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Introducció 

Es pot considerar que entre els segles x i N es dóna una bipolarització de la socie- 
tat a la Catalunya vella. D'una banda, existeix el grup dels petits propietaris, prota- 
gonistes sobretot dels segles IX i X, a causa de I'explotació d'una nova terra conqueri- 
da a partir de petites unitats de producció. La propietat s'instrumentalitzava a través 
de la forma jurídica de l'aprisió. Aquestes petites unitats agrupades, que constituei- 
xen una nova forma de poblament anomenadavil.la, sofreixen un procés de canvis a 
causa, sobretot, de I'aglutinament dlaquestes unitats a través d'una família o un per- 
sonatge destacat que els va adquirint per compra, segons afirmen els documents, i 
que conformen una nova unitat molt més gran, que li permetra ¿'afrontar un nou 
repte com és el desenvolupament economic.' Així doncs, aquestes unitats són pro- 
pies d'aquests anys i s'adiuen a les possibilitats de posar en conreu el bosc després 
d'artigar-lo, un bosc que en aquest primer temps tenien les famílies. Posteriorment, 
acabaran desapareixent a favor de la nova unitat que conformara el mas del segle N i 

1. Aq~iest tema ha estat estudiat per P. BONNASSIE. Cntnlzlnyn mil nnys enrern. Barcelona: Edi- 
cions 62, 1979-1981. Així mateix, aquesta situació, la transmeten els documents corresponents a! 
bisbat de Vic, a la Seu de Girona i al vescomtat de Resalú. Sobre I'acumulació de terres per pare d'un 
sol propietari, esti totalment comprovat a partir de la documentació recollida per E. JUNYENT jed.). 
Diplomntnri de la cntedrnlde Vic (s. IX-X). Vic, 1980. Així mareix es comprova en llocs concrets dei 
Collsacabra, com ara la vii.la d'Azeredo, que pertany al castell de Cabrera, en que durant el segle x el 
personatge Morgat a poc a poc, any rere any, va comprant aquesaes micropropietats que limiten amb 
les seves propietats. Exemples molt espectaculars, els ha trobat Lluís To per al bisbat d'Elna o11 el 
bisbe, Wadald, entre el 903 i el 934 es presenta solidament esrablert i, a més, adquireix quaraiita- 
dues peces de terra. Vegeu LI. To. «El marc de les comunitats pageses: vila i parroquia en les dibcesis 
de Girona i Elna (final del segle IX-principi de I'xI), a Catalunya i Franga meridional a I'entorn de 
I'any mil». Dins: ActrsdelCol.loqui InternnriondHzlg Cnpet. Barcelona, 1991, p. 212-239. 



anys posteriors. Aquestes petites unitats d'irnbit familiar estarati formades per la 
casa, la cort, la vinya i l'hort. A part, hi figura un nombre itideterniinat de terres de 
conreii repartides entre diversos iridrets.' 

D'riltra banda, existieri unes altres unitats que no tenien res a veure amb aquesres 
agriipacioris pageses, que són els alous. Els alous, conformats per extensions de 
territori, sóri de propietat privada i, generalment, s6n iiries unitats molt més graris. 
Eri I'alou passen a ser de propietat totes les parts que constitueixin la unitat. Ida 
documetitació dels segles IX i x niostra un gran interEs eri I'enurneració de totcs les 
parts quc el poden coriformar i que s'ni poden anat introduint. Ara bt", de vegades 
por semblar que presenten una forma estereotipada, pero una anilisi detallada rrios- 
tra una diversitat que contradiu aquella priniera imgre~sió.~ CadqiiisiciB d'aquestes 
grans po~"esions implica una situació econbniica destacable, per la qiial cosa sovitit 
figuren con1 a propietaris pagesos benestants, a part dels setiyors. 

Es podria definir corn a fet destacable dels segles x i XI, i fins i tot del IX, u11 gran 

rriovimerit de la propietat de les rerres, adquirides encara per aprisia, per rornl~rida, 
~ x r  her?iiei:i i tarnbé per compra. La documenració es fa rresb d'aqiiesr fenomen i 
tatnbé di: les necessirats bisiques de la pagesia.. 

Així, tiiolts dels masos que apareixen al segle x tindrari I'origen en els alous dels 
segles aiiterinrs i tarribt. se't~ corfornaran d'altres com a resultat de l'aciimulació de 
les niicropropietats qiie configuraven les v i l . l e~ .~  Al segle XI hi ha una gran preskricia 

2. E! 921 vcncn a Sarit Martí de Ceiitelles una casa, Iiort, cort viriyes, etc. . . .coluewit de  npisioi!e 
ve lde  'e~iosctrtz e~ii,n"cp1tione.. . (doc. 90). El 899 Errnesenda i els seiis fills Otger, Ermengarcia i EldcFrc- 
d:i, jiintariiciit atnb Senald, rriarit d'clla, venen al bisbe Gormar iina casa i les terres que havimi roni- 
put a I'apkiidix de Vic, a la uilitz Terradcs (doc. 11) .  Vegeu E. Ju~vr:.s.r (ed.). Diplomnttiri de iirz cntr- 
clrtrlcfe Vzc (s. IX-.X). Vic, 1980. Així matcix, tina d t r a  iinitar seran els vilars, pero amb iina cstriiceii- 
rn poc definida. El 757 es k r e n  moltes donacions a Sant Esteve de Ranyoles entre les q u d s  figiircii 
riiolrs vilars: i a  c m s ,  iri c?srtes, in hortis, ir2 uiweis, ir! nrboribzls, in sii!utf, ir2 pnrczgis.. . (doc. 120>. 
V e g u d .  Mours,: I.VATG t:. (lO/eccióri Diplo~ilRtictl del rl,'orldndu de  Uestrhi. Olor, 190 1 - 1 902. 2 v. 

3. E1 052 Friii6 vengué d seu fill Otgcr, levita, iin alou al cascell d'oristi: domos cztrii crrrtes et 
o r t ~  CILYZ ~z~horibzs: et torczrIarios e t  coh~r~~b~zr ios ,  et  ~ i i ~ l i ~ ~ s  cz11iz s:tis 1trztir?e~2tiS e t  z~szrbila q z ~ o d  coi:titt~>t, 
e t  t e rno  e t  :Gi:ews, crrLt:~m et erenztrri nrri2 illorrr~n nrboribzrs.. . (doc. 274). Vegeii L)+lori/ntrzri de Vic.. ... 
Ilcl 1028 ccirista In venda d'iin d o u  per part de Gavall i la seva miiller Errnesendis a Aririifredo, rih:it 
dc Dcsdíi: . . . nludcs winrlsoj, rmhs ueldo~~zos, terrns U ~ ~ L ' I I S .  . . cz~ltns et hererrins, ortos, ortrrlibrü c~tiir uitlo- 
g i iere  nrbovnrii siue czrm +sm trilins, prntis, pnscz~tc, silvrzs, gnrrigas koel bwcos, fintis. . . rzcpibzts, pltzrr~ztii~. 
coIIihza. . . i.i,ick.m hnberizrls hnberi deberr!w teriernw et tepiere & e w  pos~ideiizzts etpossideve. . . (doc. 
284). Vegcii F. ~Morrsi \ i ,v.xrc;~.  Coí~eciún BiplomRticrz.. ., vol. r. 

4. Seg:>iis es despren dcl gran voluni documental de 1'Arxiii Episcopal de Vic, es por distitigir 
iina venda dc la tiilcropropictat en tot el bisbat de Vic als scgles IX-x i es forma, com s'ha dit, iina pro- 
pictar més griii a partir dc la unió de les petircs. El mateix es por dir pcr al comtat de Besdú. Vegeii 1:. 
!~~Q\TSAI.V~V:C:E. CoZecciOiz L)$!oiiidticn.. .. Com a exemple, vegeii la nota 2. 

5. Toi. i que aquest tem:i esta en fase d'estudi, s'ha pogiit comprovai cti diversos iiidrets d'0soiia. 



de monedes en les deixes testamentiries dels nobles que reflecteix l'entrada d'or a 
través de les paries. Els pagesos del segle XI presenten una situació economica prou 
bona arnb Amplies possessions de terres, fins i tot boscos, que formen part dels seus 
alous. Al rnateix ternps, i de forma progressiva, cada vegada rnés es van fent dona- 
cions i compres d'alous, i de forma generica no especifiquen pas els béns immobles 
que hi tenien. Ja a finals del segle XI la implantació del feudalisme cada vegada hi és 
més present. A poc a poc, el senyor aconseguiri imposar el dret de ban i, a través de 
les promeses de protecció, al segle XII aniri aglutinant aquests dous i rnasos propie- 
tat de pagesos. Els testaments senyorials del segle XII mostren ja clarament la presen- 
cia dels castells i els seus drets. A nivel1 jurídic, és al llarg d'aquest segle quan agarei- 
xen els primers mals usos, que ja són mes notables a partir de finals de segle. Així 
mateix, rnonestirs com Sant Pere de Casserres o Sant Joan de les Abadesses acumu- 
len la propietat de masos pagesos que han rebut per diferents modalitats i que són 
retornats, sovint en usdefruit, fins a la mort dels pares o els fills, que passaran defini- 
tivament al rnonestir.' 

La ramaderia entre els segles X-XII 

Durant el segle x i part de I'XI la constant presencia tant de l'hort com de la cort i 
les vinyes perrnet d'entendre que I'alirnentació girava en la propia producció de ver- 
dures, llegums (que es conreaven en els horts), carn i vi. Els cereals panificables s'ob- 
tenien de les peces de terra. En aquest moment predomina una econornia autirq~ii- 
ca, sense que se'n destaqui cap producció intensiva propia d'un intercanvi. El con- 
reu de la vinya, destinada al consum familiar, experimenta una expansió important 
impulsat pels estaments eclesi5stics, que també la destinen al consum propi, cosa 
que és molt present en tots els rituals litúrgics. Dit aixb, queda clar que durant 
aquests anys, tot i que en general no es preveu cap presencia al mercat, el bestiar 
forma part de la unitat de producció familiar de forma intrínseca. Tarnbé cal tenir 
present que tot just s'esti formant un grup urbi dedicat als treballs artesanals, que 
viuri de l'intercanvi dels productes per aliments que arriben al mercat. Una part 
important dels aliments bisics procedeix de la propia producció en espais interiors 
de l'espai urbi, on és molt notoria la presencia d'horts i d'animals. 

