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Pròleg

Ara fa escassament un any acabava el pròleg del 5è volum d'aquesta col . lecció, Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica de la ciutat,
fent esment del compromís municipal de continuar publicant els futurs treballs
elaborats pel Grup d'Estudis d'Història Urbana de Girona (EHU) i evidenciant
la nostra gratitud a Josep Canal, Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera
per haver convertit la nostra ciutat en un objectiu de recerca innovador, continuat i constant.
En aquest sisè volum de la col•lecció, els autors segueixen investigant un període remot i, fins que ells no hi han dedicat la seva atenció, molt desconegut de
la nostra ciutat. Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la
ciutat antiga a l'època medieval (II), és un treball presentat en dues parts. En la
primera ja publicada l'anàlisi se centrava en exposar-nos la història de la ciutat
en el període que abraça els segles VIII a XI i n'evidenciava amb detall els seus
aspectes territorials i urbanístics.
Però òbviament i com passa sempre, o millor dit, sempre que la recerca és realitzada amb el rigor i la professionalitat com la que aquest cas demostra abastament, a mesura que els coneixements avancen augmenten també les possibilitats
que aquells fets i conceptes que no tenien prou nitidesa inicial adquireixin la suficient claredat i carta de naturalesa com per ser explicats.
Les pàgines que segueixen ens informen, amb una precisió insòlita per l'època a la qual es refereixen, de quina era la situació de Girona i el seu entorn
durant els anys que les nostres terres eren el cap de frontera entre els mons francocristià i araboandalusí, o de com una vegada superada aquesta etapa, l'autoritat episcopal decideix bastir, dins dels murs de la ciutat, una nova catedral al lloc
de Santa Maria. Una ciutat que s'anava organitzant inicialment entorn d'un sistema de govern controlat per comtes i bisbes i que a final de l'època estudiada han
de cedir espai a la noblesa laica i clerical.
Més enllà d'aquestes anàlisis estructurals, el llibre també ens dóna pistes de la
vida de cada dia dels nostres avantpassats i de les seves activitats econòmiques
que giraven entorn del món agrícola, el mercat i les activitats vinculades a l'energia hidràulica. 1 de com aquesta ciutat acollia ja una comunitat jueva que no
serà fins molts segles després que es veurà obligada a marxar-ne.
Imagineu-vos què suposa per a una ciutat tenir gairebé 700 pàgines impreses
que analitzen una època que se situa més de mil anys enrere a la nostra. ¿Per
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què no presumir -ne i estar absolutament disposats a difondre de manera continuada aquesta impagable recerca? Des de l'Ajuntament de Girona ja vàrem adquirir des de fa anys aquest compromís i per a nosaltres la publicació de cadascun
d'aquests nous llibres és motiu d'una enorme satisfacció.
Demanar als autors que no aturin la seva recerca em sembla una cosa sobrera. El seu grau de compromís amb el nostre passat i amb el nostre present els ho
faria impossible. Oferir -los tot el nostre recolzament i expressar -los la nostra
admiració i gratitud em sembla, però, imprescindible.
Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Introducció
Si el lector ha tingut ocasió, i ganes, de llegir el volum anterior d'aquest llibre s'haurà trobat amb un text organitzat en sis capítols; un primer de pròpiament històric –una
història de la ciutat al llarg de prop de tres segles–, i uns altres cinc on dominaven els
aspectes urbanístics i territorials: els suburbis, les muralles i l'interior urbà primerament,
i la seva àrea d'influència –les vil les del voltant– després. No hi ha dubte que aquest
treball ens ha ajudat a desvelar moltes de les claus del desenvolupament i les transformacions d'una ciutat altmedieval entre els segles VIII i XI.
Però també és cert que a mesura que avançàvem en l'estudi es feien evidents tota una
colla d'aspectes i conceptes que per la mateixa naturalesa del treball anaven quedant
marginats o limitats. Institucions, nissagues i personatges, fets polítics, econòmics i
socials, o unitats i estructures administratives, que havien tingut un tractament episòdic
i puntual en el primer volum, sempre en funció del plantejament general del text, anaven adquirint una consistència més gran i resultava evident que era gairebé obligatori
llur desenvolupament específic.
D'altra banda, resultava que la mateixa elaboració del primer volum obria noves reflexions i perspectives sobre aspectes generals del període que no estaven previstos quan realitzàrem el pla general inicial. Per exemple, l'estudi d'entitats locals com Celrà o Fornells,
un cop integrat en el marc general evolutiu de tot el territori, oferia la possibilitat d'aprofundir en qüestions com l'evolució dels termes fiscals o públics cap a les senyories feudals,
en el primer cas, o la formació dels dominis castrals en el segon. Igualment, l'anàlisi d'institucions religioses cabdals com la seu de Santa Maria o Sant Feliu podia enriquir-se amb
una anàlisi més específica, especialment en el segon cas, en què la seva constitució com a
abadia canonical podia aclarir -se amb les aportacions obtingudes amb alguns dels resultats
del primer volum. També podíem aprofundir en els conflictes i canvis en les relacions de
poder entre les institucions que participaven en el govern, com ara els comtes, els bisbes
i els canonges. Pel que fa a la ciutat considerada estrictament, el coneixement de les unitats territorials podia facilitar-ne la delimitació administrativa, mentre que l'anàlisi de les
noves estructures nascudes de l'anomenada "mutació feudal" de mitjan segle XI podia aclarir les característiques de les noves formes de poder articulades aleshores. Tampoc podíem
oblidar els anys clau de final del segle VIII, quan Girona se situà en els límits entre el món
cristià i musulmà, amb tot el que això va significar de canvis geopolítics i topogràfics.
Tot plegat ens porta a oferir als lectors en general, i més concretament als gironins,
un segon volum on podran aprofundir en aquestes qüestions més especifiques que aclareixen una mica la dinàmica d'una societat de l'antiguitat tardana, hereva de les tradicions romanes, en el seu trànsit cap a l'època que avui coneixem com el món medieval.
Heus ací un petit resum d'allò que el lector trobarà a les pàgines següents:
Girona entre l'Islam i Carlemany. Els canvis geopoütics d'una ciutat de frontera
(759-801). Els anys compresos entre l'arribada dels francs als Pirineus i la presa de
Barcelona per Lluís d'Aquitània durant els quals Girona fou el cap de frontera entre els
móns francocristià i araboandalusí. Una posició estratègica que modificà aspectes relevants de l'urbanisme gironí com la catedral o les muralles.
Conflictes comtes-bisbes a Girona en el segon quart del segle IX. La disputa dels beneficis fiscals com a indici de la descomposició de l'estat carolingi a terres de Girona. Els
comtes com Bernat de Septimània o Berenguer de Tolosa i els seus conflictes amb els
bisbes Guimer o Gotmar protagonitzen la crisi del sistema de govern carolingi manifestat en les disputes pels dominis fiscals, les vil-les i llurs drets públics, utilitzats per comprar fidelitats.
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L'aixopluc del bisbe. Adroer, Bonadona i Ponç, una família de la noblesa gironina
entre els segles X i XI. Al caliu de l'autoritat dels bisbes, una nissaga de fidels es beneficià de les donacions de possessions episcopals al voltant de Girona des de començament del segle X. Sobrevisqueren i s'adaptaren a la crisi feudal i mitjançant una hàbil
política matrimonial esdevingueren senyors castrals en el segle XI.
El terme de Girona i els seus límits en l'alta edat mitjana (S. IX-XI). Una descripció
topogràfica i administrativa del terme de la Girona altmedieval. Des de l'antiguitat tardana la ciutat es troba envoltada per un cinyell de vil-les que s'acosten fins ben a prop
de les muralles. El terme urbà fora murs es limita principalment a petits espais a nord i
sud, limitats pel puig Aguilar i el de Miralles, a l'est, i els rius Onyar i Ter, a l'oest.
L'activitat econòmica i la fiscalitat a la Girona altmedieval. Permanències i canvis
de les estructures econòmiques tardoantigues. L'activitat econòmica altmedieval es concentra en els serveis relacionats amb les funcions de fiscalitat, de mercat i de consum
pròpies d'una capital episcopal i comtal. Igualment són importants les activitats agràries
de molts ciutadans en un entorn dominat per una economia hidràulica.
La catedral i Girona. L'entrada del complex episcopal intramurs entre els segles VIII
i XI. Des de la segona meitat del segle X l'autoritat episcopal pren la decisió de traslladar tot el complex episcopal intramurs i bastir una nova catedral al lloc de Santa Maria.
El procés fou llarg, car si l'aixecament del xenodoquium i el palau del bisbe semblen
ràpids, l'aixecament de la nova seu no avançà fins al suport decisiu de la comtessa
Ermessenda, mentre la canònica avança més lentament i no sembla culminada abans del
segle XII.
El poder a Girona a mitjan segle XI. La nova estructura de l'ordenament polític en
una ciutat en procés defeudalització. La crisi política de mitjan segle XI accelerà la definició d'un nou sistema de govern, on comtes i bisbes cedeixen poder i feus a la noblesa laica i clerical. El creixent paper dels tres castells urbans i de la canònica episcopal
en són el millor exemple i els feus urbans i suburbans seran la penyora de les noves
xarxes de fidelitat.
Sant Feliu de Girona (S.IX-XI). Una seu episcopal esdevinguda abadia canonical. El
paper de Sant Feliu com a seu episcopal extramurs resultà qüestionat després dels esdeveniments bèl-lics de la fi del segle VIII que imposaren un segon temple episcopal intramurs, progressivament dominant. A les darreries del segle X Sant Feliu perd definitivament la seva condició episcopal i adquireix la d'abadia canonical, mitjançant un procés
de divisió del patrimoni amb la seu de Santa Maria, que va durar gran part del segle XI.
Els castlans de la Gironella en el segle XI. La força d'una nissaga de feudataris comtals a Girona (1018-1134). Des de principi del segle XI notem l'emergència d'un tipus
de noble gironí fadristern que devia el seu ascens a la fidelitat envers els comtes i mitjançant la funció de vicaris comtals, des de la segona meitat del segle, es beneficiaren de
la castellania de la Gironella i de molts feus d'origen fiscal al voltant de la ciutat.
Els jueus a la Girona altmedieval (S.IX-XI). Consolidació i problemàtica d'una
minoria religiosa. La presència d'una comunitat hebrea a Girona es fa palesa des de la
fi del segle IX, encara que probablement sigui molt anterior. La documentació dels segles
X i XI permet afirmar la seva organització i la relació amb les autoritats públiques, però
també indica l'existència d'un corrent antisemita, preferentment eclesiàstic, i apunta indicis de jueus conversos que ocuparien llocs significatius dins la comunitat cristiana.
El domini episcopal de Celrà entre els segles IX i XL Un model evolutiu de domini
fiscal al segle IX esdevingut alou episcopal al X i castrum feudal a 1'XI. Celrà és un
model significatiu de com la naturalesa pública o fiscal de molts termes al segle IX evolucionà cap a dominis o alous privats un cop les nissagues comtals assentaren i patri-
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monialitzaren llur poder a les darreries del segle. Però també resulta significativa llur
transferència a mans episcopals a principi del segle X, un nou poder que pogué resistir
les escomeses feudals a mitjan segle XI i evolucionà cap a fórmules de govern castrals i
feudals des d'aleshores.
Els senyors de Fornells en el segle XL La formació d'un domini castral al comtat de
Girona. El naixement i les vicissituds d'un terme castral a la primera meitat del segle XI
i de la nissaga que el va bastir. Dels alous laics i eclesiàstics inicials al castell termenat,
i els compromisos i les limitacions dels seus senyors amb el poder comtal enmig de les
convulsions feudals de mitjan segle.
Parietes Ruffini. Les transformacions d'un domini episcopal de l'entorn de Girona en
l'alta edat mitjana (S. IX-XI). Un domini fiscal de Carlemany transferit als bisbes poc
després de la presa de Girona; la seva transformació en alou episcopal i les disputes institucionals al segle X; la fragmentació territorial amb els beneficis atorgats als fideles i la
divisió patrimonial entre Sant Feliu i Santa Maria. La feudalització des del segle XI i els
batlles-feudataris.
La Vall d'Aro entre els segles IX i XI. Del fisc reial del segle IX a la fragmentació feu
La Vall constitueix un exemple, gairebé arquetípic, de l'evolució política alt -dale'XL
terme del fisc reial és atorgat al bisbe de Girona a la fi del segle IX, però-medival:un
les intromissions comtals des de principi del segle X, afegides a la creació del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, tendeixen a fragmentar l'autoritat. L'aparició dels senyors de
Pals des de principi del segle XI, i poc després l'aixecament del castell de Benedormiens
amb els seus feudataris, consolidaran la nova organització feudal.
Les vil•les i els vilars altmedievals del territori del comtat de Girona (segles IX-X).
Anàlisi, descripció i cartografia del poblament i organització administrativa local del territori gironí, estructurat totalment en vil-les, amb referències als seus possibles orígens. Els
termes locals presenten una distribució que permet identificar algunes característiques
de l'organització política durant l'alta edat mitjana.
Vegueria i Vall al comtat de Girona. Continuïtat i canvi de les estructures territorials
i el seu govern entre l'antiguitat tardana i el segle XI. En gran mesura, les estructures
territorials locals intermèdies procedents del món carolingi —la villa i la Vall o vegueria
—exprimnt
decadència i transformacions en profit de la parròquia i el castre a partir
del segle XI. Especialment interessant és l'estudi del nivell intermedi que informa sobre
el protagonisme creixent de la noblesa territorial.
