
SOCIETAT I ECONOMIA A LA RIBERA D'EBRE I LA TERRA ALTA 
(1 150-1350) 

Ara fa uns quants anys vam iniciar una investigació que pretenia con6ixer l'estructura i la 

dinhmica evolutiva de la porció de la formació social feudal que va desenvolupar-se a les 

comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, al sud-oest de Catalunya, des del moment de llur 

conquesta als sarra~ns fins a mitjan segle m.' 

El projecte oferia tres aspectes d'intergs especial. D'una banda, ates que els territoris 

formaven part de la primera adquisició militar extensa i important de la formació feudal catalana, 

podíem observar de prop la manera com s'hi havien instaurat les estructures socioeconbmiques 

dominants i llur evolució i llurs resultats. D'una altra, com que van pednyer quasi en llur totalitat 

a un orde militar --el del Temple, primer, i, després que fou abolit, el de 1'Hospital-, la recerca 

oferia la possibilitat d'aprofundir l'estudi de l'organització d'aquestes milícies i llur comportament 

com a senyors d'homes i de terres. En darrer lloc, la permangncia de nombrosa població sarrdina 

a la zona permetia I'anhlisi, a l'origen mateix, de l'encaix d'aquestes comunitats en la formació 

social conqueridora i les modificacions que van experimentar les condicions de llur submissió 
al llarg de l'espai de temps esmentat. 

El treball és organitzat d'una manera sectorial: hom hi estudia successivament I'ocupació 

militar de l'espai, la formació de la senyoria i l'organització social de l'espai que s'hi va esdevenir, 

I'explotació econbmica del territori, I'exercici del domini feudal, l'estructura de poder de la classe 

dominant i el desenvolupament organitzatiu de les comunitats populars. 

Ultra el risc evident de la simplificació simplificació dels raonaments, la síntesi d'un treball 
d'aquestes característiques comporta unes dificultats bbvies, que nosaltres hem procurat de v6ncer 

o de superar mitjangant una exposició de caracter temporal. Amb aquesta intenció, hem dividit 
els dos-cents anys que abasta l'estudi en diversos períodes --que pretenem homogenis-, tot 

integrant-hi els elements més rellevants dels temes que hem analitzat; així, per bé que sempre 
restin aspectes no considerats, pensem que podrem significar més clarament la tendkncia 

evolutiva del conjunt. 

1. El resultat principal ha estat la tesi doctoral titulada i~ sociedad de las timas del Ebre: El señorio templario 
y hospitalario de Ribera d'Ebre y Terra Alta (1150-1350), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, setembre 1995. El 
tribunal que la jutja I'integraven els doctors i les doctores Javier Faci, com a president, Josep Maria Salrach, Maria 
Teresa Ferrer, Carlos Laliena i Maria Bonet, que van atorgar-li la nota d'~Excel,lent cum laude per unanimitat"; en 
fou director el doctor Manuel Sánchez Martinez, a qui públicament volem regraciar l'ajut i les atencions que ens va 
prestar en tot moment. 
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Primer de tot, cal referir-se al domini dels territoris que va tenir lloc a mitjan segle nr, un 

esdeveniment que interpretem com a resultat de l'expansió exterior d'una societat feudalitzada: 

segons aquesta explicació, la conquesta hauria estat un recurs de la classe guerrera que dirigia 

aquella societat per tal d'ampliar les seves fonts de renda en vista de la prictica anul.laci6 del 

regim de piries i de la lentitud de I'expansió interior del sistema, és a dir, de la implantació 

deficient que el regim feudal tenia encara entre les comunitats pageses dels comtats catalans. 

A partir d'aquell moment s'acompli un ampli i rGpidprocés de senyorialització, de lliurament 

de territoris i de capacitats de govern sobre homes i terres a uns quants feudals, entre els quals 

hi havia l'orde del Temple: al 1153, el mateix dia o al cap de poc temps de la presa militar, els 

templers van rebre el districte del castell de Miravet, una actuació que significa l'inici de la senyoria 

que hem estudiat. 

Després de la conquesta, molts dels sarrains van optar per continuar residint a la zona, i 

el comte Ramon Berenguer iV signi amb ells -capitulació de Tortosa- o els atorga -carta de 

seguretat d'Ascó i Ribera &Ebre, segons la denominació que li doni Font Rius- importants 

privilegis que els facultaven, de manera generica, per conservar llurs terres, religió, jutges i 

legislació, alhora que els concedien unes quantes franqueses. Tanmateix, hom no pot analitzar 

aquests documents de manera aillada i generalitzar-ne les conclusions a la resta del període 

estudiat, ja que, segons hem comprovat, alguns aspectes es van incomplir gairebé des del principi 

i, a més, la situació dels sarrains es va anar degradant progressivament. 