Tal coln ja s'ha assenyalat, la documentació del segle x i part de 1% deixa 
constancia de la cornpravenda d'aquestes unitats, formades per la casa, la cort, 
l'hort i la vinya, pero en cap moment no es fa ressb d'un intercanvi de caps de bes- 

6. E FREEDMAN. Eh orZgens de In sevuitz~dprt~esa n lrt Catnlr~nyn medieval. Vic: Eumo Editorial, 
1993, p. 128. ACO. Manuscrit del llibre del monestir de Casserres. J. PICOLA i SOLER. SnntJoan de les 
Abndesses lino uilcr del Ripolles. Barcelona: rru,  1993. 



tiar, fct qiie perrtiet de deduir que no es bescanviaven o bé l'intercarivi es feia sense 
necessitat de dtixar-ho per escrit (cosa que tarnbé és indicativa). Tot i aixb, 6s sirnp- 
tomatica la presencia d'una explotació de porcs o d'oqiies, és a dir, explotacions 
d'un tipiis d'animal. Així mateix, consta el docurnerit de convinenca eritre el senyor 
dOderia i els horries del castell per tal d'obrenir els beneficis que podieri adquirir 

per la ven<ta del bestiar, de firials del segle XI, concretairicnt de 1084, qiiari la iriipo- 
sició seriyorial es comenqa a fer sentir, com es veura. 

El problema, pero, es presenta quan s'intenta esbririar quina quantirar d2tiinials 
posseia iiria hrriília camperola mitjana. La documenraci6 aporra dades a partir dels 
testartielits; pera la n~areixa redaccicí d'aquest docunlent representa un biaix estadís- 
tic perq~i? qiii feia testament era qiii tenia quelcom per transmetre. Alguns dels tes- 
taments ~ i \ ~ u e s t s  segles x-xii presenten un cert nivel1 economic. 

Dur:irit el segle XII, Cataluriya participa, com iin pais europeu mis, d'una 
irnportant circ~ilació de mercaderies de Iuxe, que tindran iin mercat molt cscaient a 
les fires. poc a poc el desenvolupament agrari facilita la formació de rnercats de 
caire local. A'hrelló es considera qiie el 1068 es restaura el mercat; a la vila de Carti- 
prodori, Rattio:i Berenguer, el 1182, concedí un privilegi per celebrar riiercat set- 
rnatial el dilliins. A la vila d'Arrés ho fari el 1 119 i del segle XI es data l'exisdncia de - 
la carriisseria del mercat de Vic. En aquesta etapa, el mercat té la funció de fer circu- 
lar I'excedent del món rural i no tant el de marcar-li una influencia d'una producció 
artesariril. Eti acluest segle s'estan preparant les infraestructures com la imporrant 
preskr~cia dels rnolins, tant el draper com I'utilitzat per a adobar pells, que apareix el 
1 138, o el de ferro, documentar a Cardedeu el 1104. Aquesta infraestructura com- 
portar; eticara una important presencia de treball artesanal al mon rural i un procés 
d'especialitzaci<í en el món urbi que tindri els efectes eri el s e g l e ~ ~ ~ .  

1,'Fs:itgc 72 considera que les carreteres i les vies píibliques, les aigiies corrents i 
les fonts, cls prrits i els pasturatges, els boscos i les garrigiies són, en aquesta terra, de 
la Potrstrrs. ' 

Parrirnt, doncs, del fet que aqiiests drets són píiblics, s'entén que als segles x i XI 

els pagesos propietaris d'una casa, un hort, etc. on rio 11i falta la cort, deixessiii cls 
ariirnalc pastiirarit pel bosc i pastures públiques. Eri cap ocasió en aquestes micro- 
propietats rrio es fa al.lusió al bosc o prats, així corn tarripoc mai no siiri objeete de 
compravcrida per elles soles. El que si es donen ja al segle x són les cornpraveiides s 
dorlacior~s d'aloiis on figuren boscos, pastures o prats. 

7. Ihrriici ljczn-hinni~e. Edició a cura de R. d'Abadal i Ii V;.ills i Taberner. Barccloiia, 1913, p. 
30 131. 



Tot i ser públics, el príncep, el comte, mantenia els drets sobre els boscos i les 
pastures de tal manera que tant els propietaris de les micropropietats com els dels 
alous on figuraven els boscos havien de pagar els drets depajcuaticum et erbnticztm. 
El comte, com a representant de l'autoritat pública, n'era el detentor, pero molt 
aviat, ja en els diplomes carolingis, es reconeix que 1"glésia de Vic gaudeix del dret 
d'un terc. Posteriorment es reconeix que la Seu de Girona també participara d'a- 

quests d r e t ~ . ~  
Les violkncies feudals entre els mateixos senyors es perceben a nivel1 eclesiistic, 

particularment a la Seu de Vic. Un cas prou important es degué al cobrament del 
delme del bosc del qual Beltran de Vilagranada, la seva mare, muller i fill considera- 
ven que tenien el dret. Sera el 1199 quan es dicta una concordia on es reconegué 

que la Seu de Vic n'era la pr~pietar ia .~ 
Aquests drets sobre pastures a vegades formaven part de donacions a monestirs, 

corn per exemple el de Ripoll, el qual, a través de donacions, havia rebut uns quants 
alous a la part de Girona. Per aquesta raó, el 1095 rebri la concessió de poder pastu- 
rar el ramat en aquests llocs. Un altre cas molt destücat, el protagonitzi el monestir 
de Poblet. Tot i la gran extensió de terres que rebé per la consagració i les que poste- 
riorment an i  adquirint a través de donacions, tenia problemes amb els ramats, ja 
que els veins consideraven que ultrapassaven els seus límits. Per aquesta raó, el 
comte Ramon Berenguer, el 1160, els doni  el dret de poder pasturar per totes les 
terres comtals. 'O 

Tal com s'ha dit, els animals pasturaven lliurement pels prats i boscos, no sola- 
ment en aquests anys sinó al llarg de tota 1'Edat Mitjana. Totes les terres eren 
necesskries per al conreu de cereals panificables. El poc rendiment feia que cada 
vegada es fessin més necessiries noves terres. Per aqiiesta raó no entra dins el sistema 
agrari pagks dedicar terres per al conreu de farratge per als animals. Tal com es 
veuri, en aquesta etapa el bestiar no forma part d'uria forta producció pagesa. 

La relació dels propietaris de terra destinada al farratge amb l'estament benes- 
tant, tant eclesiistic com laic, pressuposa que aquesta terra no era imprescindible 
per al seu manteniment. També sembla molt raonable considerar que aquest tipus 

8.  Drets de la Seu de Vic, el 978 (doc. 445). Vegeu Dipblr2ntn~i. .. El 1002 figuren els drets de 
1'Església de Girona entre els quals compten els de pnscz~nrios. Vegeu F. MONTSALVATGE. Coieccidi~ 
Diplomrítirn.. ., p. 254. 

9. Any 1 199, vol. 11,  p. 1 13 v. de les Regestn de 1nMerlsn Episcopnlde Vic 
10. F. MONTSALVATGE. Colecridn Diplomdtic d..., p. 353. J .  SANTACASA. El wzonestir cle Pobiet 

(1151-1181). Barcelona, 1970. El 957, el comte de Cerdanya i 13esalú, Seniofred, doni  a Santa 
Maria de Ripoll pastures, a part dels alous a la val1 de Conflenit. El 101 1 aquest fet es torna a repetir 
qiian el monestir rebé la butlla del Papa Sergi IV que confirma els drers sobre les pastures, els boscos, 
etc. qiie té en els alous. L'any 1087 foren els de la muntanya de Núria (docs. 11 1, 243 i 354). Vegeii 
F. MONTSAL\,ATG E. Coleccidtz Diplomdtzcn. . . 



de Farratge an&s dedicat als cavalls, mds problemitics a Ihora de I'alirnenració, cosa 

que pot ser una raó del fet que les mostres que a'tiari localitzar firis al segle XIII es 

refereixin basicarnent al grup beriestant. Així dones, aquest conreii no és g i r e  esrts, 

ror i que es manté la seva presencia, sobrerot entre el grup benestarit, al llarg dels 

ariys estudiats.' 
Quan cls drets de pastura es buscaven en terres niolt alliiriyades del lloc dkrigeri 

per tal de pal.liar el problema eri epoca d'estiu o de sequera dels seus prats, skriera cti 

e1 fenonien de la rranshuniincia. Perquk ririgui lloc aqiiest fenonien, cal que csirici- 

deixin dos fers importants: tenir molt bestiar i diners o poders per poder pagar els 

pastors i els drets sobre aquestes pastures. Aquestes coridicions, en aquesta etapa, es 
cornplien sobretor en els monestirs. Tot i qiie P. Bertrari ha psgiit observar qiie eti 

municipis de la Cerdanya i la Ribagorca eren els rarriats de coniunitats de pagesos 

els que podien exercir la transhuniincia, la dociimeneació consilltada no ha mostrar 

cap més exemple. Els monestirs de Poblet, Santes Creiis, Ripoll, Camlsrodon, Sarir 

Esteve de BanYoles, entre d'altres, indiquen que foren els grans monestirs els que 

pogiiereri actuar en la transhumincia del bestiar. Aquesta rransliumincia, a r~i is  de 
dirigir-se n les pastures dels Pirineus, també podia fer-110 cap a les de Tortosa." 