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Girona: entre l'Islam i Carlemany
Els canvis geopolitics d'una ciutat de frontera (759-801)

Tradicionalment s'ha considerat l'ocupació de Girona pels francs l'any 785 com el
moment "fundacional" de la ciutat medieval, en paral-lel a la consideració que ha merescut l'època de Carlemany (final del segle VIII i principi del IX) com una època formativa en la història de Catalunya. Però tenim raons per pensar que aquells moments no significaren un gran terrabastall en una ciutat que, des de començament del segle VIII,
jugava un paper polític i militar significatiu en els esdeveniments de l'anomenada Marca
Superior, el territori musulmà proper a les terres del regne franc. Més endavant, un cop
conquerida pels francs, Girona mantingué la seva condició de ciutat-capital de frontera
o marca, aquest cop mirant cap al sud, fins a la conquesta de Barcelona l'any 801.
D'aquesta manera la ciutat recuperà la condició de ciutat - fortalesa que havia estat la raó
de la seva fundació pels romans, més de vuit segles abans (Nolla 2001, 151-162).
Volem historiar, tant com sigui possible, aquesta etapa d'uns quaranta anys —entre 759
i 801— quan la ciutat visqué en primera línia, i també protagonitzà, episodis bèl-lics
remarcables de l'enfrontament entre dos dels grans estats d'aquella època: la monarquia
franca dels carolingis i l'emirat omeia de 1'Àndalus. Els moviments d'anada i tornada dels
seus exèrcits van situar Girona en la línia del front en aquells anys, fins a la definitiva
consolidació del poder franc a principi del segle IX.
Aquest període històric, especialment en la seva fase musulmana, tot just ara el
comencem a albirar —a Girona com a la resta de Catalunya— gràcies a la documentació,
principalment d'origen àrab, que estudiosos arabistes com Josep Maria Millàs (Millàs
1987) i, darrerament, Dolors Bramon (Bramon 2000) han posat al nostre abast. També
són significatius els estudis toponímics duts a terme per Pere Balañà, actiu divulgador de
l'etapa musulmana de Catalunya, que ha publicat les primeres síntesis solvents sobre
aquesta etapa històrica (Balañà 1993 i 1997); i també Ramon Martí, amb les seves renovadores aportacions sobre la interpretació de topònims com els nombrosos Palaus i
Palols conservats a les nostres terres (Martí 1999, 63-70). Finalment, l'arqueologia comenÇa a identificar elements prou significatius com el sistema de fortificacions pirinenques
que Joan Badia ja va intuir (Badia 1989, 38-48), bastides pels francs poc abans de l'ocupació de Girona o, poc després, la reconstrucció de les muralles d'aquesta ciutat. Tot
plegat ens permet integrar aquestes dades i oferir una primera aproximació a una etapa
encara molt poc coneguda d'aquesta història.
Els lectors coneixedors de la transcripció dels noms àrabs a l'alfabet llatí notaran l'absència de molts grafismes utilitzats normalment, especialment els indicats per remarcar la
fonètica dels mots. Hem preferit estalviar -los i donar una lectura més "catalanitzada" i el
més apropada possible a la que donaren medievalistes il-lustres com Abadal, per exemple.
Girona, cap de la frontera musulmana
Encara que estiguin mancades de precisió cronològica, trobem algunes notícies puntuals de la Girona musulmana al llarg del segle VIII; les més significatives se situen poc
abans de la conquesta carolíngia i ens parlen d'un centre urbà en ple funcionament.
Hem de recordar que, des de mitjan segle, i un cop exhaurit l'impuls que dugué les
forces musulmanes fins al cor de França en diverses ocasions, aquestes es trobaven en
clar retrocés davant l'escomesa dels francs, fins al punt que, a mitjan segle VIII, perillava el seu domini sobre la mateixa Narbona, capital de la Septimània visigoda, esdevin-
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guda tagr o frontera entre musulmans i francs (Balañà 1993, 74 i 86). En aquells anys,
un cop mort l'últim emir de 1'Àndalus dependent del califat, el primer governant independent, 1'omeia Abd al-Rahman I va (...)confiar el govern de Narbona, i de tot el terri
uneix amb Tortosa(...) al seu fidel Abd al-Rahman ibn Uqba, en una data poc-toriquela
posterior a l'arribada dels omeies a 1'Àndalus, en 756, i anterior a la pèrdua de la capital de Septimània tres anys més tard (Millàs 1987, 66-67). Poc després (759), el mateix
governador va ser l'encarregat de negociar amb els francs la rendició de Narbona, un fet
que testimoniava la pèrdua definitiva de tota la Septimània. Tots aquests esdeveniments
van ser descrits magistralment per Ramon d'Abadal, en el que podem definir com el treball gairebé definitiu sobre la qüestió (Abadal 1986, 1-37).
No deixa de ser significativa aquesta noticia del nomenament d'un governador per a
un territori que anava des de Narbona fins a Tortosa que, sens dubte, era una marca o
frontera militar dels musulmans. A grans trets observem que aquest territori corresponia
a les antigues províncies romanovisigodes de la Narbonense o Septimània i la façana
marítima de la Citerior o Tarragonense, que tenia la ciutat i terme de Tortosa en el seu
límit meridional. No sabem si aquesta marca incorporava el territori interior de la província, centrat al voltant de Saragossa, que potser formava un altre districte, encara que
això no és segur abans de 759. Diversos autors ja han assenyalat que el concepte de
frontera superior –al-tagr al-alá en àrab– corresponia a la Tarraconense i la Septimània
plegades, amb capital a Narbona, abans de la pèrdua d'aquesta ciutat (Chalmeta 1998,
49). Evidentment Girona, amb el seu territori, deuria formar part d'aquest districte militar, encara que desconeixem la seva situació. Probablement, continuava jugant un paper
de centre administratiu, religiós i militar, com abans de la conquesta musulmana, car a
la segona meitat del segle, amb l'acostament de la frontera als Pirineus, la ciutat tingué
un paper cabdal en el dipositiu de defensa andalusí, com veurem tot seguit.
Quan la frontera dels musulmans va recular fins als Pirineus, es devia reestructurar el
sistema defensiu musulmà que, havent perdut Narbona, segurament va desplaçar la capital de la nova marca militar a Saragossa, encara que no podem descartar l'existència
d'una altra marca, més oriental, amb capital a Barcelona; en podria ser una mostra el
paper rellevant que jugaren els valís d'aquesta darrera ciutat en el darrer terç del
segle VIII. Sabem que en l'any 765 o 766, l'emir de Còrdova ordenà posar ordre a les
fronteres andalusines i reforçar les seves fortificacions (Bramon 2000, 53), sens dubte per
temença als atacs procedents del nord cristià, però també en relació a les incipients
revoltes àrabs. Aquesta situació de desordre a la frontera també és valorada per Collins,
que parla d'un buit de poder en el territori avui català després de la pèrdua de Narbona
i la Septimània (Collins 1991, 154-155), opinió que cal matisar si plantegem l'existència
d'una xarxa administrativa andalusí a Girona i Barcelona, com veurem més endavant. El
mateix clima de desordre –segurament vol dir de revolta– també l'assenyala un text del
cronista al-Udrí, quan explica que en una data no precisada, però poc anterior al 777,
l'emir Abd al-Rahman va anomenar governador de la frontera oriental el seu llibert
(mavla) Badr, que va haver d'enfrontar-se amb Sulaiman al-Arabí, valí o governador de
Barcelona i de Girona (Abadal 1986, 40; Balañà 1993, 86-87), que aleshores també dominava Saragossa, aliat amb un altre cap iemenita, Hussain al-Ansarí (Bramon 2000, 173).
La notícia sembla parlar d'un governador enviat a la frontera des de Còrdova, per tal
d'enfrontar-se amb el cap rebel de Barcelona- Girona, que el cronista àrab al-Udrí qualificà de primer rebel de la frontera, referència al seguit de revoltes que esclataren des d'aleshores a l'extrem nord-oriental de 1'Àndalus. Encara que la presència de Sulaiman a
Girona no sigui concloent —cap font àrab ho afirma explícitament—, sí ho fan dues fonts
franques molt poc posteriors —els Anuales Mettenses i els Petaviani. El primer parla de
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Carlemany i la seva expedició a Saragossa de 778 i esmenta: "(..)Solinoam (Sulaiman)
duc dels sarrains, que regia les ciutats de Barcelona i de Girona(...)" (Abadal 1986, 40);
el títol de dux, propi de la jerarquia administrativa de tradició romana, era utilitzat pel
cronista franc per referir-se a les seves funcions principalment militars. La segona font,
en referir-se als mateixos esdeveniments, diu que Carlemany (...)rebé ostatges
d'Hispània, de les ciutats d'Abi Taurus i d'Abilarbí (Sulaiman ibn al-Arabi) que són les
anomenades d'Osca i Barcelona i Girona(...) (Abadal 1986, 43). D'altra banda, aquesta
atribució del govern de Girona a Sulaiman sembla una deducció lògica si pensem que
el càrrec de valí que ostentava Sulaiman era equivalent a governador d'un territori
extens, amb comandament sobre diverses ciutats i districtes. Tampoc hem d'oblidar que
en els darrers anys abans de la conquesta franca, Barcelona i Girona apareixen fortament
vinculades als seus dos fills, Aixun i Matruh, com veurem tot seguit.
Estructures administratives andalusines: Palaus i Palols?
En relació a la possible existència d'un sistema administratiu, i potser també militar,
dels musulmans a les contrades gironines, no podem oblidar el que ha dit Ramon Martí
sobre aquesta qüestió i que nosaltres desenvoluparem ara en relació a Girona.
L'existència de nombroses poblacions, veïnats i masos actuals, anomenats Palaus i Palols,
molt abundants a la Catalunya Vella —especialment prop de Girona i Barcelona— sovint
ja documentades en els segles IX i X amb els topònims de Palatio i Palatiolo, ha estat
interpretada per Martí com un testimoni toponímic, encara sense confirmació arqueològica suficient, però amb indicis documentals significatius de l'existència d'una xarxa de
centres administratius i fiscals, dits balads, organitzats des de la conquesta islàmica o poc
després, situats sovint sobre les principals vies de comunicació —en àrab balad significa
calçada o carretera empedrada—; els àrabs segurament agafaren aquest nom i l'arabitzaren després de la conquesta de l'Orient bizantí en el segle VII, en qué els palatia eren
abundants i la institució era ben vigent en època omeia, des de final del segle VII. Fins
ara aquesta hipòtesi no es pot recolzar en cap altre fonament que la toponímia, ja que
no tenim cap rastre arqueològic andalusí a les comarques gironines, però cal prendre
nota de la recerca arqueològica extensiva duta a terme per Ramon Martí i els seus
col•laboradors al Berguedà, on han documentat dues dotzenes d'hàbitats i nuclis fortificats amb una presència significativa de fins a nou palaus i restes de ceràmica dels
segles VIII-IX, època de domini andalusí a la contrada (Camprubí et al. en premsa).
D'acord amb les noves conclusions, els Palatia correspondrien al segle VIII, una cronologia ajustada també a la presència andalusina a les terres gironines.
Molts d'aquests Palaus i Palols gironins es localitzen a prop de les principals vies de
comunicació antigues, la via Augusta, la via de Girona a Empúries, la de Besalú a
Empúries, de Girona a Vic..., però també en l'entorn de les dues capitals —Gerunda i
Emporiae— i al llarg dels eixos fluvials de la Muga, el Fluvià i el Ter. En aquest sentit hem
de fer notar que Palau-sacosta, situada al sud de Girona i travessada per la via Augusta,
era escrita amb el nom de Palaz i Palat a diversos documents dels segles X i XI; molt
més semblants, fonèticament parlant, al citat balad àrab que no pas al palatium llatí. En
general, els Palaus i Palols presenten una distribució força equilibrada: abunden a les
planes i gairebé són absents de les muntanyes.
Al territori antic de Girona-Besalú i Empúries -Peralada podem documentar més de
quaranta Palaus i Palols —sense tenir en compte els microtopònims—, uns vint dels quals
identificats en la primerenca documentació carolíngia dels segles IX i X i altres amb una
toponimia més tardana o bé amb restes arqueològiques significatives, tot i de difícil data-