Respecte a aquest període -tercer quart del segle XII-, emperb, ens interessa posar de 

manifest dues realitats incontrovertibles: la permanzncia de la població sarrai'na i llur integració 
for~ada en una formació social de tipus feudal que era totalment aliena a llur antiga organització 

social, no cal dir-ho; aixb va tenir unes importants conseqüencies immediates, entre les quals cal 

destacar la privatització de l'excedent que els sarralns havien de satisfer. 

Les dues realitats esmentades i llurs conseqüt.ncies ajuden a explicar algunes característiques 

del període. Així, les primeres justifiquen l'inici de la intervenció templera en l'organització 

social de l'espai, una actuació que anava dirigida a la formació d'una amplia i extensa reserva 

senyorial -segons els resultats que hem comprovat, per bé que relatius a dates més avancades- 

tot aprofitant les terres dels sarrains que havien emigrat i, amb molta seguretat, mitjan~ant les 
expropiacions; i Papropiació privada dels excedents és a la base de les primerenques concdrdies 
feudals sobre la manera de repartir-se les rendes d e l m e s  i primícies- que van signar els 

representants de la seu de Tortosa i i'orde del Temple ja en la decada dels anys cinquanta. Tot 

aixb, hi insistim, limitat encara als llocs de musulmans i, en concret, a Miravet i al seu terme. 

Mentrestant, el procés de senyorialització de la regió de 1'Ebre continuava i durant aquest 
tercer quart del segle XI s'hi va acomplir la incorporació de noves possessions al domini templer, 
com foren el terme &Horta i certes rendes que procedien del &Ascó. No n'hi ha prou, perb, amb 
a1,ludir el context social i uns altres factors --que, sens dubte, també van intervenir-hi: l'acord 
sobre el testament &Alfons el Bataller n'és un de molt conegut- per tal d'explicar l'increment 

tan important que el patrimoni templer va experimentar durant la segona meitat de la centúria, 

i aixb a tota la Catalunya Nova. Una anilisi global del procés d'adquisicions d e  llur quantitat 
i la manera d'obtenir-les-, que hem referit a I'orde del Temple i al de i'Hospita1, ens ha convencut 
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de postular que, a través de les donacions, el príncep i el primer comte-rei demostren llur intenció 

d'establir una *alianca. -implícita, no signada- amb uns col.lectius, els ordes religiosomilitars, 

les concepcions politicoadministratives i les estructures organitzatives dels quals devien percebre 

com a molt propers als objectius de govern que pretenien d'imposar als seus territoris. 

Cap a la decada dels anys vuitanta comenca un període de desenvolupament les 

característiques del qual s'estenen fins a gairebé mitjan segle xrrr .  

És una fase d'increment de població, en primer lloc. Fins a aquest moment, els poc 

nombrosos pobladors que es devien desplacar a la regió de 1'Ebre slinstal.laven probablement 

a Tortosa i als seus encontorns, perd pels volts de I'any 1180 comencen a am'bar colonitzadors 
cristians a la Ribera i la Terra Alta, els quals inicien d'aquesta manera un procés que té una 

importincia especial, atesa la seva intensitat, entre 1190-1210. 

També és un període de desenvolupament organitzatiu, i aixb en un triple sentit. D'una 

banda, el que es refereix a l'estructuració social. En aquesta zona no podem pas parlar d'una 

ocupació autdnoma del territori per colonitzadors cristians: quan hi arriben, el Temple ja en té 
la totalitat dels drets. D'aqui que, igual com la integració sarrayna a la formació feudal va significar 

la submissió a unes condicions especifiques de domini, els assentaments successius de colonitzadors 

cristians es relacionen -slesdevenen de manera simultinia, molt probablement, en la majoria dels 

casos- amb la creació d'un marc de depend2ncia per als pagesos per l'orde del Temple, que 

hom aconsegueix mitjancant les cartes de poblament. 

El model bisic de carta - d e  dependencia, doncs- va ésser fixat al primer document 

d'aquesta naturalesa que va emetre l'orde (Horta, 1192). Si atenem les retencions que s'hi feien, 

és evident que hom hi establia una clara vinculació senyorial, perd també s'hi preveia la 

inexistencia de les condicions més perceptibles i significatives de la servitud, tant personal com 

real; si afegim a aixb els censos que els frares hi exigien a canvi de la concessió dels drets sobre 

la terra, que no hem considerat excessivament elevats, podem interpretar el conjunt com un 
model de repoblament, un intent d'afavorir l'arribada de nous pobladors. 