11. F,xernples de la presencia de farratges: El 948 figura la venda de dos farragiriais qiie perra.. 
nyien a iin ardiaca (doc. 246). Aixi mateix, el 979, Adrover, preverc, dAria a la Seu deVic, entre altres 
IiCns, dos farraginals (doc. 458). El 1199 el Papa 17rbi concedí al prior de la Seii de Vic eis bdiis qiic 
Giiillern Rairnoii tc:iia al castell de Lluci entre els quals figiirav:~ i i i i  hrragirial (doc. 13). l'cr ali 
Sociiments pie1 scgle X, vegeii Dipbrrrntnri.. . , i per als del seglc X I I ,  ,\(:v. «Registre dels dociiriierits en 
p u g ~ m í  (s. sir)», vol. i. Il'aquest segle xii corista iin erideiitanierit del bislle Bernat Call>A a causa 
d'iin farragiii;il a Xrragona. Vegeu E. JL!NYF.K.I' (ed.). Diplow7ntriri de St. Uerrzat Cnlbó rfe .Grites 
c'rezis, bisbe de Vic. Reiis, 1956. En una concbrdia de 1207 entre els germans Rernat i C;uillcrt~ de 
Vilafranca figura iin farragiiial entre els béns de la seva Iieretat (doc. 2400). Vegcii Notes histhrigzle 
del bisbat de I~~zrcelonn, vol. XI-xi i .  El voliim xi 6s la Rlíbricn k l s  Libri Awtiqnitntnm de Ici .Seu de llcir- 
celoítrz. Barcelona, 1305. 

12. I'rim IIIJI<TR~N. Notes sobre la rnmnderici 11 la C,iitfib~wyrt nord-occide~t(i1 (s. IX - XI). 1,leid;i: 
Institiit d'Estiidis Ilerdencs de la Diputació Proviricial de IJcida, 1986. Sobre la transliiimincia, 
vegeu M. Ri i;. I;orm~.rciórz k Iris zorlns k pcistos uerntzieyos del crionrrsterio de Snntes Crezcs en el I'irirzeo 
dzlrtlrite els. XI/. Sarites Creiis, 1962. J. ViiA V,~I.ENTI'. «Lria eiiciiesta sobre la transliiimacia en Cara- 
luiiya)). Pirineos, níirn. 17-16 (1950), p. 404-445. Així mateix, ja cl 815 gaiidí d9aqiiests drcts el 
nioiiestir de Sant SacLiirní deTav?riioles per una donació del corntc Fr?dol del dret de pastiiratge en 
el terrcny que s'estkn des del monestir fins a Pedrafita. Vegeii J. hToc:i!~S. Histhricz clrl motlatir rle Sr. 
Snúz~r~~ide  7iiu>rnoIe$. Barcelona, 1973, cioc iv de I'Aphndix. Sobre la transhiirniricia a les terre:, de 
Tortosa, vegeri F. SSIM'TE. «Estructura socio-econbmica de I'Anoia (s. X-xiii)». Actc~ historicri et rzrchn- 
eolozica rviediaeunlirz, nl'im. 13, 1992, p. 175-238. 



Vers una privatització dels boscos i lespastures 

Si bé, com ja s'ha dit anteriorment, els pagesos que conformen les viles dels 
segles IX i x tindran els ramats pasturant en aquestes terres fiscals, es pot considerar 
que el procés de privatització del bosc i de les pastures ja comenca al segle X. Aquests 
dos béns no són objecte de transaccions econbmiques per ells mateixos, pero sí que 

experimenten traspassos de propietaris formant part dels alous. Tot i que sembla 
que s'enumera cada un dels béns que tebricament poden estar inclosos en aquest 
tros de terreny, també es pot comprovar que hi ha diferencies segons les zones i, en 
alguns, es recorre a fórmules generiques i en canvi daltres són més concisos, raó per 
la clual quan inclouen boscos, prats, pastures, etc. realment vol dir que aquests béns 
en formen part. Ara bé, aquesta enumeració tan detallada del que conforma un alou 
és propia dels segles x i N, nientre que de forma progressiva es va abandonant a 
favor d'un concepte ja més globalitzador. Aixb demostra que aquests primers segles 
eren els de la primera apropiació i calia deixar clar exactament el que significava. 

En aquest context es pot observar que els alous sovint incloien part de boscos i 
de prats; uns alous que, jurídicament, permetien d'actuar en plena propietat. El 26 
de maig del 956, Sabonell i la seva esposa Coloma, juntament amb la seva filla, 
venen a Suniofred casas cum curtes et ortes etpomiferos et terras cultas et ermas et arbo- 
ribus glandferus. D'aquesta manera sovint són objecte de donacions a estaments 
eclesiistics, monestirs, esglésies, per tal de formar un patrimoni des del moment de 
la fundació. 

Així, el testament d'un ardiaca del 949 entre d'altres béns també deixa alguns 
alous cum $50 bosco, prato.. . El 957 la senyora Richardis lliura al monestir de Sant 
Benet de Bages l'alou de les Preses, en el qual figura un bosc. El mateix any 957 el 
comte de Cerdanya i Besalú, Seniofred, doni  un alou que té per compra a la val1 de 
Conflent; entre els béns hi figuren pastures.I3 

Si bé aquests exemples són boscos en general, ja en aquest mateix segle x hi cons- 
ta la devesa. S'entén per devesa un lloc de pastura delimitat i privat. El comte Miró, 
en el testament del 925, deixa a la seva germana un alou que té al comtat d'Osona 
amb la seva devesa.I4 

Aquest procés prossegueix al segle XI, ja que les donacions d'alous als monestirs 
continuaran sent freqüents. El comte Bernat de Besalú don; al monestir de Ripoll 

13. Diplomntnri.. ., doc. 258, 114; F. MOYTSALVATGE. Coleccidn Diplomcíticn.. ., doc. 11. 
14. F. MOSTSALVATGE. Colección Diplomdticn.. ., doc. 6. L'any 95 1 cenirn la venda d'iin aiou a 

Taradell conforrnnt per knssnj cz~m curtes et ortos, etpomiferis et terrm et vinens et devesn. Diplomnta- 
ri.. . , doc. 271. Cany 31 del regnat de Robert (s. XI) el cornte de Besalú doni  a Santa Maria en el lloc 
de Torelló tities terres i cases. Entre els Iímits figura una devesa. F. MONTSALVATGE. Colecciórz Diplo- 
mcíticn.. . , doc. 28 1. 



un aloii a Sant Quintí cum $so boscho. . . terris. . . siluis, grtrricis, pratis. . . També del 
segle XI consta la venda d'un alou, el qiie sera el mas Torrent, a Sant Bener de Rages 

eri el qual figuren cases, canals, erms, arbres, prats, pastures, garrigues, e t ~ . ' ~  PerO es 

nota uri iriterks a delimitar els termes a partir de les deveses o delirnitanr el bosc 

propi. Segiiranient que els límits dels primers temps devien ser conf~isos. Així, el 

1017, el Papa enleté una butlla a favor del monestir de Sanr Pere de Banyoles tor 

recorieixent-li el3 drets de pastures et boscos c z m  eorur~i terr~zir~is.. . ' W n a  riova 

iriodalitat, la presenta la venda d'uns alous situats en diferents comptats que fa 

Sanxa, niare d'Arnau Mir de Tort, al bisbe Sant Ermengol de c~~sns, cnsnlibus, arta 
ortalibus, pratis, pnrcui~, garricis. . . piscacioniberz seu uerzncionibus. Així doncs, una 

veda segurament per a la caca.I7 

El 1039 es pot comprovar l'actuació de propietat sobre uri bosc, ja que els ves- 

coriites de Cardona compraren una gran possessió a Sant Roma de Sau i hi figiirava 
. . . et $so boscho nb  integrum. Aqiiest mateix any, la vescomtesaa Engúncia fa test:¡- 

rrierit i, enrre les deixes, hi consta el bosc de Sant Roma de Sau.I8 $ a dir, que actiieri 
en pleria propietat en tant que lio transrneten en testamerit. La privatització es por 

considerar que passa per les figures representatives del poder corii els comtes, els 

cliials en Pan donació sobretot als monesrirs. Ijna vegada ja estan fixats els Iímirs, al 
se& XII fins i tot es reserva una persona que té cura del bosc en tot el que faci falta:' 

Si bé rio s'han trobat referkncies a les reaccions pageses per tal d'aturar aquest 

procés, sí que es troben mostres de la resistencia pagesa a la iisurpació d'erms que 
ells corisideraven, jo crec del fisc, per part de senyors, tant laics com eclesiistics, per 

la ~Grdua eie drets que ells hi podien tenir. Molt sovint aquests problemes es presen- 

ten arnb els estarnents eclesiistics com ara a Sant Joan de les Abadesses, Poblet, 
C:nmprodon, e t ~ . ~ ~ e g u r a m e n t  que en aquests anys, fins al segle XIII, cstaven mr>le 

1 5. E M<)NTSAL\MTG E. Coleccidri Uipior~iiticn.. ., p. 3 53; El iizo~~estir de St. Beitet rPe Baga. Man- 
rcsa, 195.5, p. 153. 

16. F. M ONTSAL\JATGE. Cokeccidti Uipkor~~iticn.. ., doc. 272. 
17. l? SAUI ~UJA.  Historia de la villa deAgrr. Barcelona, 1961, apkiidix dociimental, doc. 21. 
18. ACV. (íliegistre dels dociiinerits eii pcrgami (s. XI))), doc. 305. Vic, 1972; Uiplomatari.. . , doc. 

8, respectivarrient. 
13. F. MONISALVATGE. Colercióri Uipfow7átir~z. . . , doc. 450, any 1 123: Concordia entre el vescornte 

de Ras i Iiariioii Pon$ de Milany En el document apareix ztnnrr2 assntt~uarr2 cnrt~is nd ipsnwifornster. El 
dociirnerit 714 del vol. 11 repeteix una situació semblant on s'esmenta el giiardabosc, ]'my 1226. 