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Fig. 1
1. Palou (La Cellera de Ter). PALATIOLUM DE MERLAGO (Ger). 860, 890, 898, 971.
2. El Palau de La Bisbal (PALATIO MAURORE) (Ger). 878, 881, 886, 891, 904, 936.
3. El Palau d'Albanyà (PALATIO) (Bis). 878, 957.
4. El Palau d'Arbúcies (PALATIO FELMIRO) (Ger). 900.
5. El Pla de Palol-Fluvià (PALACIOLO) (Bis). 908, 1002.
6. Palau Sacosta (PALACIO) (Ger). a.917, 993, 1018, 1028, 1040.
7. Palagret-Celrà (PALACROTO) (Ger). 922.
8. Palau de Santa Eulàlia (PALATIO) (Emp). 939, 976, 980, 983.
9. Sant Jaume de Llierca (PALATIO) (Bis). 940, 965, 1017.
10. Jafre (PALACIUM ABTAURI) (Emp). 951.
11. Palol de Fluvià (PALATIOLO) (Emp). 959, 1053, 1066.
12. Dosquers (PALATIOLO) (Bis). 968, 977, 978, 979.
13. Palafolls (PALADOL) (Ger). 974, 982.
14. Palol de Vilasacra (PALATIOLO) (Petr). 974, 982, 983.
15. Fortià (PALACIOLO) (Petr). 967, 974, 982, 983, 990.
16. Palau Saverdera (PALATIO) (Petr). 974, 1061.
17. Mas Palau-Vilanant (PALATIO) (Bis). 978, 979.
18. Palafrugell (PALATIO FRUGELLO) (Ger). 988, 993, 1018, 1019.
19. Parlavà (PALATIO RAVANICUM) (Emp). 989, 1019, 1037, 1062.
20. Palau Sator (IPSA TURRE DE PALATIO) (Ger). 994, 1018.
21. Palol de Revardit (PARAZOL) (Ger). 1017, 1066.
22. Palol d'Onyar (PALATIOLO) (Ger). 976, 1018, 1028.
23. Palol Sabaldòria (PALATIOLO) (Bis). 1020.
24. Sant Martí Vell (PALATIOLO) (Ger). 1047.
25. Palou de Canet d'Adri (PALADOLO) (Ger). 1094.
26. Palou (PALAZOL, entre Batet i Begudà?) (Bis). 1011.
27. Palau de Torroella (PALACIUM ANTIQUUM). 951.
28. Palol de la Farga (Pla de l'Estany).
29. Palau Borrell (Viladamat).
30. El Palau de Vilaromà (Palamors?- Palamós).
31. Mas Palau (Banyoles).
32. Pla de Palol (Fenals).
33. El Palau de Foixà (Maçanet de la Selva).
34. Palau Surroca (Terrades).
35. Can Palau (St.Medir-Cartellà).
36. Can Palau (Viladamat).
37. Can Palau (Valveralla).
38. Palau Arner (Cervià de Ter).
39. Els Palaus (Ullastret).
41. Mas Palou (Amer).
42. Can Palau (la Verneda- Cassà).
43. Can Palau (Penedes-Llagostera).
44. Can Palau (Pineda de Mar).
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ció. De vegades apareixen relacionats amb un nom propi —Palatio Felmiro, Palatio
Maurore, Palaciolo de Merlago, Palatio Frugello, Palatio Ravanicum, Palatio Abutaurio, més episòdicament, amb alguns elements fortificats —ipsa turre de Palacio, Muro de
Palacio—, però més sovint sense cap afegit —Palacio, Palatio, Palat, Palaciolo, Palatiolo,
Paladol, Palacroto... Aquesta abundància de topònims a les comarques gironines —més
d'un terç del total català—, que contrasta amb la seva escassedat al nord dels Pirineus, fa
pensar a Ramon Martí que el sistema es degué desenvolupar especialment des de mitjan segle VIII, quan la caiguda de Narbona va fer recular la frontera fins als Pirineus i
Girona, que esdevingueren la primera línia de defensa de l'Islam andalusí. La relativa
proximitat de gran part d'aquests palatia a les ciutats de Girona i Barcelona és, en opinió de Martí, una altra prova de l'època —segona meitat del segle VIII— en la qual aquestes ciutats esdevingueren capitals del dispositiu de defensa musulmà (Martí 1999, 63-70).
En aquest dispositiu, els balads-palaus acomplirien un doble funció administrativa i militar; ens preguntem si el Palatio Maurore proper a la Bisbal, citat a les fonts a partir de
878, podria ser una llatinització d'un Palau dels Moros que la memòria popular hauria
conservat. El mateix podem dir del Palamors, que va ser l'origen del Palamós actual.
Un dels Palaus més enigmàtics és el Palatio Abutauri esmentat en 951 i situat aleshores al comtat d'Empúries, que sembla citar un nom d'arrel àrab, car el prefix abu és una
forma llatina molt freqüènt per referir-se al prefix àrab ibn que significa "fill de". En
aquest sentit no podem deixar de referir-nos a un personatge àrab citat com Ibi Taurus,
Abi Taurus o Abu Taurus, citat repetidament per diverses fonts franques —els Annales
d'Anià, els Petaviani, i els reials—, que l'esmenten com un important cap àrab i governador d'Osca que, com ja hem vist, juntament amb Sulaiman al-Arabí va sortir a rebre
Carlemany en 778 —en parlarem més endavant— i li lliurà ostatges. (Abadal 1986, 43-44).
Cap a 790-791 Abu Tahwr també apareix al costat de Matruh en una nova revolta contra
l'emir Hisham (Abadal 1986, 74-75). Pel que fa a la seva nissaga, hem de dir que les fonts
no diuen res, però no podem oblidar que entre els fills del comte visigot Cassius, arabitzat com Qasi arran de la seva conversió a l'islam poc després de la conquesta, figurava
un Abu Tawr (Bramon 2000, 95-96), que pot haver estat el nostre personatge, atesa l'estreta relació dels muladís Banu Qasi amb la Marca Superior. Això indicaria que aquesta
família muladí ja era activa a la Marca en l'últim quart del segle VIII. Pot haver estat aquest
personatge o un altre germà o parent de la mateixa nissaga qui va donar el nom al citat
Palau empordanès? Si tenim en compte la seva estreta relació amb Sulaiman primer, i amb
el seu fill Matruh, després, no sembla una hipòtesi inversemblant.
Els termes o uillae dits Palaus o Palols documentats en els segles IX i X mostren, la
majoria d'ells, unes arrels públiques o fiscals que s'adiuen força bé amb el seu possible
origen estatal en època omeia (i potser anterior). Així, per exemple, trobem que el Palol
de la Cellera de Ter —Palaciolum de Merlac— apareix en 860 com una donació reial al
monestir de Sant Medir i Sant Genís, que va ser disputada debades pel comte Gausfred
l'any 898 (Pruenca i Marqués 1995, 29-31, 33-36). Els anys 878 i 881 es documenta per
primer cop el Palau de la Bisbal —Palatio Maurore—, donació reial a la seu gironina
(Marquès 1993, 73) i punt de partida del gran alou episcopal de la Bisbal, desenvolupat
aleshores. En el segle X, quan els dominis fiscals han esdevingut alous de comtes, bisbes i nobles, trobem Palau-sacosta —Palacio, Palaz— donada pel comte Sunyer a la seva
esposa Aimilda abans de 917 (Udina 1951, 9), Palagret —Palacroto— que el bisbe
Hilmerad d'Elna, de família comtal, va donar al bisbe Guiu de Girona poc abans de 922
(Marquès 1993, 117), o el Palau de Santa Eulàlia, que la comtessa Riquilda va permutar
amb el mateix bisbe en 939 (Blanco 1991, 75-79). Aquests són només alguns dels nombrosos exemples de la situació inicialment documentada d'aquests alous. Molts proce-
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dien de la part del fisc reial esdevinguda benefici comtal o episcopal en el segle IX i
convertida en alous comtals i episcopals apropiats per aquests en el X. Podem defensar,
per tant, l'origen públic o fiscal de gran part dels Palaus i Palols de les contrades gironines. Al nostre parer poden haver tingut el seu origen en la conquesta carolíngia a la
fi del segle VIII, quan els dominis fiscals de l'estat andalusí devien passar al poder carolingi, però també pot ser que els seus orígens siguin encara més antics.
Aquest paper fiscal dels Palaus i Palols andalusins pot haver-se perllongat en segles
posteriors. En referir-se al vilar de Palol d'Amunt, un dels pocs situats al nord dels
Pirineus, a la proximitat d'Elna, citat repetidament com a possessió comtal en el segle IX,
Pere Ponsich comenta "(...)sembla haver presentat un interès econòmic especial i hom
pot sospitar que era utilitzat com a dipòsit per als productes del Conflent, venuts o bescanviats amb els del Rosselló al mercat públic d'Elna(..)" (Ponsich 1994, 14-15). Aquest
Palol va formar part de la dotació comtal rossellonesa —primer com a benefici i després
com a alou— des de mitjan segle IX i principi del X, car primer fou de Rotruda, filla del
comte Berà, després el comprà el comte Miró de Rosselló i Conflent i finalment passà a
la seu d'Elna per donació del comte Benció (Marca 1688, ap. XLIII, LXII, LXVI).
Aquests Palaus i Palols han proporcionat, moltes vegades, troballes arqueològiques
alguns cops poc clares i en altres ocasions amb possibilitat de provar una ocupació significativa i continuada durant la baixa antiguitat i l'alta edat mitjana. Si a tall d'exemple donem
un cop d'ull als descobri ments inventariats en la Carta arqueològica, publicada el 1984,
detectem troballes a Palau de Santa Eulàlia poc significatives (Nolla i Casas 1984, 86-87); tal
com passa també a Palau Borrell (Viladamat) (Nolla i Casas 1984, 111); a Palol Sabaldòria
(Vilafant) amb l'existència d'unes sitges de poca entitat i, ara, desaparegudes (Nolla i Casas
1984, 117); a Pla de Palol (Castell-Platja d'Aro), on existí una imponent uilla que perdurà
com a mínim fins al primer quart/primer terç del segle VI (Nolla (ed.) 2002, 227-238);
Palamós, amb troballes diverses i on, pel nostre interès, recordaríem les notícies referents
a Sant Esteve, tardanes (Nolla i Casas 1984, 137-138); Palau-sator, amb un valuós cementiri a cavall entre l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana (Nolla i Casas 1984, 138); el Palau,
a Vila-romà, amb evidències fermes d'un establiment rural d'aquella época (Nolla i Casas
1984, 138); el Palau, als límits entre Torroella de Montgrí i l'Escala, un lloc extraordinari i
poc conegut en detall (Nolla i Casas 1984, 157); mas Palau, a Banyoles, dubtós (Nolla i
Casas 1984, 161); Palau-sacosta, a Girona, amb indicis molt valuosos de perduració i continuïtat (Nolla i Casas 1984, 171-178; Nolla i Sureda 1999, 50-52), o les troballes disperses
de Palol de Revardit (Nolla i Casas 1984, 189-191). En cap cas, tanmateix, ha estat possible
una exploració extensiva i profunda del lloc si no és a pla de Palol on l'abandonament de
la villa s'explica més com un trasllat a l'interior tot defugint la proximitat del mar, o a Palol
Sabaldòria (Burch, Nolla i Sagrera 2002, 377-380), on existeix una magnífica església preromànica que caldria excavar i unes restes notables d'una fortificació de blocs grans de
sorrenca reutilitzats i, preferentment, petit carreuat i morter de calç que recorden la factura del castell dels Moros, a les Cluses, o el castellum de Sant Julià de Ramis, que hauria
estat el punt de partida del castell medieval, de fabrica clarament diversa. Recordem l'excepcional situació del lloc, sobre un meandre del riu Manol i controlant la via de Figueres
a Besalú, no gaire lluny del punt de connexió amb l'Augusta. Les dificultats en la definició
del registre arqueològic andalusí en el segle VIII fa difícil trobar, ara com ara, dades concloents sobre la curta etapa islàmica en aquestes contrades; d'altra banda possiblement els
Palaus i Palols islàmics no foren llocs nous, si més no en molts casos: els musulmans possiblement utilitzaren llocs ja existents —uillae visigodes o altres tipus d'establiments—, com
a punts de suport de la seva xarxa administrativa del territori.
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Els francs i la frontera dels Pirineus
Ja hem dit que l'ofensiva dels francs havia portat la frontera fins als Pirineus. Des de
l'any 760, aproximadament, les serralades extremes de les Alberes i de Rodes, fins al cap
de Creus, esdevingueren una línia de front militaritzada. En aquest sentit disposem de la
valuosa informació aportada per l'arqueologia sobre les fortificacions militars d'aquestes
muntanyes, en què els francs, pel que sembla, aixecaren castells a indrets com
Bufalaranya, Verdera, Miralles o Quermançó, tots els quals estan orientats, fonamentalment, cap a la plana empordanesa, cap als musulmans en el segle VIII. En aquest sentit
és interessant recordar, en primer lloc, l'existència d'un sistema complex i eficaç de
defensa del ports i passos de muntanya del Pirineu occidental que considerem d'origen
romà però que coneixem, si deixem de banda les Clausurae, en ple ús durant el segle
setè, incorporats al sistema defensiu interior del regne visigot i, seguint clarament una
orientació septentrional, és a dir dirigits, sobretot, a aturar un enemic vingut del nord.
Julià de Toledo, en la llarga narració de la revolta de Pau i la brillant campanya subsegüent de Vamba (673), recorda l'existència d'uns castrapirinaica que fou necessari conquerir en el camí cap a la Septimània i entre els quals esmenta Caucoliberi, Vultuaria,
castrum Libiae i les Clausures (Julià de Toledo, Hist. Wambae regis, 11, 274-275) tot i
que pot deduir-se que només es tractarien dels més significatius i que és més que probable l'existència d'altres; Cotlliure, Oltrera, el castell de Llívia i les Cluses, sobre els
diversos passos fronterers, sempre però, al vessant nord de la muntanya.
Arqueològicament només tenim dades segures sobre les Cluses altrament esmentat diverses vegades d'ençà els inicis del segle V (Mayer 1993-1994, 207-212; Castellví 1995, 81117) on cal considerar, pel valor afegit que representa, l'existència d'una torre de guaita
sobre la plataforma occidental del trofeu de Pompeu, desmantellat, que feia possible
comunicar aquells poderosos castells amb Hispània, amb el sud (Castellví, Nolla i Rodà
en premsa; Nolla, Palahí i Vivó en premsa). És més que probable que aquestes fortaleses continuessin jugant un paper significatiu entre l'esfondrament del regne got i la conquesta franca. Aquests, un cop arribats a les Alberes, degueren construir, i en algun cas
aprofitar, nous castells per assegurar el seu territori i per pressionar sobre la plana immediata. En aquest cas, les fortaleses en ús durant l'antiguitat tardana, suara esmentades, no
eren útils, car es trobaven a l'altra banda de la carena, dirigides cap al nord.
És mèrit de Joan Badia haver assenyalat l'existència del que ell considera les restes d'un
sistema complex de fortificació sobre la carena i, més valuós encara, sobre el vessant meridional de la serralada, entre els quals assenyala Verdera, Miralles, Quermançó, Bufalaranya,
l'Esquerda de la Bastida, Canadal, el Castellar i altres (Badia 1989, 38-48; Bolòs i Hurtado
1999, 13-15), que caldrà explorar independentment i excavar per aconseguir confirmar
aquella raonable suposició. Recordem que d'ençà uns quants anys, la Universitat de Girona
en conveni amb l'Ajuntament de Roses, excava en extensió Bufalaranya, un castell extraordinari des de molts punts de vista, amb uns paraments d'opus spicatum d'excepcional
bellesa i qualitat i que resulta difícil d'explicar si no és com un element de defensa activa
de la vall i del camí que protegeix contra un enemic hipotètic que s'ha de situar, per força,
cap a la plana, cap als musulmans (Sureda et al. 2000, 207-209).

