest treball, ha sortit publicat un interessant estudi en que s'aprofundeix
en aquest tema deis "palaus" i se n'assenyala l'origen en les primeres etapes de domini islillnic.
R. MARTI, "Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus", Les sociétés méridionales d
I'age (éoda/. Hommage a Pierre Bonnassie, Tolosa, 1999. pags. 63-70. Creiem, pero, que no
podem menystenir la importancia que, en algun cas, pogueren tenir els "palaus" i "palols"
en epoca carolíngia i tampoc l'existencia d'uns possibles precedents, amb relació a una epoca
anterior als breus anys de domini islamic.
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vilars de "Patrici", Puigpalter, Argelaga, Figueroles, Ennedas,
"Perduts", "Pujols", Lió, Cutzat. A més, en un radi d'uns 10 a 12
km, hi havia un gran nombre d'alous (Mieres, Sant Martí de
Campmajor, Serinya, Vilert), sobre els quals rabat tenia tota la
jurisdicció. 20 Amb relació a aquesta abadía, podem assenyalar també
la funció de suplencia, com a centre administratiu i judicial. Potser,
prop de Porqueres, abans del segle VIII, hi havia una fortificació,
que perdé la importancia ran de la colonització deIs monjos de
Banyoles. Fins i tot, ens podem plantejar -una hipotesi de treballsi el castell de "Mont Espill" no tenia ja una tradició antiga i, potser,
només fou recuperat i reconstruU pel comte de Barcelona, amb
motiu de la revolta senyorial de rany 957. Sigui com sigui, aquest
monestir de Banyoles fou creat en un lloc clau, en una cruilla de
camins, prop d'un estany, d'on es podia obtenir pesca (aspecte
important en l'alimentació, especialment d'una comunitat monastica),
i al límit del comtat de Besalú.
DOMINIS DISPERSOS

És interessant de fixar-nos en la distribució dels seus dominis,
que poden reflectir no soIs el desig deIs donadors de cedir part de
llur patrimoni, ans també el desig deIs beneficiats d'obtenir uns béns
que pennetessin de cobrir amb escreix les necessitats economiques.
EIs alous del monestir de Banyoles s'estenien des de l'Armentera,
a la costa de l'Emporda, fins a la Cerdanya i el Conflent. A l'Armentera, terra d'aiguamolls del litoral, com diu el mateix toponim, hi
havia notables pastures i s'hi podien obtenir farratges. A les muntanyes de la Cerdanya i al Conflent, hi havia bones pastures d' estiu.
Com hem vist amb relació a al tres cenobis, d'una manera reiterada,
la distribució deIs dominis reflecteix, segurament, uns moviments
de transhumancia del bestiar.
Al costat del bestiar, certament, tampoc padem menystenir el
pes de l'agricultura, que resta reflectit en el nombre de molins que
hi havia als seus dominis.
A més, si ens fixem en la butlla de l'any 1017, trobem que
s'esmenta que hi havia boscs en els dominis que tenia aquest
monestir a Runlles, Falgons, Pujarnol, Argelaguer, Sant Julia del
Mont, el Sallent, Murria, Biert. Pensem en el fet que els pagesos

20.

J.

BOLOS-V. HURTADO.

Atles del corntat de Besalú ... , pags. 60-6l i 74-75.
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del mas Badia del Sallent pagaven, a l'edat mitjana central, d'una
manera excepcional, bona part de llur cens en fusta. 21

San! Pere de Rodes
A primer cop d'ull pot semblar que aquesta abadía era situada
en un indret marginal. En realitat aquest monestir tenia una posició
fon;a central respecte dels dominis que el comte tenia al cap de
Creus, sota el castell de Verdera. A més, fou bastit al damunt de
la badia de Port de la Selva, indret molt important en un comtat
abocat a la mar, com el de Peralada (i el d'Empúries).
FUNDACIÓ

Inicialment hi havia unes cel·les monastiques repartides en
diversos llocs de la muntanya de Rodes o de Verdera. EIs orígens
de la vida eremítica i, fins i tot, cenobítica, en aquestes contrades,
ja són d'almenys el segle VIII. Fou, pero, al segle x quan s'esdevingué
la constitució del nou monestir, gracies a l'activitat d'un personatge
important anomenat Tassi. Hom aconseguí el suport de la casa
comtat i, el 944, de la monarquia franca (que atorga un privilegi).22
DOMINI CENTRAL

L'alou inicial, nuclear, sembla que feia uns 10 km de llarg per
uns 5 km d'ample i era situat al nord del cap de Creus. El caracter
substitutori del monestir de Rodes amb relació al castell de Verdera,
que hi ha damunt seu, en aquest moment sembla evident. A part
d'aixo, en aquest alou central s'hi podia obtenir pesca, fusta deIs
boscs (ipsam silvam) i pastures per al bestiar (Serra quae vocant
Calmi, a Verdera) i potser alguns camps -no gaires- i feixes o
terrasses; cal esmentar, per contra, diversos indrets on hi havia
plantades vinyes.
És cert que aquest domini nuclear tenía l'origen molt probablement en un domini fiscal, que s' estenia sobretot pel saltus, on
hi havia boscs, pastures i terres ermes.

21.
22.