20. Ides rcaccions dels pagesos dcfensant les terres de conreu davarit la pretesa possessió seiiyorial 
liaii cstat estiidiades per 4 s  casos de IIiscara i Ulli per R. MARTI. <,La integració a 1"'aloii feudal" de 111 
SL'II de Giroria de les terres beneficiades pel "rkgini dels hispans". Els casos de Biscara i Ullh (s. ix- 
S : ) ) ) .  E:t?ldigenera, 5-6 (1985-1986), p. 49-62. Vegeu tarnbé J. M. S~ZLR~ZC:~~. ~Lonqiiesta de l'espai 
tigrari i coriflictes perla terra a la Catalunya carolángia i comtaln. Dins: Acta k l  C,'ol.loyni Internncia- 
rirrl112lg C~zpet. Barcelona, 1991, p. 203-21 1. lambé por tenir aquest sentit el plec del 987 entre els 



més preocupats per poder tenir camps de conreu que no pas boscos: és conegut que 
els mateixos pagesos ampliaven els conreus en perjudici del bosc i les pasrures. Es 
considera que fins al segle XI una part important dels aliments pagesos s'extreien 
del bosc, i tambti la mateixa carn del bestiar que hi pasturava. La progressiva priva- 
tització del bosc, així com la creixent demanda de cereals panificables per gart d'iina 
pressió demogrifica, féu que es tendís a una producció intensiva dels cereals, fet que 
comporti un desequilibri envers el bosc i la ramaderia. Aquesta tendencia, cal con- 
siderar-la una iniciativa, en gran part, dels propis pagesos, ja que com s'ha dit sem- 
bla que reaccionen molt més davant les usurpacions de les terres que no pas dels 

boscos. 
Al mateix temps que es dóna aquest procés de privatització del bosc, i com a 

conseqüencia, els senyors, per tal d'aconseguir nous pobladors en la recent conque- 
rida Catalunya nova, en les cartes de població donen dret per tal que els pagesos 
puguin utilitzar el bosc comunament. Així, per posar aigun exemple, el 1153, 
Ramon Berenguer IV concedí una carta de població aVimbodí (Conca de Barbera) 
i entre les exempcions i drets especifica: Ibidem sziper hec dono vobis u t  habeatis egres- 
sis et exitibus ir1 +so bosch per omnia que opus erit vobis, sine vincz~lo nulliusqzle homi- 
nis.. . 

Igualment el 1164 la carta-pobla dictada per I'arquebisbe Hug de Cervelló per 
als pobladors de la Selva del Camp (Baix Camp) també els atorga . . . quantas terras 
qzlas ibi hubent et casas.. . in perpetztum possideant cum ingressibus et egresibus, czirn 
parcuis et aqz~is et lignariis, salvajdelitate nostra. . . 

El 1 15 1 en la donació que Ramon de Cervera i la seva esposa fan de les esglésies 
existents a 1'Espluga de Francolí, Talad, Pasanant i Albarca (Conca de Barberi), al 
capella de Pinós li posen com a condició que hi hag; una terra on pugui estar-se un 
cavaller i que s'hi facin cases arnb homes et ortis etfprragenals et tala ewpriu ir1 +SO 

boscl~ et in rivis et in parcuis. . . 2' 

Iiabirants de Gombreny i el monestir de Sant Joan de les Abadesses davant el tribunai del comte de 
Cerdanya. De fet, aquest monestir tingué diversos problemes semblants per la mateixa causa a la 
vall, segons es desprPn dels documents que estan recopilats per F. C'DINA MARTORELL. Elarchivo con- 
dalde Bnrcelonn en loss. IX-X Estudio critico de swfondos. Barcelona, 195 1. A principis del segle X I  el 
problema es por comprovar al Valles. Vegeu P. RONNASSIE. Cntrrlz~rzyn tnilntzys enrern (s. X-XI;. Rarce- 
lona, 1978-1980. 

21. MORERA. Cntcrbuzya Cristiann. 1-arragona, 1897, t. 1, doc. 1Gb referent avimbodí;  el docu- 
ment 16 correspon a la donació de R. de Cervera i el document 25 es refereix a la Selva del Camp. P. 
ROSNASSIE. Cntnblnyn. .., vol. 1, p. 269-270, troba exemples del reconeixement de la utilització de 
pastures i fins i tot d'emprius al Valles al s. X I ,  pero els altres exemples pertanyen a I'Lrgell i a la Cer- 
danya, zones molt més aptes per a les pastures i, per tant, segurament es dona un reconeixement 
col.lectiii. 



5 O ASSUiMP'TA S E R M  C:I,O'liZ 

En el doeument anterior per primer cop apareix l'empriu. Segons es desprcri de 
la docuriieritació, l'empriu és la part del bosc o de les pastures de dret comuriirari. 
Al llarg del segle XIII, a la Caralunya vella, tal corn es veuri, es fa notar la presencia 

dels drcts sobre (-1s emprius. 
Cal tenir prrsent que una part molt important de la privatitzacih senyorial es f&il 

a partir de l'apropiacici de la propietat pagesa sobre els masos i alous, els qiials 
podieri tenir entre les seves possessions una part de bosc i pastiires. 

Aquesta privatització es doni, doncs, en tres fronts: a partir dels btns qiie cori- 
formaven els alous pagesos; utilització de bosc públic en plena propietat, i utilitza- 
ció dels drets que es dedueixen dels béns públics, bosc i pastures, en nom propi. 

Ari2lisi dei's tipzis ddánimnls i delseu valor relntizt 

A parrir del que hem exposat a la introdiicció, es dediieix que de pagesos 12hi 

havia de dos grups: els que es mantindran com a petits propietaris, que de mica cri 
mica anirari caient en dependencia, i els pagesos propietaris d'alous o de kons 
rnasos, que sortsran enriquits a partir de l'adquisició &una bona extensió de terres. 
,.\ aqiiuts dos grups soeials diferenciats, els correspon un estatus econbmic i social 
propi. El grup dels perits pagesos ha deixat poca informació, perqu? no utilitzavcri 
la dociinieritnci6 de forma habitual. Ara bt, del 1097 consta el testament de Hernat, 
el qiial pertariy als pagesos sotmesos, que deixa un porc a un senyor: Adser~iorem 
rwum Gaucerandzls, porcus I. D'altra banda, deixa un porc i dues vaques al seil fill. 
D'aquest testament, sense cap més rnenció a animals, es dedueix que aquestaseria la 
quantitat total de caps de bestiar important que tenia Bernat. Al segle XII es rcpetiri 
la mateixa situació, ;a que el 1242 consra que Ramona de Bassella i el seu fi11 deueri 
a Bererigaier Caiiet 5 quarteres de forment o el seu preu i obliguen explícitanicnt el 
seu bou. (:o111 es pot comprovar en aquests dos exemples, només han utilitzat la 
documentació per causes majors, l'una pressionats pel seu senyor; I'altra per la 
necessitar del de~i te . '~  

D'eritre el grup benestant, Iii figura un pages, Guillem Segan, que fins i tot tto: 
esclaus: entre les deixes del testament redactat pels volrs de 1097 atorga a la seva 
dona en rarriats un toral de 2 vaques, i 5 ovelles, els bous (sense especificar qiiarits), 
les eugues i la  nula.^" 

22. 1:. M~~N.~sA.,L~ATGE. Co:oleccióiz Dipt!owzdticn.. ., vol. i ,  doc. 383; Cnpbreupriri~erde Bertrtli~ tic;- 
lit, notrrri de iirrtrssa, 1237-1242. Edició a cura de Pere Piiig. Barcelona: Fundació Noguera, 1992, 
doc. 131, rcspcctivament.. C. DYER. Niudes de uida en fn Bnjn Edad MecIin. Barcelona: Critica, 
1991, p. 150, considera per a iin pagks servil tina rnitjana de dues vaqiies, trenta ovelles i iiti porc 
com iina economi:i suficient. 

23. E ,k-I:>x.!a:i~v~T<;% (IolrcciOrz L>ip/o~ndticn.. . , vol. 1, doc. 358. 



En el testament del 900 de Riquilda es relacionen un bou, una vaca, un ase, sis 
porcs i un nombre indeterminat d'ovelles. Dins d'aquests grup s'hi pot considerar el 
clergat, ja que prové d'aquestes mateixes famílies. D'aquests, tenim el testament del 
961 del levita Otger de Sant Sadurní, on figuren en total quatre vaques, dos parells 
de bous, dues eugues i un ase.24 

En el testament del bisbe Idalguer, del 908, consten dos bous, tres porcs i cinc ove- 
lles. En general, entre el grup dominant hi ha vescomtes o bisbes que invertien els seus 
beneficis amb l'adquisició de terres, alous i sempre es destacaven amb els animals de 
cirrega corn les eugues, els muls i els cavalls, que eren distintius del seu grup.25 

Del 20 d'octubre de 98 1 és el testament del sacerdot Guifré, el qual suposada- 
ment abans de marxar en pelegrinatge, i sumant totes les deixes que fa entre un gran 
nombre de preveres, comptava amb nou eugues, tres ases amb un pollí, una mula, 
sis vaques, dotze moltons i més de vint-i-una ovelles. 