Els musulmans de Girona, l'expedició de Carlemany i els hispans
Tornant al citat Sulaiman al-Arabí, hem de dir que era un cap àrab amb moltes relacions amb altres clans àrabs de la Marca Superior, però també amb altres de muladís i
segurament d'hispanogots. Les notícies més antigues són testimoniades pel cronista al-
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Udrí que explica com l'any 774 era a Còrdova quan rebé notícies de la derrota deis seus
parents iemenites a la batalla de Bembezar, per això va trencar la fidelitat al seu senyor,
l'emir Abd-al-Rahman I (756-788), encara que tampoc volgué participar en la rebel-lió
organitzada des de Tudmir, en una data propera al 774-775. Les mateixes fonts afirmen
que aleshores ja era valí de Barcelona (Bramon 2000, 171-174). Es devia revoltar en
terres de Girona i Barcelona cap al 776 i, aliat amb altres caps àrabs i muladís del sud
dels Pirineus –els citats Hussain al-Ansarí i Abu Tawr entre d'altres–, va aconeguir prendre Saragossa. Els motius d'aquesta revolta no són clars, però sembla que formava part
de la resistència de les tribus àrabs iemenites, enfrontades des de feia anys amb el poder
omeia de Còrdova (Guichard 1976, 356). Per tal de resistir la previsible reacció armada
de l'emir, Sulaiman demanà ajut a Carlemany i es presentà a l'assemblea que cada any
celebrava a Paderborn, on li oferí la submissió de tota la Marca Superior –la vall de l'Ebre
i la costa catalana– a canvi de l'ajut militar dels francs contra el govern omeia (Millàs
1987, 141). Carlemany acceptà i envia dos exèrcits, que travessaren els Pirineus pels dos
extrems en la primavera de 778. Un d'ells entrà pels passos de les Alberes; les fonts franques ho confirmen quan expliquen que "( ..)Pacs autem non modica exercitus (...)per
Septimaniam proficiscentes ad Barcinonam civitatem pervenerunt", és a dir que avançaren per Septimània i arribaren fins a Barcelona (Abadal 1986, 45, nota 12). L'exèrcit
franc probablement s'engruixí amb les forces de Sulaiman, i dels seus clients, al seu pas
per Girona i Barcelona, encara que aleshores el cap rebel es trobava a Saragossa, d'on
les fonts àrabs diuen que "sortí a l'encontre de Carles', que comandava l'altre exèrcit que
havia travessat el Pirineu navarrès "i amb ell es dirigí cap a Saragossa" (Millàs 1987, 142).
Els aliats, però, fracassaren perquè, en contra de l'acordat, Saragossa no es lliurà, car
Husayn al-Ansarí, associat de Sulaiman, refusà obrir-ne les portes. Carlemany, frustrat,
sospità que Sulaiman l'havia traït, per això se l'endugué presoner mentre retornava cap
a França. Però els fills del cap àrab, Aixun i Matruh, atacaren per sorpresa i alliberaren
el seu pare. Hem de retenir els noms dels dos germans, car heretaren el govern del seu
progenitor a Barcelona i Girona i jugaren un paper principal en els esdeveniments dels
decennis posteriors en aquestes terres. Sembla probable que en aquells anys, enfeinat
com estava el seu pare a Saragossa, els fills ja ocupessin llocs de comandament a la frontera nord-oriental de Barcelona i Girona, on els trobarem lluitant els anys següents.
La historiografia s'ha plantejat els aspectes més significatius d'aquesta campanya de
Carlemany, especialment el desastre final a l'engorjat de Roncesvalles, però encara sorprenen més alguns aspectes que mostren un grau d'improvisació impropi d'altres campanyes
planificades i executades pel monarca franc. Ens referim, per exemple, al fet d'haver deixat enrere, sense cap ocupació militar pel que sembla, ciutats com Girona o Barcelona en
el camí cap a Saragossa, a diferència del que passà amb Pamplona, que va ser ocupada
pels francs en el seu camí cap a Saragossa (Abadal 1986, 43-45). La insistència de les fonts
franques en l'ocupació de Pamplona, car era imprescindible no deixar cap ciutat en la rere
camí cap a Saragossa, fa encara més incomprensible l'absència d'esment a cap-guardenl
mena d'ocupació de Girona o Barcelona en el camí de l'exèrcit que penetrà pels Pirineus
orientals (Abadal 1986, 48-53). De fet, no sembla que els objectius de la campanya fossin
entesos de la mateixa manera pels francs i els seus aliats musulmans. Aquests esperaven
l'ajut de Carlemany en la seva revolta contra l'emir Abd al-Rahman a canvi d'un reconeixement més aviat nominal de la sobirania franca i la tramesa d'ostatges. En canvi el futur
emperador devia tenir l'objectiu de la conquesta, possiblement no sols de les terres fins a
l'Ebre sinó de tot l'Àndalus, com opinà Abadal (Abadal 1986, 65-67), de la mateixa manera que les expedicions dels anys anteriors en 773-774 i 776 havien significat la submissió
dels lombards i els saxons. Si aquest plantejament és correcte, l'acció de les forces fran-
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ques, que en el seu avanç cap a Saragossa deixaren a la rereguarda ciutats no ocupades
com Girona o Barcelona, resulta gairebé incomprensible, encara que aquestes estiguessin
sota domini d'un aliat, Sulayman al-Arabí. Tot plegat fa pensar en una ambigüitat o manca
de definició precisa en els objectius de la campanya per part dels bàndols aliats que la
negativa del rebel Hussain a obrir les portes de Saragossa als francs va posar en evidència.
L'expedició sembla mal concebuda, planificada i executada per Carlemany; la manca d'experiència de Carlemany en els afers d'Hispània i en el coneixement de les relacions del
govern central de Còrdova amb els seus rebels de la Marca Superior, poden haver ajudat
a un procés de presa de decisions farcit d'errades.
Després del fracàs de l'expedició carolíngia, les repressàlies del governant omeia de
Còrdova contra els rebels del Tagr no trigaren a arribar. L'any 781 un poderós exèrcit aconseguí la submissió de tota la Marca, incloses, per tant, Barcelona i Girona, a l'autoritat
d'Abd-al-Rahman I (Millàs 1987, 142-143). A banda de la presa de Saragossa, les fonts àrabs
no són gaire fiables a l'hora d'establir la localització dels territoris de la Marca Superior que
patiren les repressàlies emirals. Aquestes poden haver afectat també el nord-est –Barcelona
i Girona– encara que també resulta possible una reconciliació de l'emir cordovès amb
Aixun i Matruh, que en els anys següènts apareixen actuant a Barcelona i Girona.
Fou aleshores o poc abans quan es produí la fugida de caps i grups hispanogots que
havien estat compromesos amb la revolta de 777-778. Són els anomenats hispani a les
cròniques franques, acollits per Carlemany a l'altra banda del Pirineu, a la Septimània, a
partir del 780 aproximadament (Abadal 1986, 75-82). Ens preguntem si aquesta migració
forçada afectà sectors de les classes dirigents gironines, entre les quals es podrien trobar
personalitats com els bisbes, comtes, nobles i clergues hispanogots. Com veurem més
endavant, quan l'any 785 Girona es lliurà a Carlemany, els gironins eren citats genèricament, sense cap esment de les autoritats que haurien pogut organitzar el traspàs del
poder a les noves autoritats. La importància donada per la documentació i els privilegis
carolingis atorgats als hispani són indicatius del seu paper social i polític preeminent,
malgrat l'escassedat de dades sobre personatges concrets. L'absència de documents anteriors al segle IX en els arxius catalans, juntament amb la ja remarcada fugida dels hispani, semblen indicar una ruptura amb els anys anteriors a l'ocupació dels francs. Ara
com ara no podem avançar cap conclusió definitiva sobre aquesta qüestió.
El problema no es limita només a l'absència d'autoritats cristianes en els anys anteriors a 785, sinó també al seu manteniment durant tota l'etapa islàmica. En aquest sentit
no podem oblidar el que ha estat dit darrerament per Manuel Acién: els pactes que permeteren l'acceptació del nou poder islàmic per part de les autoritats hispanogodes van
ser signats, a la majoria de ciutats, amb els bisbes, al costat dels quals s'instal-laren els
governadors àrabs, i s'establí així la parella amil- bisbe, hereva de la parella visigoda
comte-bisbe, on el primer proporcionava la coacció i el segon el cens (l'impost dels cristians), de la qual cosa en resultà un increment notable per a la jerarquia eclesiàstica, ben
allunyada de la visió tradicional de la pèrdua d'influència, o de la desaparició, de les
autoritats cristianes (Acién 1998, 72). Acién també pensa que això també suposà un
reforçament de la vida urbana de les ciutats tardoantigues que se sotmeteren als musulmans, exemple del qual són els nuclis consolidats que trobaren els francs a Girona i
Barcelona. Per tant, aquesta hipòtesi planteja el manteniment d'autoritats hispanocristianes fins a una data ben avançada de la dominació musulmana. Aquesta era, altrament,
la pràctica habitual quan la rendició era conseqüència d'un pacte.
Malgrat les mancances, en relació a la cronologia de la migració dels hispani gironins,
no podem deixar de recordar els esdeveniments protagonitzats per Àtala, que en una
data anterior a l'any 782 –i segurament al 778– havia restaurat unes celles monàstiques,
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gairebé totes situades a la serra de Rodes, excepte la de Sant Feliu de la Garriga prop
d'Empúries. Poc després hagué de marxar —o fugir— i l'any 782 fundà el monestir de Sant
Policarp de Rasés (Adell i Badia 1990, 657-658; Badia i Ramos 1990, 777-778). Això fa
pensar que estem davant d'un d'aquells hispani que rebé de bon grat l'expedició carolíngia de 778 i poc després marxà quan es produí la reacció musulmana, cap a 780-781.
En relació a aquests fets, anteriors a la presa de Girona, ens preguntem si Àtala ja actuava en un territori més o menys dominat pels francs, sota la protecció de la seva frontera de castells, un fet que lligaria bé amb la situació de les cellae situades a la serra de
Rodes, però no tant amb la situació de Sant Feliu de la Garriga; o bé si la seva fugida i
posterior fundació de Sant Policarp cal interpretar-les com la marxa d'un territori dominat, o recuperat, pels musulmans i, segur, lloc de topada i, per tant, exposat a la violència bèl-lica. Aquesta referència ens sembla excepcionalment important puix que ens
informa clarament de l'existència d'una llarga etapa de pau i tolerància que féu possible
bastir aquelles celles i un canvi radical d'actitud, després del 778, que portà a la guerra
i a la inseguretat i que no finí fins a la defecció de Gerunda.

Les nissagues àrabs de la frontera gironina
Després de la mort de Sulaiman al-Arabí, assassinat a Saragossa l'any 781 per Hussain
al-Ansarí, Paltre cap rebel. Els seus fills, Aixun i Matruh, devien fer les paus amb l'emir
i col laboraren en la restauració de l'autoritat cordovesa a tota la Marca. Cal pensar en
una data no anterior al 781, car aleshores el pare encara era viu i revoltat contra l'emir;
en canvi, després d'aquell any els dos germans tindrien interés a revifar aquella col-laboració dirigida a venjar la mort del pare.
Per això no ens pot sorprendre trobar els dos germans administrant i combatent en
els territoris que abans havien estat del pare. L'historiador àrab Al-Udrí explica que quan
Aixun era a Girona lluitant contra els francs, fou capturat i lliurat a Carlemany (Bramon
2000, 177), un fet que indica —probablement— la seva condició de governador, amil o
cap militar a Girona i que, mancat de datació, cal situar entre el 778, quan participà en
l'atac que permeté l'alliberament del seu pare, i el 781, quan les fonts musulmanes i franques parlen del seu empresonament o exili entre els francs —una qüestió a la qual tornarem—, potser en relació a les campanyes prèvies a la conquesta de Girona pels francs
pocs anys després. La notícia també prova que, en aquells anys el territori gironí era un
escenari molt actiu militarment parlant: els francs mantenien la pressió militar des de les
seves fortaleses a la cadena pirinenca, mentre que Girona seria el cap del sistema defensiu musulmà, com sembla deduir -se de la font.
No podem assegurar que Aixun fos l'únic o el principal cap de Girona en els darrers
anys del domini musulmà, car en el moment de la conquesta, potser també ho era amb
el seu germà Matruh, que aleshores apareix com a valí de Barcelona i potser ocupava
un paper preeminent en relació al seu germà. És possible que els germans governessin
conjuntament tots dos districtes fronterers, car el mateix text citat d'Al-Udrí parla d'un
valí nomenat per governar conjuntament els districtes de Barcelona i Girona.
Malauradament una part del text resta en blanc i en desconeixem el nom, si es tracta
d'algun dels citats germans o bé d'un client. En qualsevol cas el text és una altra mostra
del lligam entre les dues ciutats en època musulmana. De tota manera, la cronologia d'aquests fets resta una mica confusa car el mateix autor recorda que mentre Aixun era presoner del rei Carles, era visitat amb freqüència per un fidel o home de confiança dit
Amrús, que el mantenia en contacte amb la regió de Girona i Barcelona, on el presoner
devia mantenir les seves clienteles i lligams de fidelitat. El primer lloc on arribà Aixun
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després de fugir d'una manera rocambolesca de les mans de Carlemany, va ser Girona,
car aquesta era la primera ciutat en mans dels musulmans després de la frontera amb els
francs, entre els anys 760 i 785. La data de la fugida d'Aixun cal situar-la en l'any 781,
car una font àrab anònima –l'Ahjbar madjmua– explica que en aquell any Aixun retornà –o fugí– de Narbona per col•laborar amb l'emir Abd al-Rahman en la lluita contra l'assassí del seu pare (Millàs 1987, doc. núm. 67).