J. BOLÓS, El mas, el pages i el senyor, Barcelona, 1995, pago 248.
R D'ABADAL. Catalunya Carolfngia. EIs Diplomes ... , pags. 222·244.
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Mapa del domini central del monestir de Sant Pere de Rodes. Aquest territori originariament
era un domini fiscaL Fixemnos, per exemple, en la forma del terme de Palausaverdera (un
palatium), que s'estén des del castell de Verdera fins a I'estany de Castelló (mapa fet a partir
de: J. BOLósV. HURTADO, Atles deis comtats d'Empúries i Pere/ada (780-991), Barcelona, 1999,
pags. 7475).
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DOMINIS DISPERSOS

De fet, si ens fixem en tot el conjunt de dominis de Sant Pere
de Rodes, trobem ben representada la pesca, no soIs a la mar, ans
també en els nombrosos estanys que els monjos tenien alllarg de
tota la zona litoral. S'esmenta l'estany de Castelló (953), un estany

23. J. &
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proper a Roses (stagno Sanguinario, 953), l'estany d'Estanyol (982),
l'estany de Canya (982), el stagno Salso, prop de Siurana (982), etc.
Arnés, 1'agricultura devia ésser important a tota la plana de
l'Emporda. Encara hi podem veure sense gaire dificultat les restes
de la centuriaci6 romana, que fan palesa l'existencia d'una
continu'itat en l'ocupaci6 al llarg de tota 1'alta edat mitjana. 23
El bestiar, com hem dit, podia pasturar o bé a les ribes
d'aquests estanys (per exemple a la vil.la Armentera), o bé a les
calmes de les muntanyes properes a la costa. Podien ésser les
pastures d'hivem.
Aquest monestir aviat arriba a tenir dominis a molts comtats,
alguns deIs quals fonra allunyats: a la Cerdanya, al Conflent, al
Rosse1l6, al Vallespir, a la Fenolleda, a Narbona (on hi havia la
seu de 1'arquebisbat), A la Cerdanya, tenia drets al terme del poble
d'Osseja, que podem relacionar amb unes pos si bIes pastures d' estiu deIs seus ramats.
A més, pero, tenia uns drets in civitate Limignana, a Llimiana,
amb relaci6 a l'església de Sant Andreu, al Pallars Jussa. Aixo,
certament, demostra 1'existencia d'unes relacions possibles d'est a
oest, al llarg de la serralada pirinenca, sense que calgués baixar a
les planes de la Catalunya Central.

I

mtori originariament
ｾ＠ Palau-saverdera (un
lló (mapa fet a partir
91), Barcelona, 1999,

is de Sant Pere
s a la mar, ans
lÍen al llarg de
ｾＵＳＩＬ＠
un estany

Sant Miquel de Cuixii
Situat al vessant sud de la gran vall del Conflent soleada pel
riu Tet, al mig d'una petita vall lateral. Fou el monestir més
important d'aquesta comarca i un deIs més importants de la
Catalunya septentrional.
FUNDACIÓ

Vers l'any 840 o 841 es crea el monestir d'Eixalada, que fou
destru'it uns anys més tard (el 878), a causa d'una riuada de la Tet.
Eixadala era a l'extrem occidental del Conflent, al naixement del
riu Tet, prop de la Cerdanya. Aquesta destrucci6 violenta suposa
el trasllat de la comunitat i la construcci6 d'un nou monestir a Cuixa,

23. J. BoLOS, "Paisatge, poblament i societat a Catalunya entom de l'any mil", Gerbert
d'Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del Ir miUenni, Vic 1999 (en curs de
publicació).

I

I

,,1

":"¡ \ • flJ¡¡ollssa

.'

."

Ｏｾ＠

\....

Ｌ＼ｊＮｾｉｏＧＭ＠

..

ＬＮ［Ｚｾ＠

:"1

•

6alaguer

'.J

iE-

f..

\ ..-.... ,.."'"

CiI/l1!lIIorG,j

.:...........""" : '' __
..
1

lkrIt d'aIoo e p domin¡ {soW1t (II:ma!})81"
iafllnlllaroMtaiovescomtaf)

ｾ､･ｬｃＰ￭ｸＸ｜Ｎ｟

!\... -..i¡'

"t-'--\

,'.... '

!;
1 L ,,-:-:;.'

t

.

"

10km

/v.IImotlya

/

ｹ｟ＧｾＢＬ＠
\'"'' ｜ｉＮｾ
,..: ::.. \UOC\;..... ｾ .. ""\

Ｍｾｉ＠

--;Ji ＺｾＮＬｵ｡＠

• [ '....

ｾＮ＠

ｔｾｩｓｯｭｬ＠

'-V

Ｈｾ＠ r . . . Ｎ［ｾｴ＠ :1""｜ＧｾｩｔＭ
" V ,
ｾｊ
.. Ｍｾ＠

;.

..

,

'l'

ｾ＠ e--

f'

9.

¡i¡

ｦｾ＠!;.!

ｉＮｾ＠ I!:, ｩＢｾＧ＠

'tI.

8

Pi

ｾＮ＠

ｾｊｉ＠

ｾＭ

;4-

E,.... '" ,.. .

§

ｾＺＬｾ＠

1';1

ｾＨ＠ ｾ＠ ｾ＠ S 8 ti ｾ＠
ｾ＠ ＠ｾ ro el. '8 O ｾ＠ P.
ｾ＠ 'Q g. ｾ＠ g a a. ｾｌ＠ ｾ＠ ｾ＠

ｾ＠

f¡;

.,ｾ＠

';,ｾＬ＠ :::;

ｾ＠ § ｾ
§.
Cl. ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠

f\.1I',....

r p..,;,
¡;,p. _.

§.

ｾ＠

!lÍ

ｾ＠

8 Ei,S ==ｾ＠ Ｌｾ＠ ｾ＠
ro ｾ＠

...¡

2' ｾ ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠ o g
ｾ＠
ｾ＠ ;'''0 ｾＮｷ＠
'"1
ro ｾ＠

ｾ ｾ＠

::J

ｾ＠

ｾ＠.,

ｾ＠ ＮｧＬｾ,
g ＾ｾＮ

.o C1

ro

'

9 --:

Mapa deIs dominis del monestir de Sant MiqueI de Cuixa (segons R. n'ABADAL, "Com neix i com creix un gran rnonestir pirinenc abans
de I'any mí!: Eixalada-Cuixa", Analecta Montserratensia, VIII, 1954-1955, pag, 336),

ｾ＠

.ｾＺＰ｜＠

'.