D'altra banda, hom va estructurar l'espai que abastava la senyoria en funció de l'esquema 

organitzatiu que imperava a l'orde. En efecte, durant la decada dels anys vuitanta i la primeria 
dels noranta s'hi va efectuar la creació de les tres comandes que hem estudiat: Ascó, Horta i 

Miravet, per a la qual cosa els frares van adoptar com a base els antics districtes castrals, excepte 
en el cas &Ascó, tal volta; al nostre entendre, aquesta actuació significa que el flux de 

colonitzadors ja feia factible l'explotació de la senyoria i, en conseqü6ncia, que calia tenir 
responsables més propers per tal de dirigir-la i de controlar-ne els resultats. 

I, en fi, així mateix va tenir lloc l'organització social de l'espai, ates que aleshores va establir- 
se la vinculació diferenciada de les terres respecte al poder feudal. A més de definir el marc de 
dependencia, l'oficialització o la institucionalització de les repoblacions que hom efectuava 

mitjancant les cartes de poblament comportava normalment una decisió respecte a les terres que 
l'orde es reservava -tot continuant i ampliant així el procés que ja hem comentat per als llocs 

de perman6ncia de la població musulmana- i aquelles que lliurava als colonitzadors, indicant 

en aquest cas les condicions de la tinenca. 
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D'aquesta manera, a la senyoria es van configurar tres grups de terres la reserva senyorial, 

dels components de la qual el Temple conservava tots els drets; la major part de les terres dels 

llocs de repoblament cristii, sobre les quals havia concedit Amplies facultats per a llur aprofitament 

i llur disponibilitat; i les terres que van continuar en mans dels sarra'ins, la vinculació senyorial 

immediatament després de la conquesta de les quals és difícil de definir, per6 sobre les quals 

l'orde n'adquirirí progressivament un domini ampli i precís. 

Cada un d'aquests grups va explotar-se diferentment: la reserva, de manera directa, 

mitjancant captius, servidors i treball assalariat, mentre que a la resta hom va utilitzar l'explotació 

indirecta; hi hem distingit, per6, els establiments agraris col.lectius amb intenció poblacional, que 

van constituir el marc contractual emprat per al conreu de les terres lliurades als cristians de 

manera col.lectiva, i l'exariquia, el regim de tinenca majoritari a les terres que conservaven els 
sarra'ins. 

I, en tercer lloc, és un període de desenvolupament econdmic, a causa sobretot de 

l'increment de producció que s'aconsegueix amb les rompudes. Certament, a la senyoria de la 

Ribera i la Terra Alta només podem intuir el fenomen de les rompudes perque les formes 

d'explotació de la terra que acabem d'esmentar no deixen gaires vestigis que hom pugui aprofitar 

en aquest sentit. Tanmateix, la considerem una afirmació defensable: així ho indiquen les 

contínues concessions de termes per a llur conreu a la senyoria que hem estudiat, segons ens 

consta per les signatures de les cartes de poblament, i, en especial, així ho demostren el lliurament 

de finques ermes i l'anilisi de les cliusules dels establiments agraris fets al terme general de 

Tortosa: l'obligació de rompre es preveia al 20%, aproximadament, dels contractes de terres que 
s'hi van concedir entre el 1201 i el 1220. 

Amb relació al total d'explotacions i de la producció, són indiscutibles la importincia i el 

predomini de la petita qlotació pagesa, els components de la qual molt sovint són petits fins a 

l'insult segons alguns exemples que hem recollit, per bé que una mica tardans. Hom ja sap que 

el marc feudal i l'organització comunal coartaven la capacitat de desenvolupament i d'innovació 

tkcnica d'aquest tipus d'explotació i, com a conseqii?ncia, cal recordar que les possibilitats que el 

sistema tenia d'augrnentar la producció restaven restringides a una expansió en superfície. 

Tal conclusió és perfectament aplicable a la regió. Les tecniques de conreu que hi empraven 

són for~a  conegudes i no gaire avan~ades: guaret; fem, marga; cavar la vinya, podar. Hi ha, per6, 

i'excepció del regatge: una implia xarxa de sequies majors i menors (al terme de Tortosa) i forca 
pous i senies (all2 mateix i a la Ribera), és a dir, tot un seguit d'infraestructures i d'instal.lacions 

que hom feia servir amb l'objecte d'aportar aigua a una bona porció de les terres per tal 
d'augmentar-ne la producció. 