La continuïtat en el govern de Sulaiman i dels seus fills pot ser un senyal de la presència d'una nissaga àrab amb uns suports significatius a les contrades gironines en la
segona meitat del segle VIII. Sembla versemblant pensar que el seu poder, i les seves
ambicions autonomistes, es recolzarien en la presència d'algunes guarnicions i grups clànics àrabs, principalment iemenites, així com en la seva capacitat de pactar amb els
grups locals hispanogots, tal com sembla indicar la fugida de grups hispans cap al proper regne franc, després de la fracassada revolta de 777-778 i la posterior reacció omeia.
Aquesta presència continuada de caps d'una mateixa família en el govern de Girona
i Barcelona, fins a l'assassinat de Matruh l'any 791, ens porta a considerar el probable
establiment d'un grup tribal àrab (qawm) a les contrades orientals sud-pirinenques. Molts
autors, i especialment Guichard, ja han remarcar que els àrabs i berbers s'establiren a
l'Àndalus formant contingents tribals homogenis, a molts dels quals se'ls assignaven districtes (muyannada-aydab) sobre els quals tenien dret a rebre una fracció del amwal,
el conjunt de les contribucions o impostos pagats pels cristians sotmesos –contribucions
anomenades vectigalia per la Crònica mossàrab del segle VIII. A canvi, la tribu o fracció establerta havia de satisfer prestacions militars, enviant el seu yund o contingent militar allà on les autoritats centrals ho manessin (Guichard 1976, 322). Si aquesta estructura era present a molt territoris andalusins, semblava encara més necessària a les fronteres
septentrionals, terreny habitual de les lluites amb els francs des de mitjan segle VIII.
Tenim testimonis escrits de la presència de contingents tribals sencers –homes, dones
i nens– en els primers decennis de la conquesta. Pau, el Diaca, un cronista que va escriure a la fi del segle VIII, parla de l'expedició encapçalada l'any 732 pel valí Abd-al-Rahman
al-Gafiqí que conduí forces berbers i explica que aquestes "( ..)cum uxoribus etparvulis
venientes Aquitaniam Galliaeprovinciam quasi habitatur i ingressi sunt(..) ", és a dir que
els guerrers anaven acompanyats per les seves dones i fills, amb intenció de romandre a
les terres que conquerissin a l'Aquitània (Ballestín 1999, 56-57 i 63). Es tractava, per tant,
d'un intent de conquesta i instal-lació d'un contingent tribal sencer, un fet que no s'acomplí, car les forces musulmanes foren derrotades pels francs a Poitiers aquell any. El
cronista Ibn Hazm també explica, en parlar de la tribu àrab dels Banu Bahila que "(...)el
seu solar a l Àndalus era a la zona d'Arbuna" (Narbona?). D'altra banda, l'anònim Dirk
bilad al-Andalus, en parlar del districte de Fraga (Osca) diu: "(..)els seus habitants són
àrabs de nissaga perquè s'hi establiren tribus del Iemen en el primer moment de la conquesta i els seus descendents continuen allà(...)" (Bramon 2000, 92 i 93). Encara que cap
d'aquestes referències ens situa a prop de Girona, són prou significatives per plantejar
establiments –reeixits o falllits– de grups tribals sencers en llocs de la Marca Superior, un
procediment que, per tant, segurament també es va donar a Barcelona i Girona.
L'organització militar andalusí, alimentada per successives entrades de nous contingents
al llarg del segle VIII, va mantenir la seva estructura tribal fins ben entrat el segle X, i això
va ser en gran part la causa de la inestabilitat crònica del seu govern, car els lligams de la
solidaritat tribal (l'assabiyya) sovint eren més forts que l'obediència a les autoritats cordoveses. A la Marca Superior, els indicis d'aquesta organització són més febles per manca de
documentació, però sabem, per exemple, que una fracció de la tribu siriana dels Tujibis
–els Banu Salama– governava el districte d'Osca a les darreries del segle VIII, on haurien
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heretat el govern del citat Abu Tauri, i una altra fracció estava adscrita al territori de
Calatayud en el segle IX (Guichard 1976, 224-225 i 336). Alguns autors afirmen una presència important a la Marca de grups clànics iemenites (Chalmeta 1994, 160-161; Ballestín
1999, 52 i 62), potser ja des del principi de la conquesta musulmana, car Anbasa i Yahyà,
governadors de l'Àndalus des de 721 i 726 respectivament, eren membres de la tribu kalbí,
de la qual també formaven part el citat Sulaiman i els seus fills, i es mostraren actius a la
Marca, especialment el primer, que fou conqueridor a la Narbonesa i pactà les rendicions
dels últims visigots a Carcassona i Nimes. Podem defensar que fou en aquells anys primerencs quan es produí la migració de clans iemenites cap a les terres septentrionals catalanoseptimanes, entre els quals figuraria aquell al qual pertanyeren Sulaiman, Aixun i
Matruh, encara que això no ens permet acostar-nos a les dates de la seva arribada a les
contrades gironines, car pot haver estat en temps de la conquesta, abans de 720, o bé després de la pèrdua de Septimània, a mitjan segle VIII.
Per tant, i malgrat totes les mancances, sembla lògic plantejar aquesta hipòtesi: a la
segona meitat del segle VIII el territori sud-pirinenc presentaria una estructura fortament
militaritzada, on diversos qawm (tribus, fraccions o clans) haurien estat establerts en districtes concrets, per tal que els seus yunds (contingents militars), amb els caps tribals al
davant, manllevessin els serveis armats que demanava la guerra contra els francs. Per
això ens preguntem si, com sembla lògic, Sulaiman al-Arabí i els seus fills, Aixun i
Matruh, membres i d'un clan o fracció dels kalbís, una de les tribus iemenites més importants de 1'Àndalus, eren els caps del seu qawm o grup tribal establert en terres de Girona
i Barcelona, raó per la qual també comandarien el yund o contingent militar corresponent, que defensaria aquest sector de la frontera. També podrien gestionar els ingressos
fiscals derivats cap als Palaus o Balads tan abundants en aquests territoris. Ara com ara
això resta en el terreny de les hipòtesis, però no deixem d'observar que el comportament d'aquests caps presenta uns trets fortament "tribals" en aquells anys, com ara la
participació sovintejada en les revoltes protagonitzades per fraccions de tribus iemenites
–ansarí i kalbí principalment– contra el poder dels emirs omeies cordovesos a la Marca
Superior. Sembla impensable aquest comportament rebel sense una sòlida base política
i militar al darrere, com la que representaven els citats qawms i yunds, així com les aliances amb altres grups, àrabs, berbers, muladís i, potser, hispanocristians.
Aquestes relacions polítiques tribals amb els seus pactes també podien afectar els
grups indígenes –cristians o muladís–, tal com sembla indicar la fugida dels hispani cap
a les terres franques després de la fracassada expedició de l'any 778. En aquest sentit
ens preguntem si el citat Amrús podria ser un element de contacte entre Aixun i els elements hispans filoàrabs de Girona, quan va fer de missatger del seu amo, presoner dels
francs. Es tractava d'un personatge muladí, de família noble, criat com a patge o protegit del citat cap àrab, que va estar al servei d'aquest i tingué un paper destacat en la fugida d'Aixun i el seu retorn a Girona; després passà al servei del seu germà Matruh fins
que l'assassinà en l'any 791. El seu nom no era àrab, era una arabització del llatí
Amorosus, que ha donat Amorós en català. Després va fer carrera militar al servei de l'emir al-Hakam I –quan aquest començà a afavorir algunes grans nissagues muladís per
enfrontar-les als àrabs rebels–, i en el seu nom governà la Marca Superior; esdevingué
el tronc d'una gran família muladí de la Frontera, els Banu Amrús, molt important en els
segles IX-X, tot i que afincada lluny de Girona en aquells segles, principalment al districte d'Osca. Ja hem vist que quan el seu amo era pres en terres dels francs, Amrús li
feia d'enllaç amb Girona i Barcelona. Això vol dir que Amrús tenia relació amb algunes
famílies muladís de la frontera de Girona i Barcelona, de les quals podria ser membre?
No podem descartar-ho, encara que els indicis són molt febles.
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Els francs

i la presa de Girona l'any 785

Les dissensions musulmanes i la fugida de molts caps hispanogots, amb els seus seguicis de fidels, cap a territori franc, degueren esperonar novament l'ambició de Carlemany
per consolidar una marca militar al sud dels Pirineus. Recordem en aquest sentit que l'any
781 el monarca franc havia proclamat el seu fill Lluís rei d'Aquitània –amb jurisdicció sobre
Gascunya, Tolosa i Septimània–, per tal de fer més efectiva la pressió al sud dels Pirineus.
L'any 785, la Girona musulmana va ser lliurada pels seus habitants a l'exèrcit de Carlemany,
comandat, simbòlicament, pel seu fill Lluís, que aleshores només tenia quatre anys. Les
cròniques franques –el Cronicó de Moissac i els Annales Barcinonenses– ho expliquen
molt summàriament quan diuen, per exemple, "(..)Eodem anno Gerundenses homines
Gerundam civitatem Carolo regí tradiderunt(..)" (Abadal 1986, 82-83; Salrach 1978, 11,
nota 36). La presa de Girona sembla haver-se produït pacíficament. La crònica sembla indicar que van ser els habitants els qui la van lliurar per voluntat pròpia. La font fa evident
que no hi havia cap guarnició musulmana, car no hi va haver cap pacte o rendició, sinó
el lliurament voluntari dels seus habitants.
L'absència de guarnició àrab a Girona, tal com sembla deduir-se dels textos, no ens
pot sorprendre, si analitzem altres tipus de fonts. Els cronistes musulmans, que també es
van fer ressò de la conquesta, l'atribueixen a les dissensions que novament enfrontaven
Aixun i Matruh, fills de Sulaiman al Arabí, amb l'emir Abd al Rahman I. El text d'al-Udrí,
que presenta algunes llacunes, sembla indicar que l'emir els destituí dels seus càrrecs de
governadors, però que els germans –o potser només Matruh–, amb els seus seguidors,
s'empararen a Saragossa, seguint les petges del que havia fet el seu pare vuit anys abans.
Però les conseqüències d'aquest acte foren fatals, perquè va ser aleshores quan "(...)l'enemic s'apoderà de Girona" (Bramon 2000, 178). Aquesta relació entre el trasllat dels fills
de Sulaiman el Arabí a Saragossa i la pèrdua de Girona ja va ser indicada per l'historiador Pedro Chalmeta, que va suggerir un probable debilitament de la posició dels musulmans a les terres gironines, car Matruh –amb Aixun o sense, això no està clar–, en desplaçar-se per ocupar Saragossa, degué fer-ho amb el gros del seu yund o contingent
armat, amb els seus clients, que guardaven la frontera en aquest sector. Hem d'afegir que
mentre la figura de Matruh continua documentada fins a la seva mort l'any 791, el seu
germà Aixun desapareix aleshores sense deixar rastre, encara que l'aparició del rebel
Aissó, revoltat contra els francs a la Catalunya Vella més de quaranta anys després (826827) hagi donat lloc a tota mena d'hipòtesis sobre la relació entre tots dos personatges,
fins avui no resoltes de manera concloent. Una font àrab, l'Akhbar madjmua, explica la
seva detenció per l'emir Abd al-Rahman l'any 781 i la mort d'Aixun a Còrdova en una
data desconeguda, quan l'emir encara era viu, per tant abans del 788 (Millàs 1987, doc.
núm. 68), la qual cosa faria impossible la seva participació en els fets contemporanis a
la presa de Girona ni en cap altre anterior al 781.
En relació al discutit personatge d'Aixun, no podem deixar de notar les contradiccions
entre les dues fonts àrabs que ens n'informen, citades més amunt; d'una banda els fragments traduïts per Millàs de l'Akhbar madjmua, una font anònima de la primera meitat
del segle X, i d'altra els del Nusus de l'enciclopedista andalusí al-Udrí, que va recollir les
dades del cronistà al-Razí (primera meitat del segle X) i traduïdes per Dolors Bramon. La
primera font informa que en un moment indeterminat, entre 780 i 781, Aixun va fugir a
Narbona, on restà com a ostatge o presoner, probablement després de la mort del seu
pare, i d'on tornà poc després per participar en el setge emiral de Saragossa contra l'assassí patern. En canvi la segona font, com ja hem vist, esmenta la seva captura mentre
lluitava contra els francs a prop de Girona i el seu empresonament en un lloc descone-
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gut, que podria ser perfectament Narbona, atesos els quinze dies que Aixun trigà a tornar a Girona a peu després de fugir amb l'ajuda del seu "fidel" Amrús. Podem estar
davant un mateix episodi explicat de dues maneres diferents o dos de molt propers en
el temps, car en cap cas poden ser anteriors al 779 ni posteriors al 785.
Quin paper pot haver jugat el proper castell de Sant Julià de Ramis en la darrera època
de la Girona musulmana? Aquesta fortalesa, ben documentada arqueològicament des del
segle IV, havia ocupat un lloc important en el sistema militar encarat cap a la defensa de
les vies de comunicació que venien des de les Gàl•lies; aquesta funció encara es degué
revaloritzar més després dels anys de l'ocupació de la Septimània pels francs (750-760),
quan aquests arribaren fins als Pirineus i bastiren un sistema de fortificacions que avui
encara són visibles a diversos punts de les serres de Rodes i les Alberes. Aleshores Sant
Julià de Ramis devia esdevenir un punt cabdal per a la defensa de Girona, car aquesta
era la primera ciutat musulmana en la frontera de la Marca Superior de 1'Àndalus i la fortalesa se situava tres quilòmetres al nord, en un lloc encimbellat i estratègic, que qualsevol enemic havia d'ocupar prèviament si volia emparar-se de Girona venint del nord.