\

..........
Ｈｾ｟Ｌ｜ｊ｡ﾡｵｍＧ

lloiqI>era

I

:'

' ' .... p....
ｃ｡ｴｉｾｌ＠

,
1''

7

f '..

FENQUEDA

¡

",

'."

valide_e..,
')

."X . ｾ＠
-;,:-;:.v- ; : _,,": )

CEl1ONl'1A

ＧｬＢｾ＠

I

• ,,"--r

... Angkl< í / "
l'-"'" MatamSia

i,

}

Ｍｾ＠

'?i: .

_....

FIGURA

ｾ＠

ｾ＠

tJj

o

VI

.-

DOMINIS MONASTICS 1 ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI...

151

l'any 879. Aviat, merces a les donacions comtals, esdevingué un
monestir molt important. A la segona meitat del segle x, en fou abat
Garí. A la primeria del segle XI (1008-1046), fou governat per Oliba
(que també era abat de Ripoll).
DOMINI CENTRAL

Segons Abadal, l'alou central del monestir de Cuixa fou el
resultat de la suma de diverses adquisicions, de petites donacions
o compres, segurament, pero, ampliat pel comte amb uns drets sobre
el conjunt de la vaU de Llitera; aquests drets, amb un origen fiscal,
eren en part drets de pastura i d'ús del bOSC. 24 El precepte de 958,
assenyala l'existencia de les terres de Sant Miquel i Sant Germa
(alUoc de Cuixa) i de les esglésies sufraganies de Sant Fruitós (de
Taurinya) i Sant Martí (de Clera). Les afrontacions de tot aixo eren,
al nord, ípsam stratam Francíscam, una via important, propera al
riu Tet, i el montem Canigonem, el Canigó, al sud; una altra de les
afrontacions era el montem Bovanum, deIs bous. Aquest predi
nuclear comprenia almenys, per tant, els mumClplS actuals de
Taurinya i de Codalet i potser part del de Clera.
DOMINIS DISPERSOS

En aquest cas, fins i tot abans de la parlar de la distribució
deIs dominis dispersos, cal destacar ja la importancia que hi tenia
la ramaderia. En el testament de Protasi, de l'any 878, s'esmenten
500 ovelles, 100 animals, segurament vaques, 50 animals de bast,
40 porcs, 2 cavalls, 5 ases, 20 bous i 100 ruscs; a part també es
mencionen 365 muigs de blat. 25
Allo que és potser més interessant d'aquests dominis del
monestir, tan ben estudiats per R. d'Abadal, és la possessió d'alguns
grans predis dispersos, pero d' origen fiscal, com poden ésser els de
Balaguer, Sautó o bé Llec, Vallestavia o Vallmanya. Adonem-nos

I

J

24. P. PONSICH, "Le domaine foncier de Saint-Michel de Cuxa au IXe, xe et Xle siecles",
Eludes Roussillonnaises, n, 1952, pags. 67-100.
25. De fet, ho podem comparar amb allo que uns anys abans, el 854, l'abat fundador
havia lliurat a la comunítat: un cavall, quatre eugues, un mul, dos ases, dos bous, quatre
vaques amb llurs vedells, 30 ovelles o cabres i 26 pores (í 2 gossos). Els altres monjos hi
afegiren dos cavalls, quatre eugues, un ase, tres bous, cinc vaques, sis vedells, vuit porcs i
23 ovelles. Vegeu: P. BERTRAN, "Notes sobre la ramaderia a la Catalunya nord-occidental (segles IX-Xl). Primera part", [lerda, XLVII, Lleida, 1986. pags. 223-224.
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que els dos primers foren donats per la comtessa Ava (961-962) i
pel vescomte Bernat (953); eren a l'extrem occidental del Conflent.
EIs tres restants eren, per contra, més a prop de Cuixa, al voltant
del Canigó. Segurament, segons parer d'Abadal, foren cedits, els de
Llec i Vallmanya, pel comte Sunifred, i el de Vallestavia, rany 977,
per la família vescomtaL
Trobem, per exemple, que el domini de Sautó inclo'ia silvam
el pascua pecoribus apta (953). Molts d'aquests dominis corresponien
a tota una vall, que s'estén des del cim del Canigó i que tenia, a
la vegada, pastures, boscs i zones de conreu. Les formes d'aquests
dominis fiscals són basicament semblants a la que tenia l'alou de
Vilamajor i d'altres alous iguals que s'estenien al voltant del
Montseny.
Pel que fa als dominis dispersos del monestir de Cuixa, podem
esmentar que, ja al segle x, tingués drets sobre terres allunyades,
com l'Espunyola, al Bergueda (esment del 958), fet que pot permetre
de pensar en uns certs moviments transhumants del bestiar; cal
recordar també que el Bergueda depenia de la família deIs comtes
de Cerdanya i que, de fet, era la marca o frontera d'aquest comtat
cerda. A l'alt Bergueda, aquesta abadía ja disposava també d'alous
a la vall de Lillet. A més, tenia unes notables pastures d'estiu al
Capcir (als Angles i Matamala, d'em;a de l'any 965).26
Com diu Ponsich, "1' extensió i la varietat deIs terrenys que en
depenien [del monestir de Cuixa] eren una garantía d'equilibri
economic: pasquers i boscs de l'alta muntanya al Capcir, al Conflent,
a la Cerdanya i a la Fenolleda; conreus alimentaris al Baix Conflent
i al Rosselló (cereals, llegums, arbres fruiters, oliveres, farratge). La
vinya era present pertot, sobretot al Baix Conflent i al Rosselló. Arreu
posse'ia molins, a la costa rossellonenca explotava salines (particularment a Torrelles), i segurament tenia mines de ferro -bé que
falti documentació del segle x- a Fillols i Vallmanya:'27
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Sant Cugat del Valles
La situació del monestir de Sant Cugat del Valles era molt bona.
Fou edificat al nord de la serra de Collserola, en una posició gairebé