Aquest testament és prou representatiu de tots els de la seva classe, encara que en 
el que atorgi Guilmon el 12 d'octubre de 986, la quantitat de caps de bestiar és cer- 
tament impressionant: vuit bous, trenta vaques, cinquanta xais, cent porcs, setanta- 
nou truges, set eugues i un ~avall . '~ 

Al segle XI ja es coneixen les quantitats de bestiar de dues de les granges de 
Poblet, igualment molt riques en ramats. A la granja de Doldellops, el 1156 hi havia 
vint bous; a la granja de Cervales, el 1180 hi havia dotze parells de bous, cent cin- 
quanta cabres, quaranta-set ovelles, un ase, dues mules i tres eug~es .~ '  

Cal considerar la diferencia entre els animals més preuats pel seu valor únic, 
corn ara els cavalls, i la quantitat de caps d'un tipus de bestiar. Tot i que, corn es va 
veienr, es pot considerar que el pagks no pot produir prou per al mercat perque no 
té ~apacitat,~'sí  que la gran quantitat d'un tipus de bestiar que hi havia en les pos- 
sessions del grup senyorial, corn ara els cent caps de porcs, que són molts per a un 
senyor, així con1 la quantitat de porcs que I'arquebisbe Hug rep corn a ~ e n s , ~ ~  impli- 

24. Any 900, doc. 30; any 943, doc. 217; any 961, doc. 338. 
25. Diplomntnri.. ., doc. 44. 
26. Diplomntnri.. . , doc. 479 i 524. Semblantment en un testament referent al castell de Lluci, 

al segle X, també hi consten cent ovelles (doc. 536). 
27. J.  SANTACANA. ElmonejtirdePoblet.. ., p. 394-395. 
28. Els abusos senyorials es fan sentir amb la privatització dels boscos, cosa que restringeix una 

explotació rnmadera, així corn amb els pagaments de censos i drets banals, que absorbeixen una part 
important de l'excedent pages. Caldri esperar els canvis produirs al segle XIII amb la implantació dels 
empriiis, con1 es vei~ri .  

29. Com a exemples, consten els establiments atorgats per I'arquebisbe Hug de Tarragona el 
1134 del mas Torre de Ranyeres; a Sant Esteve de Granollers, al Valles, el 1136, per una casa i alous 
entre altres pagaran de cens dos porcs i, si és una peca de terra corn la que atorgi a Sabadell I'any 
1134, el cens sera d'iin porc. Rzibricn.. ., doc. 1438, 1436 i 1458, respectivament.. 



ea riecessiriament la presencia d'un mercat. Tot i que una part important del bestiar 
dels rrioriestirs devia ser per al propi consuni si considerem que les coniiiriitars eren 
rriolt iiombroses, cent cinquanta ovelles més quaranta-set cabres són iina qiiantitat 
important. 

1:ariinial mis generalmenr citat era el porc. L'any 1149, consta unapor~*/~erirzvn a 

Aadaloria.'!' Tal com s'acaba d'exposar, eri una família pagesa de poes recursos coni 
la de Rerriat hi figuraven dos porcs. Es de destacar el porc o els dos percs que es 
I>ag,lveri de cens a l'arquebisbe de Tarragona per les terres de Matadepera, Sant 
Sadurní de Sabadell, Sant Esteve de Granollers i fins i tor per la utilitiaci0 ds  1:i 
farga a Sarit Andre~i." 

Lcs gallines o els pollastres també eren ~itilitzats com a pagament de censos, així 

con1 els 011s. Molt interessant és el document que explica I'enfrontamerit etirre Rg. 
de SarriR i l'esgltsia de SarriR a causa del robatori d'una gran quantitat de gallines de 
la Sagrcra. '' D'aquests animals de ploma, el que era molt valorar era el coloiri. Molt 
preuades, rambi!, eren les oques. El 1150 per unagansadam, és a dir, per uria cxplo- 
tació d'oqiies es pagava al senyor una oca.') 

Bls xais són pocs si no es parla dels monestirs. En el griip seriyorial laic s'lia 
poglir corriprovar que hi havia el doble de porcs que de xais. Els xais ft>rmr~veri part 
de la dieta dels monjos, tal com figura en els de Lleida."' La quantitat de besriar oví 
de la grarija de Cérvola de Poblet, el 1189, era de cent cinqiiant-nou cabres rii6s 

excep- q~iar'mta-xt ovelles. Entre les donacions que rebien, figuraven goc els xnis '1 

ci6 d'iiria de quaranta."Xn canvi, entre els pagesos, els xais seran mes iniporrarits a 

30. 1 n  I'establiment qiie fa el bisbe de Rarceloiia als Martí &un mas, es fa referencia a l:iparrt~iri. 
/tzír',ricrr.. . , doc. 16  5 1. Una altra del 1292 esti relacionada arnb el monestir d'Anicr. Vegcii 1. 
I>iri~r:Nc:~\. El domiizio territorialdel mor~rrsterio de Sta. Mn. de Amer (s. IX-XIW. Barceloiia: Uiiiversi- 
tat de IIarccloiia, 1966, aphidix doc~rmciital, doc. 163. 

31. Ja s'lia esnlentat a la nota 25. Perla farga de Sant Andreu pagaran un sexter d'ordi i iiri porc. 
Rzíbiicn.. ., doc. 0483. 

32. I'el jiing dc 1149 s'arribi a iiri a concordia entre Aerenguer de Sarrii i els cationges de Rarcc- 
1ori:i pcl rtxil q u d i ~ v i a  fet el robatori de gallines qiie eren a la Sagrern. En I'acord s'arionicria Bcreri- 
giier 1:;itlle i pagara tres parells d:: galliries. Rzibrirrr.. . , doc. 165 1. 

33. 11:: eoloniars, en figuren molt sovint ccrni a part de Ies cases. De  vegades figiircri eti I'rspai dc 
l'liort. 'limb6: eri cls tcstaments hi figuren, corri e11 el del 399 devaleri, repro<iiiit a j .  N(?<;:::!:\. dlistij- 
rifz clel moa;ej.tir rle St. S~zdz~r>zZ.. . , doc. X!II.  I ) s ~ q ~ l e s ,  en figuren con1 a pagamcrir entre P'cst.irncrit 
eclesi?istic aixi corn entre les donacions, com consta en el tesrnment d'Adallaert de I'aiiy 988 a C:assc- 
rrcs. Ir,rl I'csrablimerit del mas de l'roveilsals fet pel bisbe Giiillem a Dalmaii Amat, el 11 50, Iii  figura 

~ H S P / ~ P / I P ~  :liifl?iZ nW.(eYitm. Ritbricn.. . , doc. 1166. 
34. E. (:OIIKET:ERA. ElArrbiuo de&ery C'nresmnr. IIalaguer: Grifiqiies Ronicii, s.d., p. 113-1 14. 

'Iambí. :i Vic a finals de I'Edat Mitjana Ics monges clarisscs en menjaven cada dia. Vcgcii 1.1. Oiti<ii~. 

Matziacrit:~ielelbt:iilelmnl. Barcelona: Rafael Ilnlniau, 1993, p. 31-38. 
35.1. S:~N'I'A(:ANA. El rtiorzestir de I'obkt.. . , apkndix dociimental, doc. 180. 



partir del segle XIII, segurament a causa de l'expansió de la producció de draps de 

llana, o la producció de cuir i derivats. 
Les eugiies, les mules o els ases eren animals molt valorats per al transport. La 

menció reiterada de bous, o fins i tot mig bou, fa suposar que era I'animal destinar 

al conreu, tot i que també ho podien ser les eugues, les mules o els ases. Pero segons 

sembla, qui podia tenir accés a una mula o ase, ja tenia bous o vaques. D'eugues, tot 
i ser objecte de testaments amb relativa freqüencia, no en figuren gaires en un 

mateix propietari, com tampoc les mules o els ases. Com a referencia, a Poblet hi 
figuraven tres eugues, dues mules i un ase.36 Les vaques també són molt preuades, 

perb no tant com els bous. Entre el grup dels pagesos, les vaques aportaven llet i 
segurament eren utilitzades per al conreu de la ~ r r a . ~ '  

Els cavalls com a símbolde distinció economica i social 

Els cavalls durant tota 1'Edat Mitjana seran símbol de poder econbmic, perb 
durant aquests anys en quk la forma de guerrejar bhsica sera a partir de la cavalleria, 
la tinenca d'un cavall es relaciona també amb I'estament militar. En els testaments 
del segle XII, una part molt destacable, i de forma diferenciada, de les deixes de 
cavalls es dirigeixen cap als ordes militars de I'Hospltal, o del Temple.3%ixí mateix, 
rarnbé és freqüent que es faci donació del cavall amb el seu arnks, com ho especifica 
el testament del 1085 d'Alemany Onofred, en que deixa al seu fill Arnau Guillem 

un cavall i una espasa. Aquest mateix testador deixh dos cavalls més a altres fills." 
Com a símbol d'una gran esrimació, 1'Ermessen (dona) el 11 10 deixa a la seva 
amiga, «pel gran amor que li té)), un ~avall .~'  

36. Ibidem, p. 398-399. 
37. Tot i que sovint en una casa de pages hi figura mig bou que tenen en parceria per al treball 

del camp, tarnbé podien utilitzar les vaques tal com es desprkn del testament de Bernat, queja s'ha 
vist, oii figuraven dues vaques. 

38. Aquesta és una constant en els testaineiits recopilats en I'aphndix documental pcr J. SANTACA- 
m. EL motzestir de Poblet.. . Testament de G. d'hglesola, de 1 174 (doc. 141), o el de R. de Cervera, 
de 1 172 (doc. 116), o tarnbé el de Gerard de Graiana, de 1173 (doc. 126), per posar algun exernple. 

3'). Aixi també Folc Armeiigol en el testament de 1077 deixa als seus fills el cavall, el niul, l'espa- 
sa i la ciiirassa. Docztrnents de la Historia de Corbern de Llobrrgnt. Edició a cura de J. M.  Riera. Corbe- 
ra de IJobregat, 1987. 

40. El 28 d'abril del 11 10 s'escaigué el testament d'Ermessen, la qual deixi el seu cos a Sant 
Beiiet, una tercera part de les bksties menudes i els porcs, a Sant Sadurní del castell de Lz~cio i, con, 
a mcnció especial, dedica a la seva estimada amiga, per I'amor que li té, iin cavall. Ln barorzin k In 
Co~tcn d'Ode~zn. Transcripció feta per Ma. de C. ÁIvarez. Barcelona: Fundació Noguera, 1990, 
doc. 3 1. 