Això, i algunes evidències arqueològiques —algunes reformes militars, molt senzilles—,
un seguit de murs de pedra disposats directament sobre els paviments compartimentant
de manera regular uns espais més grans o altres obres més inconcretes i difícils d'explicar que afectaren espais molt concrets d'una cambra més gran i que, en un cas i altre,
continuaven adaptant-se a l'estructura principal del castell i que per cronologia relativa
cal situar entre el 700 i el 720, moment puntual de la crisi de la fortificació visigoda i el
834, quan és anomenat Castellum Fractum —un topònim de claredat meridiana—, fan
pensar que Sant Julià fou incorporat al sistema militar i de defensa andalusí. El fet que
Rama (Ramis) s'incorpori al topònim del lloc a partir dels inicis del segle XI i que aquest
mot sigui interpretable com un nom de persona àrab —recordem els nombrosos abderamah— pot fer pensar que algun personatge que portés aquest nom podia haver estat el
cap del castell i del seu terme durant el segle VIII. No podem oblidar que el nom
d'Abderama —Abd al Rahman— se cita diverses vegades en la documentació gironina del
segle IX, i era el nom d'un personatge important que va donar el nom a un dels vilars
del terme de Bàscara (Marquès 1993, doc. núm. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 21).
D'altra banda, també podem pensar que quan les tropes carolíngies iniciaren la seva
aproximació a Girona, cap al 785, Sant Julià fou ocupat, puix que l'assalt a la ciutat no era
possible sense dominar-ne els accessos immediats, especialment per prevenir qualsevol contraatac pels flancs. Potser aquestes circumstàncies explicarien el lluït i important paper que
la muntanya de Sant Julià —la seva fortalesa— tingueren en la descripció tardana de l'atac a
la ciutat i que reprodueix amb certa versemblança la missa tres-centista que es dedicava a
Sant Carlemany a la catedral gironina de Santa Maria i que recorden altres fets relacionats
directament amb el lloc de Sant Julià i la seva església, indret que esdevé, en la llegenda,
punt de trobada de l'exèrcit que ha d'atacar Girona i el quarter general del monarca que
hauria manat bastir en el lloc que ocupava el seu tendal, un temple dedicat al màrtir Julià.
Semblantment, el bisbe Turpí hauria consagrat un altar a sant Vicenç i Rotllà un altre a santa
Tecla, lligant d'aquesta manera, l'església parroquial, la canònica agustiniana de Sant Vicenç
de les Roquetes i l'oratori de Sant Tecla del Congost, a l'altra riba del Ter, a la figura de
Carlemany o d'alguns dels seus prohoms més dignes (Villanueva 1850, doc. núm. II, 267269; Roura 1987, 20-21). Recordem, també, que 1'ossari romànic de pedra sorrenca que s'hi
conserva, abans a l'exterior del temple, ara a dins, havia estat considerat popularment com
el del mateix Carlemany o el d'algun dels seus cavallers més pròxims (Botet i Sisó, sense
data, 388). Tots aquests episodis són, malgrat llur aspecte llegendari, testimonis tardans de
l'important paper que la fortalesa jugava en el dispositiu militar davant Girona, un paper que
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desaparegué un cop Girona, primer, i Barcelona, poc després, allunyaren la frontera cap al
sud. Aleshores el castell va perdre el seu sentit i ja era fractum a principi del segle IX.
Desconeixem si la Girona que es va lliurar als francs presentava encara autoritats de
tradició hispanogoda —bisbe, comte, jutges. Atès el silenci de les fonts, potser podem
pensar que aquestes autoritats, que representarien la població indígena i cristiana davant
els valís musulmans, haurien desaparegut o fugit després de la revolta del 776-778. Però
tot això és molt hipotètic, car les cròniques de les dues bandes, franques i musulmanes,
romanen mudes sobre aquest punt. En qualsevol cas, és significatiu el fet que les fonts
franques, en parlar de la conquesta de Girona (785) i Barcelona (801), fan als gironins i
barcelonins protagonistes col-lectius dels fets. No hi ha cap referència a autoritats hispanocristianes —bisbes, comtes o jutges—, a diferència del que havia passat mig segle
abans a la Septimània, on els bisbes i comtes havien jugat un paper significatiu, remarcat per les fonts franques, que romanen mudes mig segle després sobre aquesta qüestió. D'altra banda, les donacions fetes per Carlemany i altres homes devots a la seu de
Girona, recordades en un precepte d'immunitat de l'any 834 (Marquès 1993, 57-58), semblen indicar que aquests reorganitzaren o restituïren una organització administrativa que
hauria quedat malmesa o eliminada abans, la qual cosa pot recolzar la hipòtesi d'una
fugida de les autoritats cristianes després de l'any 778.
No cal dir que la conquesta de Girona representà també la caiguda de tots els territoris del nord-est de Catalunya, on es van instaurar, o restaurar, els pagi o territoris de
Girona, Besalú, Empúries, i Peralada, que esdevindrien comtats en el segle IX.
Desconeixem si aquesta organització era nova o venia a ser la restauració de la vella, car
no hem d'oblidar que la restitució de Girona i Empúries a la seva condició de capitals
de pagus ens recorda la seva funció de centres administratius i episcopals en época
romana i tardoantiga, mentre que el pagus de Peralada podria haver estat el successor
del territori de l'antiga Roses. Resulta prou significativa la restauració d'Empúries, car no
en tenim notícies durant l'època musulmana. Desconeixem si aquest plantejament també
el podem fer en el cas del pagus bisuldunensis, car no disposem de cap notícia de
Besalú abans del segle IX. En qualsevol cas, la primacía de la ciutat de Girona en aquest
conjunt va quedar assegurada pel fet d'esdevenir l'única seu episcopal, car Empúries no
fou restaurada després de la conquesta franca.
Van romandre musulmans, i concretament àrabs, després de la conquesta carolíngia?
Sembla probable, tot i l'escàs nombre d'antropònims àrabs que han quedat a les contrades
gironines i els poquíssims noms àrabs que documenten les fonts dels segles IX i X. Tampoc
tenim cap referència a disposicions carolíngies relacionades amb aquest grup religiós després de la conquesta, a diferència del que passa amb els jueus de Barcelona, per exemple.
I tanmateix, una notícia sorprenent: un testament tardà, del gironí Bernat Estruc (1397),
esmenta una pensió anual de 1.200 sous que "(...)los sindichs o universitat y Aljama dels
sarracenos de la vall d'Oixy de altres llochs de la mateixa vall ( ..)" havien creat a favor del
síndic o representat de l'infant Martí, duc de Montblanc (Arxiu Històric de Girona, Llibre
d'Arxivacions de la Pia Almoina, núm. 3-19), en un context que desconeixem completament, car el testament ens ha arribat mitjançant una transcripció de les darreries del
segle XVII o principi del XVIII. No tenim altres notícies de l'existència de comunitats
musulmanes a la Catalunya Vella. Per això resulta sorprenent trobar-ne en una data tan tardana i en un indret com l'Alta Garrotxa, que hauria estat desocupat pels musulmans a la fi
del segle VIII, suposant que s'hi haguesin establert algun cop. Una comunitat de musulmans
a la Catalunya Vella, 600 anys després de la conquesta franca, és un fet que no troba cap
explicació convincent, ara com ara. D'altra banda, ara mateix desconeixem si se'n troben
altres exemples, en aquest mateix territori.
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Girona, cap de la frontera carolíngia
El canvi de dominació produït a Girona l'any 785 no va modificar gaire la importància geoestratègica de la ciutat, només la va canviar de direcció. Havia esdevingut la principal fortalesa de defensa musulmana a partir del 760, quan els francs arribaren fins als
Pirineus. A partir del 785 la situació s'invertí: Girona passà a ser el principal punt d'avançada dels francs cap al sud, especialment enfrontat amb la Barcelona musulmana.
Diverses fonts musulmanes, que comentarem tot seguit, expliquen que a Girona hi havia
una guarnició franca en aquells anys. Segurament esdevingué el punt de partida de les
expedicions periòdiques que els francs llançaven cap al territori barceloní, abans de la
conquesta del 801.
La situació a la frontera i les renovades revoltes dels cabdills de la marca, com la protagonitzada per Matruh, governador a Barcelona i amo de gran part de la Marca Superior,
degueren capficar el nou emir andalusí, Hisham I (788-796). Per això decidí emprendre
nous atacs contra la zona, però abans hagué de reduir les noves revoltes a la Marca
Superior, on els anys 789 i 790 es revoltaren els fills de Hussein i Sulaiman, la qual cosa
prova el caire clànic o familiar de les seves revoltes, hereves de les iniciades pels seus
pares. L'any 791 l'emir va controlar novament la Marca Superior i va rebre el cap del
rebel Matruh, governador de Barcelona, assassinat per alguns dels seus fidels —entre els
quals hi havia el citat Amrús. L'any 793 va ser el torn de les represàlies contra la marca
dels francs, al nord de Barcelona, per tant, contra Girona.
Diverses cròniques musulmanes, més abundants i explícites que les franques, parlen
de l'abast de l'atac musulmà del 793. En síntesi ens expliquen com l'emir Hisham va
enviar a la frontera nord-oriental un gran exèrcit comandat per Abd-al-Malik ibn Mugit,
que penetrà en territori enemic i arribà fins a Girona i Narbona. La primera ciutat atacada fou Girona, on hi havia una guarnició de francs, sens dubte amb un comte o cap militar al seu front. De la lectura conjunta dels diversos autors àrabs —al-Nuwairí, ibn Idarí,
ibn al-Atir i un d'anònim— deduïm que l'exèrcit atacà Girona amb els seus almanjanecs
—unes màquines de guerra que per contrapès llançaven objectes per enderrocar muralles— que van fer molts danys en els seus murs i torres. A més els assaltants mataren molts
homes i devastaren els ravals i masos dels voltants, però, segons la majoria de les fonts,
no pogueren prendre-la, encara que l'anònim Dikr Bilad al-Andalus afirma que Abd alMalik "(... )la conquerí, tot destruint-ne les muralles, matant els homes i cremant les cases
i ravals", una conquesta que la resta dels textos no confirmen. Totes les fonts tornen a
coincidir que després d'uns dies marxaren cap al nord, seguint l'antiga via Augusta, en
direcció a Narbona (Millàs 1978, 83 i 84; Bramon 2000, 218 i 221). Gairebé segur que la
campanya es desenvolupà entre la primavera i l'estiu de 793.
Tot sembla indicar que l'expedició encapçalada per Abd al-Makik era una veritable
operació de conquesta, ben diferent de les tradicionals incursions de saqueig de fronteres que sovintejaven per totes dues bandes. Salrach ja observà que l'atac a Girona, amb
màquines de guerra pesants, potser tenia l'objectiu de conquerir la ciutat i, probablement, tornar a portar la frontera fins als Pirineus o, potser, més lluny (Salrach 1978, 13),
encara que també podria tenir un objectiu menys ambiciós però igualment important,
una campanya de destrucció de la principal fortalesa carolíngia de la frontera. El fracàs
relatiu davant Girona sembla que capgirà totalment l'objectiu de l'expedició. Les forces
omeies continuaren avançant cap al nord, segurament seguint la vella calçada cap a
Narbona; però com que no havien aconseguit prendre Girona, l'atac no podia aconseguir punts de suport consistents i duradors més enllà: havien canviat els objectius estratègics. Per això les fonts àrabs i franques expliquen que els musulmans saquejaren i
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incendiaren, arribant fins als suburbis de Narbona, però aquesta segona part de l'avanç
sembla més una expedició tradicional a la recerca de saqueig i botí, especialment durant
la retirada per la vall del Segre.
No hi ha dubte que l'atac del 793 tingué moltes conseqüències militars, polítiques i
urbanes. En primer lloc, mostrà la importància estratègica de la placa forta de Girona en
el camí que, des de feia segles, seguien els exèrcits des de, o cap a, la península Ibèrica.
Per això els francs hi instal•laren una guarnició permanent, que trobem citada per les
fonts àrabs d'al-Nuwairí i Ibn al-Atir, segurament amb un comte al davant, tal vegada el
mateix Rostany que trobarem en 801 encapçalant, com a comte de Girona, l'assalt contra Barcelona. En segon lloc, la referència als ravals gironins devastats per l'assalt, encara que també podria tractar -se d'un recurs retòric, sembla més aviat l'indici de l'existència d'un —o més d'un— nucli o barri extramurs —car això és el que significa la paraula
àrab rabád—, probablement localitzat al voltant del temple de Sant Feliu i que hauria patit
forts estralls, fins al punt que pot estar en l'origen de l'aixecament d'un segon temple
episcopal intramurs, perquè les destruccions del raval i el seu temple poden haver estat
tan importants com a les muralles de la ciutat, que veurem tot seguit. Si això fos cert,
podríem fer recular la data de consagració de Santa Maria a un moment proper a l'any
800, en temps de Carlemany. Això seria congruent, en part, amb les llegendes medievals
sobre l'origen de la seu de Santa Maria, que la situen poc després de la conquesta de
785 i, una mica més tardanament, amb la documentació que detecta la nova església
episcopal des dels inicis del segle IX (Canal et al. 2000, 35-45).