Complement de les explotacions agriries, en molts casos, el desenvolupament de la 
ramaderia, malgrat que no correspongui estrictament a aquests anys, hi pot ésser introdu'it ara 

perque trobari les bases del seu creixement posterior en i'actual lliurament d'extensos termes, 
boscos i pastures als colonitzadors. I a partir de la primera decada del segle XII, l'orde del Temple 

també n'efectuari retencions o se n'assegurari implies capacitats d'aprofitament, elements que 
li permetran reunir i explotar una important cabanya ramadera a Horta i Miravet. 
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L'assentament continu de pobladors, el lliurament de termes per a llur conreu i les rompudes, 

amb el lbgic i previsible increment de producció que en va resultar, devien comportar així mateix 

un desenvolupament dels intercanvis, encara que molt limitat encara, si atenem només el nostre 

territori d'estudi, ja que no s'hi va oficialitzar més que un mercat (Gandesa); recordem, emperb, 

que la zona era travessada per unes quantes rutes, en especial la del riu Ebre, cosa que havia 

de tenir una influencia remarcable a mig termini. 

I, sens dubte, els factors suara esmentats van trobar una plasmació renovada en la 

proliferació de pactes feudals per al repartiment de les rendes, un altre cop entre 1'Església de 

Tortosa i el Temple, a causa de les característiques d'aquesta senyoria; del conjunt d'acords va 

resultar-ne una divisió complexa, on predominaven, en atenció al nombre de llocs i a la població 

afectada, un terc del delme per als frares i els dos tercos que restaven i la primícia per a 1'Església 

o els seus representants locals. 

Alguns dels trets que hem destacat més amunt actuen fins al 1250, perd cap al final llur 

perdua de forca és manifesta, raó per la qual hem decidit datar el període següent entre 1240/ 

1245 i 1275/80, tot situant-10, doncs, al tercer quart, llarg, del segle ~ I I I .  

Les rompudes, per exemple, hi van perdre forca, les quals del 1231 a mitjan segle no arriben 

a la tercera part de les que havíem documentat durant les dues primeres decades de la centúria, 

així com el lliurament de termes a nous colonitzadors: només dos entre el 1225 i el 1250. I el 

ritme d'increment de la població també devia perdre intensitat, segurament a causa de la minva 
d'irnmigrants i, fins i tot, de la marxa d'algun resident, segons els indicis que hem apreciat. 

Aquestes modificacions s'esdevenen arran de l'expansió feudal catalanoaragonesa per 

l'orient d'al-Andalus, de manera que, a curt termini, l'obertura de noves Prees a la colonització 

cristiana devia haver sostret forca de treball a l'agricultura de les zones de més cap al nord i, així, 

n'hauria limitat la capacitat de desenvolupament mitjancant l'extensió de les rompudes. 

Una forca de treball que era, en general, probablement escassa: recordem els trenta-cinc/ 

quaranta anys que van trigar a comencar a arribar en prou nombre els nous colonitzadors a la 

senyoria de la Ribera i la Terra Alta i les dificultats posteriors per emplenar el nou regne de Valencia 
i invertir el predomini numeric de la població sarralna respecte a la cristiana, segons que era el 

desig de Jaume I. A la fi, és evident que la conquesta del Sharq al-hdalus no fou grPcies a la 

pressió demogrPfica, sinó, igual que hem dit en el cas de la Catalunya Nova, a les necessitats 

d'expansió del sistema feudal, tot i que ara calgui admetre-hi un paper important del sector 
comercial de la societat. 

Aquests comentaris componen un quadre d'estabilització o de minoració de la producció 
agriria -una disjuntiva que ens resulta difícil de precisar-, de disminució del ritme del 
creixement, en qualsevol cas. I en aquest mateix quadre, com a resultat més immediat, hi hem 
d'incloure i hi hem d'interpretar els conflictes sobre els delmes que van aflorar a la decada dels 

anys seixanta, ara amb dos components: l'intersenyorial, que ja coneixem (Temple/Església) i el 

dels senyors (ambdós) contra les comunitats pageses. 

La disminució del ritme del creixement devia provocar una certa minoració dels excedents 

que percebien els feudals i, d'aquí, els conflictes esmentats. L'Església exigia les finques que el 
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Temple li havia promes i que no li havia lliurat mai, els delmes d'alguns territoris i instal.lacions 

de transformació de la producció, etc., i, per la seva banda, aquest orde presentava les seves 
prbpies reclamacions; de fet, els temes de fricció eren mutus i nombrosos. 

La protesta més reiterada dels representants de la seu de Tortosa es referia als col.lectius 

sarra'ins, ates que, segons afirmaven, conreaven unes altres terres a més de llurs antigues 
possessions ---és a dir, a més de la superfície que els conqueridors els havien permes de seguir 
ocupant i treballant-, terres de que 1'Església no percebia delmes i que ara els exigia. Com a 

derivació interessant, l'accessió dels sarrains a novals i a terres que havien treballat els 

colonitzadors cristians devia haver estat facilitada per un buit de població, cosa que, sense que 
deixem de banda uns altres factors explicatius, donaria suport a la hipbtesi que suara plantejivem. 