El valor, tanc econbmic corn simbblic, es desprkn rie les eionacions qiie f i ~  el 
rnonestir ate I'oblet corri a agraiment d'alrres grans donaciori5 o btrneficis que els 
atorgiien I)ersoriatges molr desracats. J. Santacana, en el seu estiidi sobre I'ol~lct, 
considera que devien tenir-los de la seva propia producció per la gran quatiritat qiie 
en posse~e~i." 

Els c:~v~~lls, eri tota aquesta etapd, no són utilitzats per al treball del carnp, j:i quc 
els posseidors de cavalls també ho són de boiis i molt sovinr en noriibre de cir>s o 
múltiples ci:: dos, fet que indica que eren utilitzats ger a aqiiestes feiries. Des del 
segle x els eavalls es presenten eqiiipats per a cavalcar: ... cz~mfierzo et~ella.~' 

Els hoiis eren molt importants dins I'economia familiar pagesa, i eren uri ariirri:il 
íinic i diferericiat. Ja al segle X, el treball de la terra amb bous era el mes freqiierit i, 
segons els resraments, solia fer-se arnb dos ja ciiie sovint les deixes consten de dos 
bous: tesrament del 943 . . . et ipsos boves II cum suo apevio et ipsn ~zgukada C I I Y I - ~  SZIO 

mstellrrda. En el testament del 949 d'iiri ardiaca, entre altres animals, figuren dos 
boiis, un laou, . . . eugues, etc. El testament de 961 del levita Otger de Sant Sadiirrií 
al nionestir de Sant Miqiiel de la Val1 del Coriflerit especifica: eqz~cls II etpnviiio de 
Noves; Sl~rrcto Felzce de Gissrrlis, pavilio de bova et asino 1. . ." Ara bé, aquesta freqiikri- 
cia de dos boiis és representativa del grup senyorial o pages benestant, mentre qiie la 
majoria o eri tenia un o utilitzaven una vaca o un mul. Segons u11s documents pos- 
terior~, encara al segle xv es Iloglven per Ilaurar i batre.44 

Al segle XI, continua e¡ niateix sistema, com ho presenten els testaments. Molt 
interessarit és el testament d'Ermengol d"Grgel1, del 1008, que, a part d'eugues, 
deixa . . . rI.mt>n luborantin vel raeos boves domiriicos, en tres oca~ions. '~ D'altres exerii- 
ples del segle XI en que s'urilirzen els bsus: tesrarnent de la vescsmtessa Etig~ítici:~ 
del 1039, . . . curu ipsopnr bovz~wz.. . Del 1022, Ermenis deixn en testament a Sarit 
Pere de Casserres, a part d'altres besties, un bou.'%l monestir de Poblet, en dues de 

41. J .  S~:.N.IXCAN.I. ElmonatirdeI'u6lt.t. .., p. 338. 
42. Etl cl tesranierit d'Arnaii Mir, de 1071, f gureri otize frens i onze selles. I? SANAHUJA. Historirz 

de In vilh kAgcr .  Iiarcelona, 19(;1, doc. 21. Anteriornicnt, cn cl testamcrit de 908, el bisbc Idalgiicr 
deixa a¡ nioticstir de Sant Joan de les Abadeses cnbnlIz~r~z ~ U ~ ~ S I L P Z  cz~ri2fYt'iio et selb. Tanibé dcixl cios 
boiis, qiiatrc porcs, cinc ovellcs i iin ase. Transegbncia, eti el testament de 964, deixa: . . . et cl,izr;n!~u 
1. czrw~IijFrlro etrrln. Diglor~zntr7ri.. . , doc. 41 i 63, respectivament. 

43. L>ip!i>rii[~tt~~i. .., doc. 217, 246 i 238. 
44. Aixh cra rnolt freqüetit al <:ollsacabra. Vegeii A. SERM. Ln cowz~nit~zt rz~rnl n fn Cntrrlr~ty 

Medirun!: Collrncribar 6. XIII-WI). Vic: Eumo Editorial, 1390, p. 60. 
45. J .  Xtac;i!i':s. Historia klrnowestirdeSt. Sndnrni.. ., doc. XVI.  

46. J. SI:RR~ V!L.IRO. Hiscdrin de Cardorza. Llibre 1 :  BIS seyors de Cardor?a. Xarragona, 1366, p. 
78; ncv. <:al. 6, niini. 843. 
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les granges en que esta organitzat, la de Doldellops i la de Cervola, consten vint 

bous a la primera, que dóna deu juntes el 1155, destinades al treball de la propia 
granja, i dotze juntes a lasegona el 1 180.47 

De fet, es donava una diferencia social que es traduia en els tipus de pagaments 
entre els pagesos que tenien bous i els que no en tenien. El 115 1, Pous Pere fa a 

Ramon Llorenc una comanda sobre la vila de Vila Ardida del terrne de Montrnell 

de la rneitat dels delmes, i distingeix entre els llocs arnb bous i els que no en tenien."" 

Ipalment  significatiu de la importancia dels bous com a mitja de treball de la 

terra és que s'empra com a mesura tant de camps com fins i tot del terreny de dona- 
ció a un monestir, així com de l'extensió de les possessions &un ~astell.~"i aquesta 
es pot considerar que era la forma habitual de llaurar, el que no queda gens clar és 

que la terra s'adobés amb fems d'animals. És en els docurnents de contractes agraris 
del segle XII on es fari ressb de I'aportació dels fems per part de 19arrendador. 

Dret senyorialsobre els animals 

Al segle. x els senyors intenten, i ho aconsegueixen, imposar a través del dret de 
ban condicions sobre els seus homes. Un bon exemple es troba el 10 d'abril de 1084 

on consta una convinenca entre el senyor d'Odena i els homes del castell d'Odena. 

Entre algunes condicions ara interessen: 

Si tenen pollins o mules i volen vendre, els senyors rebran el Iluisme i, si no ho 
accepten, hi enviaran cavallers. 

Els senyors no faran questia ni acapte de carn ni nnnona. 

Si tenen porcs o truges i volen vendre'ls, hauran de pagar l l u ~ s m e . ~ ~  
El Iluisrne era propi del pagament per les terres del senyor quan es venien com a 

reconeixement del seu dret sobre el senyoriu directe, pero aquest raonament no es 
pot fer extensiu als béns immobles dels pagesos. 

47. J .  SANTACANA. Elmonestirde Poblet. .., p. 399-400. 
48. Rzibricn.. . , doc. 1678. 
49. En aquesta etapa aixb era molt freqüent. Així, per exemple, en la donació &una terra que el 

comte Borre11 féu en el seu testament diu que I'extensió sera el que pugui treballar cr~??zpnrilio ztno de 
bobzij. Del 1 100 consta també la donacicí que féu Gisbert a I'església de Sant Pere de Vic dels castells 
de Montlleó, Llugi, Calaf de la Segarra i per fixar la quantitat de terra es diu que sera tanta com 
podran llaurar un pare11 de bous en un any. Reptn  de ln Mensn Episcopnlde trc, t. 1 1 ,  p. 219. Un 
últim exemple es troba en la donació que féu el rei Alfons a I'abat Hug d'uns terrenys a Valencia per 
la fundació d'un monestir depenent de Poblet, en la qual s'especifica que ocupara un extensi6 equi- 
valent al trebdl que poden realitzar cinquanta juntes de bous. J. SANTACANA. Elmotiestir de Poblet.. ., 
p. 399. 

50. Ln baronin de In Conrn d'Odenn, doc. 22. 



Semblatit 6s el testament d'iilemany Onofred del 1085, el qual deixa les arrnoncs 
de vi, de Ies btsties grosses i de les menudes.jl Com ja <ha vist en el testarnerir de 
Rernat, del 1Q97, que deixa al seu fill un porc i dues vaques que té la família pero 

abans que res d e i ~ a  Adseniorem meum Grtz~cer~zndus:porczts l .  
Eri altres ocasions, el setiyor cobra una íinica bestia en explotacions inrerisives. 

Airí, el 11 50 consta que per la g~~nsrtdrtm zlanrn arzserum, és a dir, per l'explotació &a- 
necs, pap~r in  un animal. El mateix passa arnb els porcs; per laporcata Z L ~ I P O ~ C Z L J . ~ '  

Les esglksies, des del moment de la fundació, rebien els delmes. El 1131 l"sgl6- 

sia de Catiovelles reconeix a l'església de Corró (el Valles) el dret sobre els delnies dc 
Corró: llana, forrnatges i el 1209 consta la qiiestió dels delmes entre R. Rosanes i R. 
Croses: forrriatges, xais, bocs, pollins, ases o porcell~.~' 

El segle XiiI: una nova orientació 

Diirant el segle NI s'havia d'experimentar un creixement econbmic importatit eti tre 
els pagesos, jaque sera quari patiran &una manera accentuada la pressió senprial. 

El segle XIII es pot considerar el rnoment de gran irnpiils, tant econbmie corri 
jurídic. 1x5 orgariitzacions cornunitiries dels liotnes es manifesten en brgatis r-epre- 
sentrttitis corri les Corts, i tambó en el desenvolupament dels municipis o de les z ~ r ~ i -  
ver-sitats en qualsevol imbie, ranr urbi com rural. 