Finalment, totes les fonts àrabs confirmen l'abast de les destruccions a les muralles
—que l'ús d'almanjanecs encara refermen més— "(..)anorreà les seves muralles(..), amb
màquines de guerra feu forat en els seus murs(...)" (Millàs 1978, 83 i 84), "(..)destruí els
seus murs i les torres, (...)la conquerí tot destruint-ne les muralles(..)" (Bramon 2000, 218
i 221), unes destruccions que potser també afectaren l'interior de la ciutat. Per això l'atac del 793 va obligar a emprendre una important reforma del sistema defensiu urbà, restaurant els llenços de les muralles malmesos en l'atac del 793 o bé modificant i eixamplant el traçat de la muralla, afegint-hi nous murs i torres, com va passar en el sector de
la catedral, on ara trobem l'absis i el seu claustre, i també en el punt més alt, la torre
Gironella, on s'aixecà un castell i una torre, més a llevant de la torre romana que havia
estat el límit oriental de la ciutat fins aleshores. D'aquestes importants reformes, cada cop
en tenim més constància arqueològica i pensem que cal datar-les en els anys immediats
i posteriors al 793, quan, d'una banda, Girona era una ciutat que havia patit grans estralls
a les seves muralles i, d'altra, l'imperi franc es trobava en el seu apogeu i la capacitat de
Carlemany de movilitzar recursos era molt gran. Tot això, afegit a l'especial caràcter
estratègic de la ciutat —la darrera fortalesa carolíngia davant de 1'Àndalus— fa que l'aixecament de la nova muralla sigui més probable en els anys finals del segle VIII —entre 785
i 801— que en qualsevol altra època posterior, quan les necessitats bèl-liques eren menys
urgents (Canal et al. 2003, 107-153).
D'altra banda, tot i el relatiu fracàs final, les conseqüències de l'atac musulmà havien
estat gravíssimes: aquests havien arribat fins a Narbona, tot i que no la pogueren prendre, i en la seva retirada avançaren pel Conflent i la Cerdanya, devastant tota la vall del
Segre i malmetent, potser, el petit nucli de la ciutat d'Urgell. Per això Carlemany i el seu
fill, el rei d'Aquitània, Lluís el Piadós, que tenia encomanada la defensa de la marca meridional de l'imperi franc —de fet els seus tutors i consellers, car aleshores Lluís era un adolescent—, es convenceren de la necessitat de consolidar la marca fronterera al sud dels
Pirineus i avançar la frontera fins a Saragossa i Tortosa, a la vall de l'Ebre. L'any 795 un
hispà anomenat Joan comandà una expedició fins als voltants de Barcelona i des del 796
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recomençaren les escomeses franques, segurament utilitzant Girona com a plaça estratègica principal, i es dirigiren cap a moltes places de la frontera musulmana: Barcelona,
Lleida, Osca i Tortosa (Abadal 1986, 86-92). A més tingueren el fruit de reanimar les sedicions dels caps musulmans de la frontera superior, com ho demostrà la revolta de Sadunal-Ruayní, que es va fer amo de Barcelona pels volts del 797 i es presentà a Aguisgrà
davant Carlemany per demanar-li ajuda contra Còrdova, tot promentent-li la submissió
de la ciutat (Abadal 1986, 87; Salrach 1978, 137 nota 45). Llavors Carlemany degué pensar que la situació ja era prou madura per iniciar un nou avenç decisiu cap a Barcelona.
Pel que fa referència a la implantació d'autoritats carolíngies —civils, militars i religioses— no tenim cap dubte que Girona hauria tingut un comte des del primer moment, el
qual, entre altres funcions, hauria dirigit la defensa de la ciutat davant escomeses com la
de l'any 793, però que també dirigiria, o participaria, en atacs com els dels anys posteriors, o com el que va permetre la conquesta de Barcelona l'any 801. En aquella ofensiva, 1'avanguarda carolíngia era dirigida pel comte Rostany de Girona, el primer documentat a les fonts franques (Salrach 1978,140 nota 59). Les fonts musulmanes que
informen sobre la conquesta, molt menys explícites, permeten confirmar la presència
d'una guarnició franca a Girona fins aleshores. L'arabista Dolors Bramon fa referència a
un fragment d'Al-Muqtabis del cronista del segle XI Ibn-Hayyan, on aquest explica les
circumstàncies de la presa de Barcelona pels francs en 801: "(...)l'enemic sorprengué en
un descuit els musulmans. Penetrà en aquesta frontera i se n'apropià tot portant-hi la
seva guarnició i fent recular la dels musulmans prop de Barcelona, sobre la qual caigueren amb tot el seu pes, assetjant-la amb totes les seves forces. En trobar-se el governador de la ciutat desemparat de tots esls musulmans, l'enemic li prengué i llavors hi fou
traslladada la guarnició franca de la ciutat de Girona" (Bramon 2001, 97-98). La combinació de les referències del comte Rostany de Girona, que va dirigir l'atac directe contra Barcelona per la seva condició de comtemarquès de la frontera, i de la presència
d'una guarnició de francs a Girona fins a l'any 801, són indicis suficients del paper militar cabdal que Girona jugà com a cap de la frontera carolíngia entre els anys 785 i 801
i ajuden a comprendre millor la importància de les obres en el seu clos emmurallat a les
darreries del segle VIII.
Més difícil és aclarir l'existència d'autoritats religioses a la ciutat, car sobre els bisbes
no sabem gaire res fins als anys 816-817, quan es fa evident l'actuació de Gualaric a la
seu gironina, més de trenta anys després de la conquesta. Ara bé, disposem d'indicis
sobre actuacions de Carlemany, en relació al bisbat de Girona, que poden ser anteriors,
fins i tot, a la presa de Barcelona l'any 801. Es tracta de les primeres donacions imperials a la seu, citades en un pergamí de l'any 834, en temps de Lluís el Piadós, on el bisbe
Guimer demanava a l'emperador que confirmés les donacions de vil-les i vilars —amb el
seus habitants— que el seu pare Carlemany i altres homes devots havien fet anteriorment,
situades en els territoris d'Empúries, Girona i Besalú —no s'esmenta Peralada —, juntament
amb els terços del pasquari i el teloneu, impostos que es cobraven sobre el bestiar i els
mercats dels citats comtats i que els monarques francs acostumaven a donar als bisbes
des de feia segles. Es tracta del primer precepte d'immunitat concedit als bisbes gironins,
car Guimer demanava la protecció i immunitat imperial, no la ratificació d'aquestes,
sobre els citats termes i habitants que havien estat concedits en temps de Carlemany,
més de vint anys abans de la data del document.
Deixant de banda les raons que portaren a demanar aquest diploma, aquest parlava
de termes —vil-les— que havien estat donats en diversos moments. En primer lloc, sobre
les vil-les de Millars i Mollet, en el territori de Girona, el document afirmava que el bisbe
les posseïa des de feia molt de temps "(..)a longo tempore inibí possidere dinoscitur",
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una afirmació que no es torna a repetir en relació als altres termes i que fa pensar en
una data reculada, sense que puguem precisar gaire més. En qualsevol cas abans de
Carlemany i, segurament, de la presa de Girona en 785. Pel que fa a una altra villa citada, la de Castellum Fractum —Sant Julià de Ramis—, sembla evident que es tractaria del
terme corresponent al vell castellzum romà, que hauria acomplert funcions militars fins
ben avançat el segle VIII, com semblen indicar les dades arqueològiques ja comentades.
El castell, i el seu terme, haurien perdut el seu paper militar després de la conquesta de
Barcelona (801). Aleshores Carlemany l'hauria donat, juntament amb el terme veí de
Parietes Rufini per al manteniment de la seu de Girona i hauria esdevingut fractum —ruïnós i abandonat— en poc temps, car la seva funció de defensar les escomeses procedents
del nord ja no tenia sentit. Tot plegat ens porta a pensar que es poden identificar fets
que parlen de l'activitat episcopal a Girona més antics del que sembla, poc posteriors, o
fins i tot anteriors a la presa dels francs en l'any 785.
Conclusions
Si els orígens romans de Gerunda presenten un remarcable caire estratègic i militar,
poques vegades com en la segona meitat del segle VIII la ciutat hauria acomplert més
intensament aquesta funció: cap del dispositiu de defensa musulmà contra els francs fins
a l'any 785 i, durant els setze anys següents, cap de la marca carolíngia disposada contra els musulmans que tenien el seu baluard a Barcelona.
La presència àrab a Girona es fa evident amb la remarcable continuïtat dels caps d'un
clan àrab —Sulaiman al Kalbí i els seus fills— que recolzats en els seus lligams tribals protagonitzaren diverses revoltes contra el govern andalusí i finançaren el seu poder mitjan
xarxa administrativa de la qual tot just ara comencem a conèixer el seu abast —els-çantu
Palaus i Palols. L'activitat militar en aquells anys era remarcable; ho demostra la importància del sistema de castells i torres aixecats pels francs als Pirineus i la fugida de molts
hispans d'aquestes terres després de la fracassada expedició de Carlemany l'any 778.
La política carolíngia sembla iniciar un projecte més coherent d'expansió al sud dels
Pirineus després d'aquella data, aprofitant les revoltes freqüents dels caps àrabs de la
Marca Superior en el darrer quart del segle VIII. La presa de Girona l'any 785 va ser el
primer èxit remarcable en aquest sentit. La preocupació dels àrabs per afeblir aquest
punt avançat de la frontera franca, on hi havia una guarnició permanent, explica el violent atac de l'any 793. La important i radical reforma de les muralles en els anys immediats indica l'interès carolingi a refermar la defensa d'aquest flanc pirinenc. Paral-lelament, Carlemany volgué assegurar la reconstrucció de les institucions ciutadanes amb
l'aixecament d'un segon temple episcopal intramurs i la dotació al bisbe i els seus clergues amb un important volum de drets i possessions fiscals, uns fets segurament anteriors a la presa de Barcelona en 801.
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Conflictes comtes -bisbes a Girona al segon quart del segle IX
La disputa deis beneficis fiscals com a indici de la descomposició
de l'estat carolingi a les terres de Girona
La documentació gironina presenta, tot i que escadusserament, testimonis prou concloents del clima d'inestabilitat política que prefigurava la decadència de la monarquia
carolíngia després de la mort de Carlemany. Aquests documents pertanyen principalment
a l'Arxiu Capitular de la Seu de Girona i estan formats, en primer lloc, per diversos preceptes d'immunitat atorgats pels monarques als bisbes gironins, mentre que d'altres
corresponen a diversos judicis que, més enllà dels aspectes jurídics, mostren les principals qüestions de litigi que enfrontaven bisbes i comtes –o els seus fidels. En gran part,
aquests textos ja han estat transcrits i publicats (Marquès 1993; Martí 1997). D'altra banda,
el creixent nombre de textos àrabs publicats ofereixen una major quantitat i diversitat d'informacions sobre les relacions entre les terres catalanes de la Marca dels francs i el poder
musulmà d'Al-Andalus (Millàs 1987; Bramon 2000). Finalment, també és remarcable el
relativament important nombre de cròniques franques que, especialment en la primera
meitat del segle IX encara fixaven la seva atenció a les terres meridionals, quan aquestes
esdevingueren motiu de preocupació de Lluís el Pietós i Carles el Calb; una atenció que
gairebé desaparegué en la segona meitat del segle, raó per la qual n'estem menys informats que no pas de l'època immediatament anterior (Salrach 1978, Abadal 1986).
Amb aquest modest però significatiu volum de fonts documentals podem albirar
alguns dels mecanismes polítics que enfrontaren comtes i bisbes pel domini dels béns
i drets fiscals en els comtats i com es feien servir com a beneficis per assegurar la fidelitat d'aquelles nissagues de la petita noblesa local. La constitució d'aquestes xarxes de
fideles no era cap novetat; el beneficium havia estat un dels mecanismes habituals de
remuneració d'aquells que usufructuaven les funcions públiques ja des de l'època del
baix imperi, en què els càrrecs públics eren remunerats amb un beneficium ad opus
publicum, com va demostrar Michel Rouche en el seu important treball sobre Aquitània
(Rouche 1978, 362). Les febleses del sistema de beneficis carolingi ja han estat exposades per autors com Roger Collins quan afirma "(...)Carlemany tingué èxit gràcies a un
procés gairebé continu d'expansió de les fronteres i concessió a llurs seguidors francs del
botí aconseguit en la guerra i dels càrrecs que calia ocupar per al manteniment dels
territoris conquerits (...)Quan s'aturà l'expansió, sota el seu fill Lluís i les campanyes
prengueren un caire defensiu, l'interès d'aquells que lluitaven minvà per la manca de
probables beneficis i càrrecs, i es van fer cada cop més conscients que podia ser més rendible explotar les divisions dins del regne opromoure llurs interessos més locals ". (Reuter
1990, 391). El beneficium no era només un instrument de la política dels monarques,
també era utilitzat localment –els comtats –, en principi sota la suprema potestat reial;
però la seva vinculació a l'autoritat dels comtes i els bisbes era, sens dubte, un dels
símptomes de la consolidació de noves formes d'autoritat més properes i vinculades
mitjançant juraments de fidelitat personals, en perjudici d'aquelles més llunyanes i centralitzades representades pels monarques francs hereus de Carlemany. Al mateix temps,
com han explicat suficientment els especialistes sobre història del món carolingi, "(...)la
competència entre el poder territorial de l'Església i els poders laics explica els conflictes
entre l'episcopatus i el comitatus i els agents que els gestionen" (Lauranson-Rosaz 1987).
Pensem que Girona, en el segon quart del segle IX, ofereix indicis prou significatius
sobre aquestes qüestions.