Respecte al segon conflicte, no n'hem aconseguit sinó referhcies al resultat: sabem que 
s'efectuaren unes quantes concbrdies entre 1'Església i el Temple, d'una banda, i les comunitats 

pageses, de l'altra, on es fixaren els productes delmables i les quotes respectives. Com que 
desconeixem la situació anterior, no podem jutjar-ne el resultat, perd ates el context que hem 

posat de manifest, creiem factible &interpretar-ho així mateix com un intent -frustrat?- 
d'augmentar les exigencies als pagesos per tal d'aconseguir reduir els efectes de la disminució 
de rendes que devia haver provocat la minoració de la producció agriria. 

De 1275/1280 fins a 1315/1320 transcorre el període següent, les característiques més 
importants del qual són el manteniment-agreujament de la tendencia relativa a l'evolució de la 
renda feudal, els nous intents de la classe de poder per tal de resoldre aquest problema i 
l'exacerbació dels conflictes. 

Durant aquest període persisteix una situació que hem descrit més amunt: el regne de 

Valencia és un territori per omplir; i més ara, si tenim en compte les expulsions de sarra'ins després 
de les rebe1,lions que s'hi van esdevenir en el tercer quart del segle. Aixb vol dir que l'evolució 
de la població de la senyoria manté sense canvis la mateixa tendencia, és a dir, que continua 
l'estabilització o la perdua neta de població? No és possible d'afirmar-ho rotundament, perd ens 
decantem cap a una doble resposta: continuació de les emigracions i lleu tendencia a l'augment 
de població. 

No hi ha cap contradicció a la resposta. Les emigracions persisteixen, si atenem la lbgica 

del context i si pensem que ja hi devien incidir els factors tan acusats que hem observat durant 
la primera meitat del segle m, una certa presencia dels quals cal admetre al final del xrrr ,  per 
bé que no fos tan intensa. 

El saldo devia ser lleument positiu, emperb, i aixb justificaria el petit percentatge &establiments 
agraris que al terme de Tortosa tornen a incloure la cliusula de rompre entre el 1271 i el 1280 
-ara com a llicencia i no pas com a obligació- i les tres cartes de poblament, dirigides a llocs 
petits, que es van emetre a la senyoria templera entre el 1280 i el 1295. Tal volta, doncs, les dificultats 

agriiries ja havien comencat a actuar en algunes zones de les irees catalana i aragonesa 
-probablement les mateixes que hem aconseguit de definir per a la primera meitat del segle m- 

i, amb aixb, hi devia augmentar l'expulsió de pobladors, molts dels quals anaren a parar a la senyoria, 
només que fos de manera provisional, com a etapa intermedis d'un desplacament més llarg. 
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El manteniment de la situació poblacional bisica devia continuar actuant de manera negativa 

sobre la renda feudal, per6 ara amb trets més agreujats a causa de la intervenció cada cop més 

evident de la tendkncia a la baixa de la taxa de sostracció sobre els pagesos; en conseqükncia, 

cal tornar a parlar d'estabilització o minva de la renda feudal. 

A zones dels encontorns --el terme general de Tortosa-, la causa propera de la disminució 

de la taxa de sostracció est2 en la generalització dels censos en moneda i en la devaluació que 

va sofrir aquest tipus de renda com a efecte de I'increment de preus que hi va haver en l'economia 

catalana durant la centúria: en el conjunt dels establiments agraris de la seu de Tortosa, el 

percentatge de censos en moneda és semblant al de censos en especie entre 1181 i 1250, per6 

hom hi adverteix un augment important de la presencia dels primers entre 1211 i 1240 i un 

increment continu des del 1251 fins a mitjan segle xrv, tot convertint-se en l'únic mitji de pagament 

des del 1311 fins al 1340. 

Tanmateix, encara podem cercar I'explicació d'aquella tendkncia -i, fins i tot, de la 

generalització dels censos en moneda?- en la manera d'explotar la terra: indirecta, mitjan~ant 

I'establiment progressivament emfitkutic, cosa que comportava l'allunyament senyorial respecte 

al procés de treball, que no podia ésser dirigit per mitji de la renda que hom exigia. Certament, 

la llibertat contractual en qu2 va desenvolupar-se l'establiment permetia un control efectiu del 

procés de treball; ara bé, l'anilisi del seu exercici prkctic al terme de Tortosa permet destacar 

l'evid2ncia que no s'hi va emprar amb aquest objecte -i tal volta caldria esbrinar-ne les raons 

en la dinimica de colonització, a més de la preskncia expansiva del dret romi-, sinó, de manera 

prioritiria, per tal de fixar-hi la renda sol~licitada i controlar-hi els canvis de possessió de la terra. 