1i!.
=:: 6. segIe
29.
:lo:

26, Pel que fa als dominis del final del segle XII és fonamental: P. PONSICH, "Sant Miquel
de Cuixi't", Catalunya Romanica, vol. VII, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1995, especialment
mapa de p, Ponsich i A. Pladevall de la pago 366.
27. P. P01><SICI!, "Sant Miquel de Cuix1t...", pags. 365-366.
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central amb relació al Valles Occidental, prop d'una via de comunicació i sobre una antiga fortificació de tradieió romana.
FUNDACIÓ

A la primera meitat del segle IX, després de 1'ocupació pels
carolingis de Barcelona, es recupera un possible antie cenobi de
Sant Cugat, anterior a 1'epoca franca. El 875/877 hi ha un precepte
reial de confirmaci6 de béns. Fou afectat per l'expedició d'al-Mansur
del 985. Hom creu que aquest cenobi tingué un paper important
en el procés de reorganitzaci6 del Valles i del Penedes. 28
DOMINI CENTRAL

L'alou central del monestir de Sant Cugat té unes característiques
semblants als alous que trobavem al voltant del Canigó, al Montseny
o al nord de l'Emporda. Tenia una amplada d'uns 5 km i una
longitud d'uns 8 km. S'estenia des d'una muntanya -Collserolafins a unes rieres (a tocar de la riera de Rubí). A l'est tenia el terme
de Cerdanyola, a l'oest el de Rubí i al nord el de Terrassa.29
Ja lluny del domini central, cal assenyalar que trobem un altre
alou amb unes característiques semblants, situat a la vila de
"Vidamenya", a Palautordera; havia estat cedit pel comte Sunyer
i és esmentat, per exemple, al precepte del 986. Aquest alou
esdevingué un deIs centres deIs dominis de Sant Cugat al Valles
Oriental (pabordia de Palau). Tal com ha estat afirmat, també té
un origen fiscal; és situat al costat del terme de Vilamajor, que hem
descrit d'una manera detallada més amunt, en parlar del domini
que tenien els comtes de Barcelona a Vilamajor.

lya."27

era molt bona.
)()sició gairebé

)"SICH, "Sant Miquel
.1995. especialment

28. Vegeu: J. M. SALRACH, "Fonnaci6, organització i defensa del domini de Sant Cugat
en els segles X-XII". Acta Historica et ArcJweologica Mediaevalia, 13, 1992, pags. 127-173.
29. Tal com ha estudiat v. Farías, més tard, al segle XIII, d'acord amb un prívilegi
de Jaume 1, s'organitza de bell nou un districte monastic, que coincidía amb els territoris
propers a l'abadia on tenia jurisdicció el monestír. Vegeu: V. FARÍAs, "Sobre viles, escrivans
i masas (segles XIII-XIV). Que poden ensenyar-nos els registres notarials?", 1I Col·loqui sobre
les cornunitats pageses deis Pirineus, celebrat a la Vall d'Aneu els dies 21-23 d'octubre de 1999
(en curs de publicació).
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DISPERSOS

En la distribució deIs dominis del monestir de Sant Cugat hi
intervingueren molts factors. Un d'ells va ésser, pero, els interessos
economics del monestir. Podem assenyalar uns quants aspectes:
- Zones de pastura del delta del Llobregat (amb relació al
castell de Castelldefels).
- Zones d'aiguamolls de Santa Oliva i Calders, segurament
també utilitzades com apastures. S'esmenten, al Penedes, per
exemple, els stagnos de Domeny.
- Control jurisdiccional del territori i de molts deIs castells
més importants, tal com ja estudia P. Bonnassie en analitzar la
revolta de Mir Geribert. 30
- Control de diversos palaus o possessió de béns prop de
diferents palaus: Palatio Avuzidi (a Ripollet), Palatio Salatani (Palau
Solita o de Plegamans), Palatio de Arias (Palaudaries), Palatiolo
(Palou), Vitaminea que vocant Palatium (Palautordera), etc. Com
hem assenyalat en parlar deIs dominis del monestir d'Amer, aquests
palaus eren llocs amb una importancia com a centres administratius,
almenys d'en9a de repoca musulmana. De fet, al lloc de Palau
d'Aries, sembla que, vers rany 900, encara es cobraven les multes
o els impostos (ipsa fredaria). D'altra banda, a roest de Parets, el
Palau-solita (o Palau de Plegamans) tingué un cert paper en epoca
islamica, tal com es despren del nom que rebia als segles IX i x:
Palatio Salatan, documentat rany 955; nom que, segons Coromínes,
podria suposar r existencia d'un qal'a as-salatin o palau deIs reis.
Prop seu, més cap al sud, a Rípollet, hí havia hagut unpalatio Auzido,
documentat el 973, que també duu un nom islamicY
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Sant Llorenr; prop Baga
Abadía situada sobre l'aiguabarreig del Bastareny i el riu
Llobregat, a la vall de Baga, en epoca carolíngia anomenada vall
de Broca o de Lillet. Pel seu costat passava el camí que seguía el
Llobregat i es dirigia a la Cerdanya o al Ripolles. Tenia, per tant,
una situació semblant a la deIs monestirs de Ripoll, de Camprodon,
de Senterada o de Lavaix, per exemple.

Jibpa je 1

Xl

ｆｴｾ＠
30. P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera (segles X'XI), vol. 2, Edicions 62, Barcelona,
1981, pags. 85-104.
31. Vegeu nota 19. J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, vol. VI, Barcelona 1996,
pags. 133-135.
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Mapa de l'''estació " comtal de Santa Susanna (Bages), esmentada en documents del
segle x (mapa de J. Bolos, fet a partir d'una fotografía aeria actual).