Fitis ara s'ha vist que el gran protagonista ks el senyor, que 6s qui té els goders 
polític i econbniic. Durant el segle HII es dóna Lin gran canvi, ja que els pagesos es 

van introdiiinr en el món econbmic desprós d'hhaer aconseguit un cerr nivel1 orga- 
iiitzatiii i t iefen~ii i~~.  Un bon exemple, ens el dóna el pages de 'TFrelló, Berengiier de 
Saniis, el qual en el testament fa referencia al seii senyor, a qui li deixa els trenta soiis 
que li deu i dues vaques. Per tant, es tracta d'un tinent amb una certa dependilricia 
vers el se11 senyor, tot i que no especifica la causa de la donació de les dues vaques. 
En total, a part de les vaques, deixa quatre mitges vaques, una vedella, un boii i dues 

$1. Ibidem, doc. 25. 
52. Aqnsts  doci:ments han cstat citats anteriormeiit. Rzíbriclz.. . , doc. 1651 i 1666. 
53. IIríbacn.. ., doc. 1408 (any 1131) i 2431 (any 1203). 
$4. 1.3 figura jurídica que representava la <<universitat,> permaté a griips de pagesos de poder prc- 

sentar reciirsos contra els abusos del scu senyor als reprcscntants del rei, cosa qiic es dona cspccial- 
nient a partir dc la segona meitat del regnat de Jaiime 1. Vegcu S. SOBREQUÍ~S. Htttdrindefnpuodz~rció 
r fe l~l~et  ctrtrrlri jins aldecretde iV~iot.<t Pfl~rita. Girona, 1972, p. 33. Sovint tamhé cls permetia de pactar 
amb el matcix scnyor. Aixi matcix, l? F R E E D L ~ N .  Els or@tzs k faservitz~d.. ., p. 143 i s., es Fa ressi) 
dels pagcsos que aconseguiren escapar di: les exigkncies senyoriais. 



parts més de bou. A més, també deixa la meitat de les cabres sense concretar la 
quantitar.5s 

Una altra mostra de la situació econbmica del pagks es pot comprovar a partir de 
la gran quantitat de pagaments per aconseguir la llibertat del seu senyor, el qual en 
els segles anteriors l'havia sotmks. 

Les pastures 

Tal com s'ha pogut veure en els apartats anteriors, el bosc i les pastures es van 
acotant i clelimitant segons els interessos senyorials. Boscos termenats, deveses o 
vedes senyorials són mostres d'aquesta privatització. Fins i tot quan els senyors ator- 
guen llibertat d'actuar sobre boscos a algun grup, ho fan pels seus propis interessos i 
com a reclam per a la repoblació, i així aconsegueixen altres beneficis, segons diuen 
les cartes de poblament. 

A partir de la documentació consultada, és al segle XII quan apareixen arnb més 
freqükncia els emprius. En l'apartat anterior s'ha vist ja com en una ocasió el senyor 
deixa que una comunitat pugui fer un empriu. En aquest segle la iitilització de I'em- 
priu ja és una practica habitual, arnb el reconeixement dels drets que genera. Així, 
per exemple, el 1239, en la venda realitzada entre Berenguera Sunyana del mas 
Riquer de Terrassa per dotze anys a P. Seller i la seva esposa, s'especifica que ho fa 
arnb els seus censos, els serveis, la servitud i els drets sobre els emprius. Una cosa 
semblant passa el 1290 arnb una venda &una casa de la Sagrera de Torelló: entre els - 

btns de la casa s'inclouen els emprius i els seus drets. A Saldes, els fou concedit i 
delimitat I'empriu el 1291.5G A nivel1 particular, consta que al Montseny, el 1265, 
els senyors de Taradell i Viladrau feren un arrendament de pastures del Montseny a 
Berenguer Pinós per tres a n y ~ . ~ '  

Dins d'un sistema inversor, i segurament arnb un caracter especulatiu, cal consi- 
derar la d i f~~s ió  de contractes agraris de curta durada i arnb un rkgim de parceries. 
La documc:ntació a Osona i al Bergueda, així com la pertanyent a la zona de Terrassa 
i els seus voltants emesa   el notari Bertran durant els anys 1237-1242, indica que 
aqiiests tip~is de contractes van prenent un fort protagonisme. Els contractants de 
les terres i els masos són particulars." 

55 .  F. SOLA. Histdrinde Tarelló. Barcelona, 1948, p. 287. 
56. Aiiy 1239: Cnpbretlprimer de Bertrnn ..., doc. 648. Any 1290: F. SOLA. Histdrin ..., p. 87. 

Any 129 1: J. SERRA VILARO. Les bnronies de Pinds iMntnplrrnn. Barcelona, 1947. Llibre 2n., p. 3 18. 
57. A. P L A ~ ~ ~ A L L .  Un cm cztrids decondomini en elMontser~y. Viladrau, 1986, p. 167-182. 
58. Crrpbreztprimerde Bertrnn.. .; A. SERRA. Ln comunitnt. ..; J .  SERRA i VILARO. Les bnronies. .. 



I,es coridiciotis solcri ser les generals per a aquest tipus de conrracte: Ilavors alsor- 

tades per l'atorgnnt, treball del corireador, beneficis a parts, sovirit a mitges. Mercix 
una reflexió la cl?lusula reiterativa de I'aportació de fems per part del conreador. rlixí 

rriateix, i hrmant  part de les condicions, es diii que com a ceris es pagar; uri porc. 
Tot i ser iina hipotesi, la importancia que preneri els fems com a adob implica iiria 

presencia niés o menys iniportant de bestiar. En un documerit del 1292 corrcspo- 

rienr al riionestir d'Arner, a causa d'un deute no pagat es ven eri subhasta iinapnrca- 

ta. Aquestriporc~í~ta esta situada en uri clos prop del niolí, pero el qiie crida l"atericic5 
és que lirrliti amb tres hsrts.jg Segurament que aqiiests horts devien ser adobats ;irrib 

els feriis dels porcs. Es f o r p  versernblant si considerem que el porc era I'aninial prc- 
scrit a totes les cases. La presencia de porcs en aquesta etapa de manifcst en 

iin assalt que patí la Sagrera de Castellter~ol, I'any 1250, en que s'emportaren tres 
porcs de la primera casa, dos de la segona i ser de la tercera.;" 

hlolt iriiportcnt és el document del 1258 refererit al Berguedi. Entre les condi- 

cions del contracte de parceria, a part del treball del conreador amb el seu bestiar, 
etc., es diii que la palla de I'amo, una vegnda corivertida en fems, havia de ser torria- 
da a la terra del mas d'origen.Gb Molt semblant era la imposició que es féu al pagt.s 
que el 1242 rebé eri establiment enifitkutic tres feixes de terra prop de 'Torre Blanca 
(Proverica) de tirar quaranta somades de fems cada any en aquestes feixes.'l 

De Fenis, a Vic, eri aquest segle XIII se'n venieri. Així el 1230, Bernat de Sarit 

Ceriis verigiié a Ferrer Miró totz~mfi;mus qztodficirtri2~ls ir2 nostro hospicio in ipsrt ~ P I S S ~ E  

que tefim rxztrali~zs.. . El preu fou de quaranta soiis." 
I'cr tot el que hem exposat, es pot considerar q~ i e  la practica de la utilitzacicí dels 

fems corii a adob sera habitual en aquesta etapa, i és fins i tot Liri dels drets qiic el 
seriyor ncoriscgutix d'imposar en la capbrevacicá. Es produeix, cioncs, un interit de 

millorar la productivitnt. 

La dr[yeritz i el trebrtll del czlir 

El seglc XIII desenvolupa una artesania al voltarit dels producres procedents dels 
xais i les ctibres, així corti de les vaques. La draperia i els cuirs amb totes les seves 
variarits van prenent ir~iportincia. 

59. E. I'X: i!:NCA. ~ / : / ? i ~ i i ' e s t i ~  cfAt?7e~. . . , doc. 1651. 
60. A. I'i.hnec;.~i.. Crir:t.!ltt.rp(. Histciricl de In uiln i rlsrz~ teri~ze. Vic: Eurno Editorial, 19<! 1. 
(51. J. S?:;<R.~V:I.A:<<~. Les bezruiiies.. ., p. 301. 
62. J. C:(!:IINA. Elspngessa:: de Pruvencfz (784-1877). Bnrcclotia, 1987, vol. i ,  p. 79; 1. OL.LI<:I~. 

Crlií2p i riz~tot cr Ir Cotrih~tzyn clrls. XIII. Vic: Iiiimo Editorial, 1988,p. 70. 
63. 1. 01 1.icti. Crzrry i ctr~tnt.. ., p. 37 



El treball textil, en aquest segle XIII, es transforma amb I'aparició o difusió d'in- 
novacions com el molí draper, el teler horitzontal amb pedals i el torn de filar. El 
desenvolupament d'aquesta indústria va ser més gran a les regions afavorides per I9a- 
bundincia de m i  d'obra i per les facilitats d'importació de matkries primeres. M. 
Gual considera que a Catalunya es donaren aquestes fases cronolbgiques: 
1. Fase domesticorural (segona meitat del segle NI), amb abundants referkncies a 
rnolins drapers a la zona pirinenca o prepirinenca (Prats de Molló, Salt, Lleida, Cal- 

des de Malavella, Girona i el riu Ter). 
2. Període de transició (de finals del segle XII a finals del segle XIII), amb abundants 
contractes d'aprenentatge i importants establiments per al tint i l'elaboració de pro- 

ductes tkxtils simples o acabats. 
3. Fase expansiva (de finals del segle XIII al primer ter5 del segle XIV)." 4s en aquesta 
última fasc on tant M. Gual com J. Regla coincideixen que la guerra amb Franca 
doni  l'impuls definitiu a aquesta indústria a Cataluriya. 