D'altra banda, el mateix contracte permetia als pagesos una implia disponibilitat sobre les 

terres i, fet que ara ens interessa molt més, els concedia instruments importants -la dimissió o 

devolució dels drets sobre la finca en qualsevol moment- que eren susceptibles d'ésser aprofitats 
com a armes de negociació en un context favorable; una situació, posem per cas, d'escassetat 

de pobladors, bé que relativa, si ho preferim, o amb tensions emigratbries com aquelles que 

descrivíem abans. 

Aquests elements expliquen el manteniment i, fins i tot, la reducció del cens que van 

experimentar alguns establiments fets a la seu de Tortosa a la darreria del segle xa, uns contrac- 
tes que, a més, tenien com a objecte el conreu d'hortes, és a dir, de terres que suposem amb 

una qualitat superior a la mitjana. I, així mateix, el manteniment i la reducció de censos ilhstren 
a la perfecció el resultat i l'actuació de la tendencia de la renda que presentivern més 

amunt. 

Si dels encontorns passem a I@ senyoria de la Ribera i la Terra Alta, la situació requereix 
algunes explicacions complementiries. Aquí, la major part de les exigkncies s'hi perceben en 
espkcie i moltes hi són fixades com a porcions de la producció: no hi intervé, per tant, la 
devaluació de les rendes en moneda que abans hem posat de manifest, sinó, al contrari, la 

percepció en especie permetri que I'orde tregui profit de l'increment de preus agraris. I tampoc 
no hi hem documentat durant aquest període -hom no n'hi trobari fins a la segona meitat del 

segle m- cap renegociació dels censos a la baixa. 
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D'altra banda, recordem que el Temple havia reunit un considerable --en extensió i en 
qualitat- patrimoni territorial reservat que, en gran part, encara conservava ja que només n'havia 

efectuat un despreniment restringit i limitat quasi sempre als llocs cristians. 

Ambdós factors -percepció majorit2ria de rendes en espi:cie i manteniment de la reserva- 

devien actuar com a fre de la tendgncia a la disminució del volum de renda que s'obtenia a la 
senyoria, certament; malgrat tot, pensem que també l'orde devia ser afectat per la tendsncia a 

la baixa de la taxa de sostracció, i aixb a causa d'unes altres característiques dels censos. 

Des del principi, hom exigia una quantitat f ~ a  a canvi dels drets sobre tot el terme o una 

quantitat fixa per cada unitat de superfície conreada, a la major part dels llocs cristians, i porcions 
de la producció, a tres llocs cristians i a tots els musulmans. Segons que hom pot demostrar 
fkilment, els canvis a les variables econbmiques no tenen capacitat per a modificar el volum 

d'excedents que s'obté amb el primer mecanisme, mentre que els altres dos n'aporten una 
quantitat que ser2 estable sempre que hi hagi períodes d'estancament de les rompudes i de la 
producció, com és ara el nostre cas. 

D'aquesta manera, si acceptem el fenomen que hem presentat, també podem justificar els 

intents de l'orde per tal de modificar la tendgncia a la baixa de la renda; assenyalem, perb, 
primer de tot, alguns trets imprescindibles per a l'explicació. 

D'una banda, cal recordar que la relació immediata senyor/vassalls més comuna a la senyoria 
de la Ribera i la Terra Alta no era pas individual -amb l'excepció dels lliuraments de béns que 
pertanyien a la reserva-, sinó col~lectiva, establerta amb els grups de colonitzadors que s'hi 
havien instal4at des de les acaballes del segle XII. I, d'una altra, que les terres de qui: hi disposava 
el senyor es redu'ien al seu patrimoni reservat i a totes aquelles que pogués adquirir mitjan~ant 

la seva facultat de control de la possessió, ati:s que la major part ja havien estat lliurades als co 
lectius de nous pobladors, les conreessin ara o no, o havien restat en mans dels sarra'ins. En 
conseqüi:ncia, la capacitat de l'orde per influir en el volum de renda que obtenia a la senyoria 
mitjan~ant I'oferta de terres era pr2cticament nuIda -tot i tenir en compte 1'interi:s tan marcat 
que hem comprovat per tal de conservar el patrimoni reservat- i l'increment dels censos que 
existien implicava un enfrontament descarnat amb la col~lectivitat respectiva. 

No hi hem documentat cap conflicte global referit als censos, per6 unes altres iniciatives, 

bé que d'un caricter més sectorial, sí que demostren la voluntat i la intervenció de l'orde amb 
I'objecte de modificar aquella tendi:ncia: el Temple va exigir als pobladors prestacions en treball 
a la decada dels anys setanta --que van provocar forga discussions i, finalment, van tenir un abast 
més restringit que hom no pretenia en un principi-, va imposar-10s el Ilu'isme des de la decada 
dels vuitanta -al terme de Tortosa ja s'inclo'ia en els estauiments des dels seixanta, perb hom 
el troba quasi al 100% dels contractes que s'hi van signar a partir del 1280-, va introduir cliusules 
de residkncia obligatbria als establiments i a les cartes de poblament després del 1280 i va cercar 
una vinculació més individualitzada, mitjan~ant la solidantia, i amb obligacions més feixugues, 
com ara la defensa del senyor i l'ajut necessari. 