FUNDACIÓ
os 62, Barcelona,
Barcelona 1996,

Surt documentat ja el 898. No sembla pas que fos una abadía
de fundació comtal Avíat, pero, esdevíngué el monestir més important de l'alt Bergueda i va rebre aIgunes donacions deIs eomtes.
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DOMINI CENTRAL

El domini central era fore;a redult. Feia 1,5 per 1,5 km,
aproximadament. Pot ésser, amb tot, que l'existencia del monestir
de Sant Llorenc;: eclipsés la importancia que devia tenir en un
moment inicial el lloc de Broca -toponim que prové d'un nom de
persona segurament francic-, que, com he dit, dona nom a la vallo
No se sap que rebés cap diploma d'immunitat.

,
IDJ

DOMINIS DISPERSOS

Podem contrastar un conjunt de petits dominis dispersos pel
comtat de Berga i pel de Cerdanya, amb uns quants dominis més
grans, cedits pels comtes. Podem destacar el domini de l'antic
monestir de Junyent (o del Sull), les possessions de Vilosiu, el predi
de Santa Suanna de Salo, el de Malanyeu, alguns altres béns a la
Cerdanya i al comtat de Besalú, com el de BestraCa. 32
Dins d'aquest conjunt, cal fer un breu esment, d'una manera
especial, del domini comtal de Santa Suanna (o Santa Susanna),
predi que ha restat fossilitzat sense gaires canvis fins a l'actualitat.
Aquest domini, anomenat stacione, havia d'ésser un lloc de parada,
una residencia, per al comte (era situat a la marca de Berga, molt
a prop de la frontera del segle x) o, potser, un indret de parada
per al bestiar. Ara veiem que al nord-est de Salo (a prop de Cardona),
hi ha un altipla conreat (unes 35 ha) que havia de correspondre
a aquesta explotació comta!, fins fa poc envoltada de boscs. Al mig
d'aquest altipla, veiem un mas, que ha d'ésser al centre d'aquesta
antiga "estación, on hi havia una o dues esglésies (on curiosament
s'esmenta que hi havia una sagrera, el 966). Aquesta possessió fou
donada al monestir de Sant Llorenc;: prop Baga, en part, el 966, i
fou confirmada i ampliada el 975. Segons aquest document del 975,
era formada per cases, horts, coromines, terres i vinyes, arbres
fruiters, oliveres, prats, pastures, boscs, deveses, garrigues, molins. 33

,
(

32. J. BoLt'ls-M. PAGP.s, El monestir de Sant Lloren" prop Baga, Barcelona, 1986.
33. J. BoLtJs, "La Historia", a J. BOLÓS-M. PAGl!s, El monestir de Sant lloren".... pags.
97-98 i docs. 25 i 35.
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Santa Maria de Serrateix
Situat en un indret central del Baix Bergueda, al cim d'un petit
altipla, proper a Cardona.
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Mapa del dominí central del monestir de Santa Maria de Serrateíx a mitjan segle XIV. a. Mas;
b. Masoveria; c. Sítuacíó aproximada. Els números corresponen als masos o masoveries: 1.
Soler, el Gramenal; 2. Comelles Sobíranes; 3. Comelles Jussanes; 4. la Rovira, Solls; 5. Mas
d'en Martí; 6. Botíc, Olleres, Mateu i les Vives; 7. Rossa; 8. Vilar de l'Alvira, Planes; 9. Socarrats.

158

JORDI

Bou)s

FUNDACIÓ

EIs primers documents que parlen d'una comunitat a Serrateix
són de la primera meitat del segle x. Pensant en la consolidació d'aquest monestir fou fonamental. pero, la donació comtal de
rany 977.
DOMINI CENTRAL

L'alou central feia uns 5 km per 5 km i coincidía amb el terme
parroquial actual. La donació de lajurisdicció al monestir, en aquest
alou central. deriva de la cessió comtal de l'any 977. EIs drets
d'aquest monestir, pero, també foren molt importants en algunes
parroquies properes.
Al terme parroquial de Serrateix, a partir deIs documents de
l'edat mitjana central, sabem que hi havia uns masos anomenats
Camp, Vinyes, Artigues, que ens recorden la importancia deIs conreus; en el proper terme de Viver, a més, hi havia el mas Coromines.
En aquest indret també hi havia un bosc -al vessant de Naveli s'hi esmenten, així mateix, uns masos de Servera, Carbonils, la
Rovira, etc. Ri ha un mas de Gramenal. que potser cal relacionar
amb un possible lloc de pastures. El mas Sol1s també recorda
l'existencia de bestiar. Finalment, potser cal relacionar els masos
medievals de Fomer i d'Olleres amb un fom i amb un lloc on potser
es feien olles. 34
A prop del monestir de Serrateix hi havia el vell castell de Vivero
D'acord amb el que hem vist amb relació a altres monestirs catalans
d'epoca carolfngia, ens podem plantejar fins a quin punt l'augment
de la importancia del monestir -sobretot en esdevenir una abadia
comtal- ajuda afer decaure el pes del proper castell.
DOMINIS DISPERSOS