Al segle XIII es comenca a produir de cara a un comer5 exterior. Així, en iin con- 
tracte de comanda del 1231, on figura la compra d'esclaus sarralns a Mallorca per 
vendre'ls a Ceuta, s'hi fa constar que tam'bé s'hi veriguin cinc peces de teles proce- 
dents de Vic mateix. També existeix una forta prodccció drapera que es materialitza 
arnb contractes d'agrenentatge al BerguedkS5 

Ara bt, a Vic el que prendri molta importancia és el treball del cuir procederit de 
la pell de tnbres, conegut com el cordobnn, en el qual s'utilitza una tecnica propia 
del irabs a partir del tipus d'adob. Aquesta tkcnica, que no era coneguda a Europa, 
feia els cordobans vigatans molt preuats. La important presencia de cabres en els 
ramats de diferents llocs de Catalunya també es podria relacionar amb aquesta acti- 
vitat. Arcadi Garcia, que ho ha estudiat per a la ciutat de Vic, documenta el 1240 
I'exportació a Flandes i a Franca. Pero per a la ciutzt de Vic aquest comer5 tant era 
d3exportaci6 com d'importació, ja que a Ceuta, on s'exportaven les teles, s'hi com- 
praven pells de llop segurament per treballar-les aquí.'6 

També són utilitzades les pells de conill. Aquesta ha de ser la raó per la qual al 
llarg de 1'Edat Mitjana en els inventaris dels masos molt sovint es deixa constancia 

64. M. (;CAL. Ouígenesy expnnsicj'rz dc la i~zdzlstrin ttxtil cntntann en ln E&dhlcdi~z. Barcelona, p. 
51 3. Tanibi tracta el tema J. REGLA. «El comercio entre Francia y Ia Corona de Aragón entre los s. 
sbii y XIV y sus relaciones con el desenvolvin~iento de la industria textil catalana)). Dins: 1 C,'oriyueso 
I~~ccuiincionnldePire17eistns. Saragossa: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950. 

65. A. GARCIA SANZ. «Contractes comercials vigatans de principis del s. XIII». Ansrr, IV (1961- 
1963), p. 19-329, ap&ndix, doc. S. Al Rerguedi fins i tot es dóna ja tina certa cspeciditzaci6 critre 
teixidors, paraires, etc. Eiitre 1255 i 1260 es concertaren molts c3ntractes d'aprenentatgc. Vegeu J. 
S E R R ~  VII.ARO. Les bnronies.. ., p. 362-364. Així mateix, també d'aquest segle XI!~, a la p. 389 corista 
lavenda de draps on es manifesta aquesta producció. 

66. A. (;.\RcIA. Elcomercio de lapielen VIch n medindos ~1e't.l~. XIII. Vic, 1967. 
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de la quantitat de pells de conill que s'hi troben. Fins i tot s'ha documentat una 

devesa de c ~ n i l l s , ~ ~  

Les comandes d'aivimals 

Les tkcniques comercials al segle XIII continuen sent molt primhries. Els tipus de 

contractes són la commerzda per al comerq marítim i la conzpagnia i la societa tervac 
per al conierc terrestre. 

Com a efecte de la demanda dels productes ramaders, tant per al consuni ali- 
mentari com per a la producció drapera i de cuir, tant a la ciutat com al món rural, 
es desetivolupartn mecanismes per tal de propiciar una incipient inversió i obtenir 
beneficis. La promoció d'aquestes noves inversions corria a carrec dels mateixos 
pagesos. Aquesta inversió no es traduí pas en grans ramats, ja que la demanda estava 
en un estadi de desenvolupament pero en un nivel1 forqa primerenc. El conreu cere- 

alístic encara era el ptedominant en detriment de prats i pastures. Així, I'organieza- 
ció o desorganit-i:ació dels conreus propicia que en algunes zones es tendís cap a la 
ramaderia. Per exemple, s'hi dona un fort impuls a la comarca d'osona i al Ber- 
guedi, i en canvi no apareix cap contracte d9aquest tipus entre la documentaci6 de 
Terrassa, Sabadell, etc. 

El nou contracte és una varietat de la comanda en el qual hi ha un inversor que 
aporta el capital, els anirnals en aquest cas, i I'altre fa la feina, és a dir, fa créixer els 
animals. Fer créi:rer i tenir cura dels animals molt sovint significa vigilar que pastti- 
rin «a la guia de Déu)), diuen alguns documents. Els beneficis es divideixen, en 
general, a initges. 

Els contractes més antics són de 1230-1231 i són escrits a Vic. L'objecte de la 
comanda en tres dels quatre documents és unavaca; en un s'hi afegeixen vuit ovelles 
i dues cabres, i en un document és una somera. En molt poques ocasions s'especifica 
la procedencia de les persones que intervenen en l'afer objecte del document, cosa 
que no perniet de saber si l'inversor és de Vic mateix o de les rodalies. En canvi, en 
tres ocasions els perceptors són de Santa Eugenia de Berga, de Roda i un tercer Ps de 
Saiit Miquel de 121 Guardia, tots de les rodalies de VicG8 A prop també de Vic, pero 
ja a les muntanyes del voltanr, on hi havia abundants pastures, aquest contracte s'es- 
tengué al Collsacabra i a Ca~tellter~ol ja a finals del segle XIII.~' El 1258 consta al 
Bergueda una comanda per la qual P. Rorsa de Mallarés rebé vint-i-set bksties de 
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llana i tretze de cabrum per cinc anys i al final percebria una quarta part de les bes- 
ties de llana i una tercera part de les cabres. El 1289 l'objecte de la comanda seran 
dues vaques a Baga; els beneficis seran a rnitges i la durada sera de cinc anys. El 129 1 
el ramat ja augmenta a vuitanta-tres individus entre ovelles i ~abres .~ '  , - 

Ara bé, aquesta iniciativa d'inversió amb ramats era extensiva a la població urba- 
na. Els mateixos carnissers participaven dels beneficis que comportava la compra de 
bestiar en fires, com el cas de Bernat de Sabadell, el qual signa un contracte d'apre- 
nentatge de carnisser amb el seu germa. Entre els pactes s'avingueren en la compra 
de dotze caps de moltons i deu bacons a les fires de P ~ i ~ c e r d a . ~ '  

Si bé aquestes operacions reflecteixen iniciatives particdars, tarnbé es pot copsar a 
través de la documentació una organització comunitaria dels habitants d9un poble. 
Així ho coneixem, de forma indirecta, a través del sou que cobrava un pastor de la 
cabanya del bestiar de la vila de Baga el 1289. Un altre exemple, el trobem l'any 1296, 
quan els homes de Torelló empenyoraren la comanda del ramat de bestiar valorada en 
cent trenta sous al cambrer del monestir de Sant Joan de les abades se^.'^ 

Aquesta era la situació al segle XII, quan comenea un procés d'estímul econbmic 
que s'intensificara en el mateix sentit en que va cornencar durant tota la primera 
meitat del segle XV. D'aquests anys consta abundant documentació referent a 
comandes i pastures, etc., entre els mateixos pagesos, entre la qual destaca per la sin- 
gularitat un document on es manifesta l'agudesa entre particulars. Com que la 
transhumincia requeria pagar un pastor per vigilar el ramat, a rnés de pagar també 
el dret de pastures, i aixb representava una forta inversió, en general aquesta activi- 
tat era reservada a la comunitat d'un poble o a les coniunitats eclesiistiques o senyo- 
rials. Partint d'aquesta realitat, és molt interessant l'acord a que arribaren I? Spaa de 
Sant Vicenc de Rus i Pericó, fill de Guillem Cator, de Lluci, el 1334. L'un vivia en 
el lloc de pastures d'estiu (Sant Vicenc de Rus) i I'altre a les d'hivern (Lluci). El con- 
veni consistia a tenir cura de cent animals de llana per cinc anys amb la condició 
que I'un en tindria cura a l'estiu i l'altre a l 'h i~ern. '~  

AlseglcXIIl es manté el valor dels cavalls 

En l'etapa anterior el cavall distingia clarament el seu possessor i el situava en 
l'estament econbmic privilegiat de la societat. Al segle XII, el cavall continua sent 
I'animal de més valor econbmic. J. Serra i Vilaró analitza rnolt encertadarnent el 
valor d'un cavall en aquest segle i arriba a la conclusió que un cavall comprat per 
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Galcerari de Pinós, el 1255, per sis-cents sous equivalia a dotze anys de collic;~ de 
quatre raiasos. Cautor dedueix que en aquest preu hi devia anar inclosa la verida dels 
respectiais a r n e s o ~ . ~ ~  Cn preu desorbitat és el que paga el 1267 el vesconire R;irnori 
Folc V eie Cardona a Bcrriar de Barberi: dos mil sous, pels cl~ials li emperiyori i 
Iliurh la potestat del castell de M e d i ~ n a . ~ "  

El vlilor dels cavalls es mostra tambk quan s'empenyoren. De l'any 1231 eri 
consten tres a Vic. En el primer cas I'empenyoren per dos-cents cinqiianta sous, eri 
el segori pcr tres-cents sous i en el darrer, en el qual intervk Gilabert de ^vIallri, el 
cava11 s'eriipe~i~ora per I'elevada suma de set-cents cinquanta sous. En dos d'atlucsts 
dociitiierits s'espccifica 4~1e durant el tcmps que duri I'ernpenyorament el qiic el rete 
liaiir9 dt: donar-li rnenjar. En un l'estipulat 6s una quartera, mitja d'ordi i rtiirja dks- 
pelta, rrierirre que en I'altre la quantitat 6s niés redui'da, perq~12 la niateixa qudrrera, 
tnitja d'ordi i mitja d'espelta, se li ha de donar cada cinc dies.;" 

La coriipra\enda de cavalls, tal com &ha pogut veiire, pren una gran iriiportiii- 
cia, en especiril en llocs de muritanya com al Derguedi. La gran quantitat de c;~v:~lls 
q~ i e i i i  ititervé pot fer pensar que podien procedir de les rriateixes muntariges, i 
tanlb6 11i iriterl-enen els niiils. Galceran de Pinós es presenta com un importarir 
inversor. El comer5 de muls i de cavalls, el duien a terme sobretot persones de la 
petita rioblcsa, els Pegiiera, els cavallers de Vilacorba o bk niembres del niotiesrir dc 
Sarit I,lorenu, arxi com alguns capellans. Ltia prirt d'aquests cavalls venia de tricreats 
més ariipli:;, d'imbits regionals com el de Lleida.'7 
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