Hom pot justificar la darrera exigencia que hem esmentat akludint a l'enfrontament Temple- 
Entenga que es va esdevenir a la Ribera al llarg dels últims vint anys del segle xr I .  Tanmateix, 
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és evident que el conjunt d'obligacions dibuixa els elements de la crisi, d'una banda, i delimita 

la capacitat de resposta feudal, d'una altra, tot restringint-la o cenyint-la al domini jurisdiccional: 

enfront de la mobilitat i la marxa de pobladors, l'orde imposa la residkncia i la solidantia, i, enfront 

de la disminució del volum de renda, exigeix prestacions en treball i lluisme (que en aquest 

context significa una manera exceblent d'aprofitar els canvis freqüents de possessió que 

comportava la mobilitat física dels pobladors). I, com a complement, també s'hi fa palesa la 

importzincia de la reserva per a I'orde en els moments difícils, el resultat de l'explotació de la 

qual es pretén millorar incrementant el treball gratu'it que hom exigia. 

Cal assenyalar que l'obligació de residPncia no comportava elements de caríicter servil ja que 

no per ah6 els pagesos van ésser obligats a s01,licitar cap llickncia per abandonar la senyoria o a 

satisfer cap quantitat que els permetés de fer-ho; a més, continuaven fruint d'una disponibilitat total 

per alienar llurs drets sempre i en el moment que ho volguessin. Els canvis de la darreria del segle 

XII no van produir en la senyoria una forta sobreexplotació econdmica, doncs, ni tampoc no van 

portar-hi la servitud personal ni real -per bé que en alguns aspectes s'hagués avancat en aquesta 

direcció-, una condició que hom ja troba en procés de generalització a la Catalunya Vella. 

L'explicació d'aquesta diferkncia tal volta cal cercar-la en la dinAmica colonitzadora, 

novament, i en la fortalesa de les comunitats que en van resultar: llur desenvolupament va ésser 

afavorit en un principi pel mateix poder feudal, ja que necessitava colonitzadors, i, després, va 

ésser cada cop més refermat a causa de la mateixa przictica col~lectiva i la utilització de normatives 

que provenien de llocs amb característiques semblants o fins i tot més marcades, com ara Lleida. 

Calia, doncs, trencar aquest desenvolupament organitzatiu per tal d'incrementar la 

subordinació, que és el que es pretenia amb la imposició de les obligacions anteriors. I, així, el 

procés d'enfortiment dels mecanismes col.lectius no va superar el darrer quart del segle XII: cap 

a mitja dPcada dels anys setanta hem documentat la primera manifestació de l'ofensiva templera 
contra les facultats de les comunitats, ofensiva que va prosseguir durant la dPcada següent i que 

va culminar a la darreria de la centúria i la primeria del segle xrv amb l'elaboració dels Costums 
a dues de les comandes (Horta, 1296, i Miravet, 1319, poc després que I'orde de 1'Hospital 

n'assumís el domini). 

Segons que hom sap, aquests textos regulaven la normativa judicial i processal que hom 
hi havia d'emprar, així com el funcionament de les universitats, I'estructura de llur govern i de 
llur administració de justícia i les respectives capacitats de poder; constitu'ien, doncs, uns codis 

positius en molts aspectes, perd per a la senyoria també van significar la instauració definitiva 
del poder feudal sobre els organismes i els mecanismes de govern dels municipis i el seu control 
estricte sobre l'administració de justicia. 

Ai darrer període, entre 1315/1320 i mitjan segle xrv, encara es va fer més palesa la tendkncia 
a la baixa de la renda feudal i, com a conseqükncia, els frares -ara, de 1'Hospital- van reiterar 
llurs actuacions contra els vassalls: a la dkcada del 1320 s'acompleixen nous intents d'exigir 

prestacions personals en treball - q u e  un altre cop situen l'explotació de la reserva en un punt 

central-, el conflicte sobre les rendes que percebia la mesquita &Ascó i l'emigració d'un bon 

nombre de vassalls sarralns de Miravet i Benissanet a territoris dels encontorns. 
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Totes aquestes actuacions es dirigeixen ara contra els musulmans, una comunitat més feble 

perque, rnitjancant la modificació de les estructures de poder i de cohesió de les aljames, ja havia 

sofert un procés intens d'aculturació i de desestructuració social al llarg del segle XII, per6 que 

encara havia de prosseguir. Des de la segona decada de la catorzena centúria, els sarrayns foren 

objecte d'una renovada ofensiva segregacionista --com a continuació d'aquella que impulsava 

l'església des de la primeria del segle XII- que a la Ribera va aconseguir de separar-10s i 

d'enfrontar-10s contra les comunitats cristianes. 