Rom pot contrastar algunes donacions privades amb algunes
importants donacions comtals, com poden ésser la de Serrateix
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34. J. BOLOS, Els monestirs del comtat de Baga des de llurs orlgens fins a l'any 1400.
El monestir de Santa María de Serrateix, Barcelona, 1983 (tesi de doctorat inédita).
J. BOLOS, "Paisatge historie i societat. Un exemple: Serrateix a l'edat mitjana", XXXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Cardona, 22 i 23 d'octubre de 1994, vol. 1, Cardona, 1997,
pags. 295-311.
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mateix O les d'altres terres properes. Fou important també la donació
de Soríguera i Soríguerola, a la Cerdanya, feta per la comtessa
Elisabet, l'any 1038. En aquest mateix sentit, també són interessants
les cessions de pastures a Cetut i a Vilella, també a la Cerdanya,
a la solana, fetes una mica més tard, els anys 1070/1071, per part
del vescomte. Eren bones terres per a servir de pastures d'estiu.
A l'extrem oposat, podem esmentar les possibles pastures
d'hivern, que hi havia al Baix Bergueda mateix, cap a Pujol de
Planes, a Avia o bé ja cap a Cellers (Pinós, Solsones), etc. Veiem
clarament, en mirar el mapa de distribució de dominis, l'existencia
d'un eix sud-nord, des del Baix Bergueda o el Solsones fins a la
solana cerdana, que pot coincidir amb una via de comunicació del
bestiar del cenobi.
Diguem també que en aquest cas, mentre els monestírs de
Camprodon, de Cuixa i segurament el de Banyoles tenien drets per
a obtenir sal a la costa rossellonesa, aquest monestir -com el de
Sant ｌｬｯｲ･ｮｾ＠
prop Baga- va solucionar aquest problema amb la
concessió, per part del vescomte de Cardona, d'una quantitat de
sal setmanal, esdevinguda el 988.

Sant Sadurní de Tavernoles
Monestir sítuat al costat de la Valira, a tocar del poblet
d'Anserall, al nord de la Seu d'Urgell, a prop del límit d'Andorra.
FUNDACIÓ

S'ha afirmat que ja existia en epoca visigótica. En depenien
nombrosos petits monestirs o cel·les. No ha arribat fins a nosaltres
cap privilegi reial concedít a Sant Sadurní, bé que sembla que devia
gaudir d'un regim d'immunitat; d'altra banda, sí que s'ha conservat
un precepte reíal concedit a Sant Salvador de la Vedella (any 835),
donat a precs de l'abat de Tavernoles. A partir del darrer ｴ･ｲｾ＠
del
segle x, Sant Sadurní va tenir pIe suport deIs comtes d'Urgell, que
li feren importants donacions.
DOMINI CENTRAL

l'any 1400.
at inedita).
éX.lX Assemdona, 1997,

El nudí del dominí monastic era situat a la riba dreta de la
Valira. Tenia una extensió d'uns 2,5 m d'ample i uns 3,5 km de
llarg. Hi havia el vilar de Morters i els llocs de "Molnells", Anserall,
el "Quer", la domenjadura d'Estelareny, el mas de Cortingles i el
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petit vilar de Tavernoles; tot aixo fou donat l'any 970 pel comte
Borrell. Aquest alou era compost, d'acord amb la mateixa donació,
per pastures, garrigues, aigües, arbres que fan glans, fruiters, terres
i vinyes. De fet, en la consagració del 1040 s'esmenta "in circuitu
eiusdem monasterii" , la parroquia de Sant Sadurní amb vil·les i
vilars: Tavernoles, Cortingles, Estelareny, Morters i AnseralL En
aquestes terres els abats hi rebien censos públics, serveis i drets
fiscals. A aquest nucli central, s'afegiren altres poblets, molts d'elIs
ja situats a la vaH de Castellbo. Tenia importants drets en indrets
com Santa Eugenia de la Torre, a Santa Llogaia, a Sant Martí de
Canals, etc. 35

pasturi1!
nord a

DOMINIS DISPERSOS

caldre,

Les nombroses donacions comtals esdevingudes des del darrer
ten;: del segle x fins a l'any 1040, data de la consagració, convertiren
el monestir de Sant Sadurní en un deIs grans cenobis de la Catalunya
VelIa occidentaL El monestir de Tavernoles, a part deIs béns situats
al nucli central i a les seves rodalies immediates, arriba a tenir
importants béns a la Cerdanya (amb relació als dominis de Ger),
al Barida (amb Sant Andreu de la Quera), al Pallars Sobira (amb
el monestir de Vellanega), a la Conca DelIa (al voltant del castelI
de Llorda), a Andorra, a l'alt Solsones (en rebre el monestir de Sant
ｌｬｯｲ･ｮｾ＠
de Morunys), a l'Alt Bergueda (on tenia drets sobre el cenobi
de la Vedella i sobre Sant Salvador de Mata), a la ｒｩ｢｡ｧｯｲｾ＠
(castelI
de Lasquarri), a la Noguera (Malagastre), al baix Solsones (Cellers),
etc. Disposava d'amplis dominis i fins i tot de drets sobre diversos
fins al de
castells (des del de Lasquarri, al comtat de ｒｩ｢｡ｧｯｲｾＬ＠
ｃｯｲｾ｡Ｌ＠
al comtat de Girona). EIs beneficis que en devia treure devien
ésser fiscals, fruit de les nombroses donacions fetes pels comtes,
i també els derivats del control sobre la producció agrícola i ramadera. La. distribució deIs béns d'aquest monestir Ji permetia de
controlar les principals vies que anaven de nord a sud, des de les
pastures de la Cerdanya, Andorra o l'Alt Urgell, fins a les pastures
de les terres més baixes. Fins i tot, l'any 1023, sembla que va obtenir
un salconduit del reietó sarraÍ de Saragossa. A la fi del segle XI i
a l'inici del segle XII, les conquestes de Balaguer i de les terres de
Lleida suposaren noves donacions per a aquest monestir de l'Alt
Urgell. Com a conclusió, podem esmentar:

docume

35. C. BARAUT, "Diplornatari del rnonestir de Sant Sadumí de Tavemoles (segles IX-xmj', Urgellia, 12, 1994-1995, pags. 7-414.
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Possessió de grans explotacions ben organitzades destinades
a la producció agrícola (com podien ésser les coromines, sovint
cedides pels comtes).
- Possessió d'importants pastures (el 1033 s'esmenta un
pasturivium) i control de terres al llarg deIs camins que anaven de
nord a sud i que feien possible la comunicació d'est a oest.
Possessió de drets fiscals i, fins i tot, drets sobre diversos
castells situats en terra de frontera.
- Organització de notables dominis. A l'inici el monestir va
absorbir nombroses cel·les, més endavant annexiona monestirs
sencers. Aquestes senyories, ja organitzades anteriorment, sovint
devien continuar funcionant d'una manera autonoma. Quan va
caldre, pero, va organitzar algunes batllies, com la d'Isona,
documentada el 1088.

Santa Maria de Gerri
Monestir situat a prop del congost de Collegats, entre el Pallars
Sobira i el Pallars Jussa. S'establí al costat d'una font que permet
d'obtenir sal per dessecació.
FUNDACIÓ

El monestir de Santa Maria de Gerri fou fundat l'any 807. El
839 adopta la regla de Sant Benet. Va rebre un privilegi d'immunitat
el 849, per part del comte Fredol de Tolosa.
DOMINI CENTRAL

Tal com exposa Puig i Ferraté, el "vedat" del monestir s'estenia
basicament al llarg d'uns 5 km, tot seguint el curs del riu Noguera
Pallaresa, des del gual d'Erboló, al nord, fins al barranc de Morreres,
al sud, prop del congost de Collegats. També havia d'incloure les
dues ribes del riu. En aquest espai hi havia les salines, hi havia
molins, pesqueries, fargues, fusta, etc. En aquest sector s'estenía
el bosc de Pentína, on es podía obtenir llenya i bigues. 36

36. l. M. PUIG 1 FERRATÉ. El monestír de Santa Maria de Gerri (segles
lEC, Barcelona, 1991.

XI-XV)
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A aquest nudi immediat, cal afegir tots els nombrosos béns
que tingué for9a aviat al pla de Corts (Cartanís, Sant Pau de
l'Estanyol, Perabella) i també a Sobre Gerri (Seguís, Buseu, etc.).
El 966, en una butlla papal, s'esmenten les vil.les de Gerri i d'Ancs
i onze esglésies al pla de Corts. En aquesta contrada hi havia l'estany
de Montcortes, aleshores anomenat de l'Aguila, i la devesa de
Fontfreda.
Podem assenyalar que, com amb relació a moIts aItres casos,
l'augment d'importancia del monestir degué suposar la perdua de
pes del proper castell d'Erboló, que era situat poc més al nord de
l'indret on s'al9a el cenobi.
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La major part deIs dominis del monestir de Gerri eren repartits
pel Pallars, tant al Sobira com al Jussa. Els béns més meridionals
eren situats a la vall Bercedana -al nord del Montsec-, on tenia
drets sobre emprius que permetien d'obtenir llenya i pastures
(lignare, pascuare). Tenia, pero, també drets en sectors més septentrionals del Pallars Sobicl, on disposava de terres, pastures i boscs.
Un conjunt molt notable de drets sobre vil·les, capmasos, terres,
vinyes, esglésies, etc. permetia que aquest monestir pogués disposar
d'entrades diversificades. Cal tenir present la importancia de les
donacions comtals, que permeteren no soIs l'obtenció de drets sobre
dotzenes de vil·les, ans també sobre nombrosos castells; al segle XI,
Gerri arriba a tenir onze castells, molts deIs quals a les terres de
frontera.
Durant el segle XlI, es crearen diverses batllies dins deIs dominis
jurisdiccionals del monestir. En trobem una a Gerri, quatre a Sobre
Gerri, una al pla de Corts, una altra a la solana d'Enviny i una a
la Conca de Tremp. En aquest moment també se'n creaven, per
exemple, al monestir de Sant Cugat del Valles.