Així mateix, durant aquest període hom aprecia certes dificultats en les e%plotacionspageses. 
Els conflictes sobre la delimitació dels termes municipals i la definició dels respectius drets 
&aprofitament que s'havien esdevingut a la darreria de la centúria passada van ésser manifestacions 

primerenques d'aquestes dificultats, que només o b2sicament afectaren la ramaderia, el sector de 

l'economia pagesa que requeria més espai físic per al seu creixement. Les notícies que ens parlen 
de la plantació de cereals com a substituts d'uns altres conreus -la vinya, normalment- durant 

la segona decada del segle xw i, en general, l'augment de les mencions de cereal que trobem 
als establiments tortosins de la primera meitat d'aquesta centúria respecte als cinquanta anys 

anteriors també poden ésser interpretades com a indici que hom havia comenGat a percebre-hi 

certa deficiencia, bé que fos conjuntural. Finalment, la disminució de la població que hem 

observat a la senyoria durant el segon quart del segle -amb una incidencia especial sobre els 

llocs la densitat de població dels quals superava la mitjana de cada comanda- significa que, 

encara que fos de manera local, hom s'apropava a un excés de població amb relació als recursos 
de que hom disposava. 

Ens hem referit a indicis de dificultats, no pas a una crisi oberta. És possible que algunes 
zones de la senyoria haguessin aconseguit forca quantitat de població i que les rompudes 

haguessin augmentat fins al punt d'afectar terres marginals, de manera que la disminució de la 

productivitat del treball ja s'hi fes palesa. Per6 insistim a relativitzar-ne la gravetat per dues raons. 

En primer lloc, perque la minoració de població que hi hem comprovat durant el segon quart 

del segle xrv sembla provocada per un saldo migratori negatiu més que no pas a causa d'una 

mortaldat, de que no n'hem trobat cap al.lusió; i, en segon lloc, perque ara, ja, la fiscalitat reial 
és especialment feixuga - d e s  del 1310, en realitat- i hi suscitarh forca protestes, per6 mai a 

causa dels pagaments per si sols, sinó a causa de la manera de repartir-10s i als subjectes que 

ho podien efectuar. 

Amb tot aixb, els enfrontaments entre l'orde i les comunitats cristianes prossegueixen en 
l'esfra del repartiment superestructural del poder, en l'espai de la jurisdicció i als codis de 

Costums, tot continuant la dinhmica que observhvem en el període anterior. Així interpretem els 
recursos que alguns llocs van interposar al justicia d '~rag6 contra alguns dels costums que 

inclolen els codis esmentats i les pretensions de formar part del Regne &Aragó que va mostrar 
la comanda &Horta, cosa que significava, en realitat, la possibilitat d'alliberar-se d'una part de 
la jurisdicció senyorial ja que les apel.lacions haurien correspost al rei. 

El conflicte fou llarg i complex i transcorregué, en general, per camins judicials. En 

desconeixem alguns detalls, sobretot els que fan referencia a l'exasperació cada vegada més 

intensa de les posicions respectives. Malgrat tot, és una hiphtesi perfectament admissible, atesa 

- - - 
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la participació de les comunitats populars de la senyoria en la guerra de la Unió de mitjan segle 

XIV en contra del partit que va prendre la jerarquia de l'orde de 1'Hospital. 

Aquesta participació i la derrota que van sofrir són precisament els elements que va aprofitar 

el castell& dlAmposta per prevaler també en els enfrontaments interns; ara bé, segons les 
condicions que va imposar, considerem que encara va anar més enlli. 

En efecte, en la primeria del 1349, els representants de l'orde van exigir als jurats de les 

universitats i/o als síndics de les comunitats la confecció de nous intruments de possessió dels 

béns, la renovació de les retencions monopolístiques, l'increment dels serveis de caricter militar, 

la prestació d'homenatges i de juraments de fidelitat, l'ampliació del contingut del vassallatge i 

la substitució dels articles dels codis de Costums que atemptessin contra el domini de l'orde 

-per bé que no hem vist al.lusions que aixb últim s'hi realitzés efectivament. 

És evident, doncs, que l'orde va utilitzar la correlació de forces favorable que havia resultat 

de la guerra per renovar i actualitzar les seves exighcies i, en definitiva, com a comentari generic 

i concloent, a fi de modificar uns aspectes determinats de la relació que lligava els seus vassalls, 

amb l'objecte de preservar i de refor~ar el seu domini. 