Conclusió
Alllarg de les darreres pagines no hem pas analitzat les formes
deIs dominis de tots els monestirs benedictins catalans. SoIs n'hem
triat uns quants, de vegades a causa d'haver estat més estudiats o
d'altres vegades a causa d'aportarnos alguna informació que podia
ésser interessant, amb vistes a saber el perque de les característiques
deIs dominis monastics. Les conclusions més notables a les quals
podem arribar, sovint d'una manera provisional, són les següents:
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SITUACIÓ. La major part dels monestirs benedictins molt aviat
tingueren uns dominis amplis, eren uns senyors poderosos i reberen
de les autoritats centrals o locals carolíngies unes responsabilitats
importants. Tot i que algunes cel·les o alguns cenobis al comenc;;ament
eren només l'indret on vivien alguns eremites o algunes petites
comunitats fugitives, molt aviat aquestes petites comunitats o bé
desapareixeren o bé prengueren una gran importancia. Aquest fet
ens permet d'entendre que molts monestirs no estiguessin situats
en indrets amagats, ans en llocs centrals, en la confluencia de
camins, al mig d'una vall, prop, per exemple, d'una fortificació de
tradició antiga.
EL MONESTIR IMMUNE. De fet, en aquest augment de la importancia
de molts monestirs tingueren importancia les donacions de grans
predis i de petites peces de terra fetes per comtes i pagesos, pero
també tingué tanta o més importancia la concessió d'immunitat feta
pels monarques francs (i, en algun cas, pels comtes de Tolosa).
Aquesta concessió feia que l'abat d'un petit monestir (com Albanya)
pogués esdevenir una autoritat important del país. De fet, és prou
coneguda la importancia de l'església a l'edat mitjana. Aquest fet
ens permet de pensar que alla on hi havia un monestir immune
-on rabat era un delegat directe del rei- no calia que hi hagués
un veguer o centener del comte. Aixo ho veiem reflectit en la
desaparició o perdua d'importancia de molts castells de tradició
antiga situats prop d'un monestir carolingi (així, a Ripoll, a la
muntanya de Rodes, a Gerri, etc).
EL DOMINI CENTRAL. Les donacions comtals molt sovint corresponien a dominis fiscals, creats, com el de Vilamajor (Valles Oriental),
al vessant del Montseny, a la més remota edat mitjana. Descobrim
el record d'aquests dominis fossilitzats en l'alou nuclear de cenobis
com potser Ripoll, Sant loan de les Abadesses, Sant Pere de Rodes
o Sant Cugat del Valles. En trobem amb relació a muntanyes com
el Canigó, el Montseny, la serra de Collserola, l'Albera o la serra de
Rodes. Segurament n'hauríem trobat molts d'altres. S'estenien
des del cim de les muntanyes fins al fons de la vall i inclolen boscs,
pastures i terres de conreu.
D'altres dominis centrals potser tenien l'origen en unes pos sessions petites, concedides arran de l'establiment de comunitats
monastiques, que, en ésser ampliades per les autoritats, pogueren
esdevenir grans possessions amb tot allo que podia necessitar un
monestir. Aixo és el que potser passa a Cuixa, a Camprodon, a
Serrateix, a Tavernoles, a Gerri, etc.
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De vegades els dominis secundaris d'alguns
monestirs no soIs eren petites parcel.les de terra, ans també eren
un testimoni fossilitzat d'antics dominis. Certament, aixo ho trobem
quan hi ha hagut la donació d'algun bé fiscal per part deIs comtes
o vescomtes. Diversos deis alous que va rebre l'abadia de Cuixa
poden ésser considerats antics dominis amb un origen público Un
exemple molt cIar també és el domini de Palautordera, que depenia
del monestir de Sant Cugat del Valles i que nasqué en el mateix
moment en que es constituí el de Vilamajor. El nombre de "palaus",
llocs on la tradició de domini públic havia perdurat, que depengueren
d'aquest monestir del Valles, és així mateix prou interessant. A un
nivell diferent, també és notable l'''estació'' que el monestir de Sant
Lloren9 prop Baga va rebre del comte, prop de la frontera.
ALOUS IMPORTANTS.

FORMA DE LA DISTRIBUCIÓ DELS DOMINIS 1 NECESSITATS ECONOMIQUES

En analitzar la distribució deIs alous i de les terres
que depenien d'un monestir és interessant de pensar que no respon
pas a l'atzar de les donacions, ans que, en gran part, respon a un
intent de cobrir les necessitats i els desitjos de la comunitat de
monjos. Partint d'aquesta premissa podem entendre molt més bé
el perque alguns monestirs tenien els béns en certs indrets que
podem considerar etapes d'un camí o bé en indrets on hi havia
pastures d'estiu o d'hivern, fusta, sal, vinyes, oliveres, aigua per
moure molins, fargues, etc.
LA RAMADERIA. El pes de la ramaderia a l'alta edat mitjana i
encara més en les terres pirinenques, on es constru'iren la major
part d'aquests monestirs benedictins, era molt gran. Certament, com
ha estat afirmat diverses vegades, la documentació escrita no sol
reflectir prou la importancia que tenia el bestiar (surten molt més
esmentades les peces de terra, tot i que segurament l'agricultura
no representava gaire més del 50 per cent de les entrades d'una
família o d'una institució). Ha estat per aquest motiu que alllarg
de les darreres pagines hem intentat de descobrir dades que indirectament ens permetessin de veure la importancia de la ramaderia.
Hem parlat del calendari que trobem a la portalada de Ripoll i de
1'inventari de bestiar que tenia el monestir de Cuixa, rany 878, pero,
així mateix, hem intentat de saber si la forma com eren repartits
els dominis podia aportar Hum amb vistes a descobrir possibles
pastures i a coneixer possibles carrerades o vies del bestiar. Cal dir
que en gairebé tots els monestirs estudiats, hom pot assenyalar una
tendencia a tenir unes terres que podien servir de pastures d'estiu
i unes altres que podien ésser utilitzades com apastures d'hivern.
Especialment, aixo és així en els cenobis situats en zones més
DEL MONESTIR.
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muntanyoses. Aixo no vol pas dir que el bestiar del monestir hagués
d'anar molt lluny. El bestiar de Camprodon que es traslladava cap
a l'Ah Emporda havia de fer al voltant de 50 km. El bestiar que
havia d'anar de la Cerdanya a la costa de l'Emporda, havia de superar
una distancia d'uns 100 km. De fet, del Conflent o la Cerdanya fins
al Baix Bergueda, els animals de monestirs com Serrateix o Ripoll
havien de recórrer un camí semblant. De fet, confirmant tot aixo,
podem recordar que s'ha indicat que els dominis del monestir d'Alaó,
amb una evident vocació ramadera, als segles XI i XII, s'organitzaren
al llarg de la carrerada que seguia el Cinca, fet que suposa fins i
tot un despla9ament del centre economic deIs dominis monastics
d'aquesta abadia de la Ribagor9aY
El paisatge d'un moment determinat
donen a la paraula
paisatge el sentit ampli, d'espai boscós o desforestat, conreat o
edificat i soleat per vies i límits- guarda molt sovint el record
fossilitzat d'allo que hi havia hagut anteriorment. Traslladar la
informació deIs document sobre mapes pot permetre de vegades
descobrir aquestes perduracions i entendre les formes com s'organitza
el territorio Així ho hem intentat de demostrar en estudiar els
dominis d'alguns monestirs d'epoca carolíngia.

37. J. BOIX, "Santa Maria d'Alaó", Catalunya Rom/mica, XIV, Enciclopedia Catalana,
Barcelona, 1996, pags. 464-474. Vegeu també, en aquest rnateix volurn de Temtori i Societat
a I'Edat Mitjana, el treball de Jordi Boix dedicat a "L'antic orde rnonastic al corntat de
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