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Els hereus de sant Guillem de Tolosa (fins al 827)
Desconeixem quina era la nissaga dels primers comtes gironins de la fi del segle VIII
i principi del IX, Rostany i Odiló, citats respectivament els anys 801 (Salrach 1978, 140,
nota 59), i 812 (Abadal 1952, 312-314), mentre que el seu successor Rampó, citat en 822
(Abadal 1952, 310) era un magnat de nissaga franca molt allunyat de les picabaralles que
enfrontaven les nissagues comtals meridionals. També s'ha afirmat que Berà, comte de
Barcelona destituït en 820, també ho fou de Girona (Salrach 1978, 43; Abadal 1986, 265)
encara que cap document el relaciona amb el conjunt de Girona-Besalú. Però es tracta
d'una hipòtesi versemblant perquè no tenim cap notícia gironina del comte Rampó
abans del 820 i, d'altra banda, aquest era citat com a comte i marquès en un document
molt posterior, de l'any 844 (Abadal 1952, 102-105), la qual cosa fa pensar que va governar diversos comtats de la frontera entre els quals, a més de Girona, s'hi trobaria
Barcelona, que deuria rebre després de la destitució de Berà en 820. Per tot això podem
pensar que Rampó fou el successor de tots els comtats que havia governat Berà fins a
l'any 820, entre els quals es trobarien Barcelona i Girona. Berà va ser víctima d'un conflicte fratricida que l'enfrontà amb els seus germanastres Gaucelm i Bernat (Abadal 1986,
262-266) que semblen governar, especialment el primer, un conjut format pel Rosselló i
Empúries- Peralada. Tots aquests fills de sant Guillem de Tolosa —cosí de Carlemany— i
els seus descendents tingueren un destí funest: la mort en l'exili o l'execució com a
rebels (Aureli 1998, 35-38). La fidelitat del cap de la nissaga cap a Carlemany no fou
seguida pels seus hereus envers els monarques posteriors, Lluís el Pietós i Carles el Calb.
Cal pensar que aquests comtes, per a l'exercici de les seves funcions públiques, haurien rebut en règim d'estipendium o beneficium, una part dels ingressos tributaris consistents en fraccions d'alguns impostos generals —com el teloneum dels mercats— i també
el conjunt de drets públics corresponents a algunes uillae adscrites a les funcions comtals. Aquest mecanisme el coneixem mitjançant les concessions fetes als bisbes pels
monarques carolingis, com indiquen clarament els preceptes d'immunitat del segle IX, i
no hi ha cap raó per pensar que no seria el mateix en el cas dels comtes. Aquests podien
destinar aquests ingressos —de naturalesa pública— en part per al seu propi manteniment
i de l'altra per remunerar els seus fideles o servidors que efectuaven tasques a les seves
ordres. Aquests lligams de fidelitat locals no eren perillosos per a l'autoritat reial en la
mesura que la monarquia pogués controlar el nomenament de comtes i bisbes i assegurar una certa rotació i mobilitat en l'exercici d'aquestes funcions. Però ho era molt
quan les nissagues territorials començaven a controlar el govern dels pagus o comtats,
car aleshores podien utilitzar aquest mecanisme com a mitjà d'assegurar-se la fidelitat
dels seus seguidors en la lluita contra altres nissagues, contra altres poders territorials
com els bisbes o contra la mateixa monarquia. Com veurem, aquesta situació s'aniria fent
cada cop més evident a les contrades gironines durant el segon quart del segle IX.
Després de la mort o destitució de Rampó cap al 825 — sembla més probable la primera interpretació—, en els comtats de la Marca, com per tot arreu de l'imperi carolingi,
començaren a manifestar-se les ambicions de les grans nissagues nobiliàries, com les ja
citades, que s'havien acostumat a tenir les funcions de govern territorial. Aquesta creixent ambició cal relacionar-la amb l'exhauriment progressiu de la capacitat expansiva de
l'imperi franc, que durant prop d'un segle i fins a la mort de Carlemany havia pogut
acompanyar les conquestes territorials amb la concessió de nous càrrecs comtals, amb
la seva corresponent dotació fiscal, per acontentar la voracitat política i territorial de la
noblesa franca; d'aquesta manera hem d'entendre la participació incondicional, pel que
sembla, en empreses com la presa de Girona (785) o Barcelona (801), una participació
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que es degué refredar després dels fracassos contra Tortosa entre 806 i 810, que aturà
l'expansió. Aquest moment fou seguit poc després, cap al 820-25 aproximadament, per
l'inici d'un cicle de revoltes nobiliàries que afeblí progressivament l'estat carolingi i esdevingué el principal mecanisme de la seva evolució cap al feudalisme. Com ja hem dit
més amunt, aquesta anàlisi la proposen nombrosos historiadors que, en general, vinculen la crisi de l'Imperi amb la fi de la seva expansió militar (Reuter 1990, 378, nota 31).
A les contrades de la Marca Hispànica aquest joc de faccions, molt lligat a les grans disputes en el si de la famíla carolíngia, enfrontà tres nissagues: dues formades pels hereus
de sant Guillem de Tolosa –Berà, d'una banda, i Gaucelm i Bernat, d'una altra, fills de
mares diferents–, mentre que la tercera en discòrdia, i al capdavall la més beneficiada,
fou la dels hereus de Bel-ló de Carcassona. Els inicis d'aquesta evolució podem copsar
-los
d'una manera prou evident a la Girona d'aquella època.
A partir dels anys 826-827, la nostra terra va veure com s'enfrontaven les ambicions
dels hereus de Berà –fill de Khunegunda, la primera esposa de Guillem de Tolosa– amb
les de Gaucelm –comte d'Empúries i Rosselló– i el seu germà Bernat, fills de Witburga,
la segona esposa de Guillem; un conflicte ja manifestat en l'anterior crisi de l'any 820
que havia acabat amb la destitució de Berà. Un cop finit el govern de Rampó cap a 825,
en l'assemblea celebrada al palau imperial d'Aquisgrà el febrer de l'any 826, Gaucelm i
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Bernat triomfen i assoleixen, per separat o conjuntament, els comtats de Barcelona i
Girona- Besalú, potser amb altres, això no està clar, la qual cosa significà el descontentament i la sedició dels hereus de Berà –el seu fill Guillemó i el magnat Aissó– que afectà greument Girona, com veurem tot seguit.
La revolta d'Aissó i Guillemó esclatà amb força a les contrades de la Catalunya central, especialment al comtat d'Osona, on devia tenir molts partidaris, la qual cosa fa pensar que el seu pare pogués haver estat també comte d'Osona on devia deixar una xarxa
de fidelitats, però això només ho esmentem a tall d'hipòtesi. Aissó és un personatge controvertit i poc conegut, car podria tractar -se del mateix àrab Aixún que havia participat
activament en les lluites de fronteres a les darreries del segle VIII i havia actuat a Girona
poc abans de la seva caiguda en mans dels francs, en l'any 785. Les figures d'AixúnAissó, separades per més de 40 anys de distància, han estat objecte de moltes especulacions per part dels historiadors catalans, Abadal (1969, 311-315), Abadal (1986, 273-277),
Salrach (1978, 81-87), Bramon (2000, 56-58), sense que ningú hagi pogut dir l'última
paraula sobre si estem davant d'un o dos personatges diferents, encara que no hem d'oblidar que alguna font franca diu que era un got (Abadal 1986, 273, nota 166).
En qualsevol cas, tot i que la revolta afectà principalment les contrades centrals, on
produí un important retrocés de la frontera franca, finalment Girona també se'n veié
afectada. Gràcies als cronistes àrabs, sabem que Aissó envià el seu germà, de qui no
coneixem el nom, a Còrdova, on sol-licità ajut militar a l'emir Abd-al-Rahman II; aquest
va enviar un exèrcit comandat per Abu Marwan que, pel camí de Saragossa, s'introduí
en terres dels francs i assetjà infructuosament Barcelona durant juliol i agost de 827 i el
10 d'octubre es plantà davant Girona. Però tal com explica el cronista Al Nuwairí, la ciutat tampoc se'ls lliurà i els atacants hagueren de retirar-se, i van deixar al seu darrere una
gran desfeta de saqueigs i destruccions, a més d'emportar-se un bon nombre de captius
(Millàs 1987, 101-103) Encara que Aissó i Guillemó no semblen aconseguir els seus
objectius, la pèrdua de les terres de la Catalunya central fou evident. La historiografia
catalana s'ha entestat a parlar de despoblació i "terra de ningú ", però sembla més probable que aquelles terres retornessin al domini musulmà durant més de 50 anys; d'altra
manera no podríem entendre que els comtes francs no ocupessin durant mig segle unes
terres estratègicament situades entre els comtats pirinencs i els marítims.
Ascens i caiguda de Gaucelm i Bernat de Septimània (828-832)
La derrota dels revoltats Aissó i Guillemó i el relatiu fracàs de l'expedició andalusina
d'Abu Marwan, que caldrà matisar en funció de la interpretació que donem a la desocupació franca de les terres d'Osona, el Bages i el Berguedà, degué enfortir el protagonisme dels vencedors –els germans Gaucelm i Bernat de Septimània–, que havien lluitat
sense el suport de l'exèrcit franc que no hi fou a temps –de fet no s'arribà a aplegar–, i
va mostrar la creixent feblesa de l'autoritat imperial en un afer tan important com la mobilització de l'exèrcit (Abadal 1986, 276-277). El prestigi de Bernat, com pertocava als guerrers victoriosos, va créixer en els ambients de la cort carolíngia. Per això l'any 828 l'emperador Lluís, en una nova assemblea celebrada a Aquisgrà, encarregà a Bernat el govern
de la majoria dels comtats de la Septimània. Amb aquest acte, hom endevina que Lluís
volia enfortir i concentrar el poder polític i militar a les terres de la Marca meridional, zona
especialment sensible després dels conflictes de 826 i 827 i el retrocés de la frontera, com
ja hem vist. Ara bé, aquesta concentració de poder, també forçada per la pressió de les
grans nissagues a la cort, només podia portar problemes, car la noblesa franca començava a donar proves d'insubmissió i, amb els nomenaments imperials, els germans Gaucelm
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i Bernat aplegaven en les seves mans tots els comtats marítims i prelitorals
situats entre
el Roina i el Llobregat, un potencial militar i fiscal sens dubte considerable.
No coneixem cap de les activitats de Bernat en aquesta primera etapa com a comte
gironí car molt aviat, a l'assemblea de Worms, celebrada en 829, va ser nomenat camerarius o camarlenc imperial, la qual cosa el convertia de fet en el segon personatge
de
l'imperi. Però sí coneixem les activitats del seu germà Gaucelm, que va actuar com el
seu hereu o substitut entre 829 i 830. Ell va ser qui va gestionar el primer precepte d'immunitat imperial conegut a l'entorn de Girona, atorgat al monestir de Sant Genís i Sant
Medir (prop de Cartellà) l'any 830 (Pruenca i Marquès 1995, 27-31) . En el document
Gaucelm era esmentat com a comte i marquès. Això sembla voler dir que hauria heretat del seu germà el govern de tots els comtats catalans i septimans.
Però la fortuna dels poderosos germans va durar ben poc. Cap a l'abril de 830, després de poc més d'un any de donar repetides mostres de la seva ineptitud i ambicions,
Bernat va ser desposseït dels seus càrrecs a la cort i el seu germà va perdre les seves
funcions comtals (Abadal 1986, 286-288). Aprofitant la seva xarxa de fidelitats a la zona,
es van mantenir revoltats entre 831 i 832, donant suport l'aixecament de Pepí d'Aquitània
contra el seu pare, l'emperador Lluís, però van ser vençuts i expulsats pel comte
Berenguer de Tolosa, que havia estat investit per l'emperador Lluís amb els càrrecs i
comtats dels germans revoltats.
No és aquí el lloc per fer un seguiment més general d'aquella revolta, que el lector
pot seguir en altres textos (Salrach 1978, 98-101; Abadal 1986, 287-292). La derrota de
Gaucelm i la seva execució, lluny de la nostra terra i després d'una nova guerra civil en
834, degué comportar perjudicis per als seus partidaris. Per un document posterior, de
l'any 850 (veure infra), sabem que la família d'un cert Lleó pledejava contra el bisbe
Gotmar de Girona per unes cases, corts, terres i vinyes situades a la villa de Fonteta
—uilla Fonsedictus—, al costat de la Bisbal. Lleó al•legava que el bisbe li va prendre injustament, perquè les terres les havia artigat el seu pare, el difunt Stavilius, segons el règim
dels hispans. En canvi, el mandatari episcopal reclamava que el citat Stavilius "(...)quantum in ipsa uilla uel in suor terminos habuit vel tenuit, pro beneficio hoc habuit de quondam Gaucelmo comiti ", o sigui que es tractava d'un benefici fiscal rebut de mans d'un
comte —el citat Gaucelm— posteriorment revoltat i executat (Marquès 1993, 69-70). Com
a benefici, la donació era revocable, car es tractava de drets sobre béns o terres públiques atorgats a canvi de serveis a l'Estat o més concretament als seus representants. De
la mateixa manera que bisbes i comtes rebien un benefici com a dotació per la seva funció, un benefici també podia ser donat, en un graó inferior, a canvi de la fidelitat o de
serveis públics i militats per part de les autoritats territorials —els comtes— a fidels de rang
inferior —els nobles locals—, com sembla ser aquest cas, car el benefici pot haver estat
atorgat a la família de Lleó durant la sedició dels comtes Gaucelm i Bernat, cap a 831832. Al representant episcopal li interessava remarcar molt això perquè d'aquesta manera podia demostrar que el benefici —atorgat per un comte rebel— hauria estat revocat legítimament, i posteriorment "(... )Karolus rex pissimus (... )eas contulit Sancto Felici
martyri Christi per iustissimum suum preceptum(...)"; o sigui que les citades possesions
del benefici de Fonteta haurien estat posteriorment transferides a la seu de Sant Feliu de
Girona per un precepte de donació del rei Carles el Calb, que hem de datar entre el 843
i el 844, quan el citat rei Carles assolí el poder i la influència de Gaucelm i Bernat desaparegué d'aquests comtats. Sembla evident que, més enllà de les donacions reials en
règim de benefici, ja en els anys del regnat de Lluís el Pietós, i probablement també en
temps de Carlemany, els comtes —i segurament també els bisbes— feien aquest tipus d'operacions com una forma de recompensa o senzillament de remuneració als seus fidels
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endai seguidors de la noblesa local. Però aleshores, i a diferència del que passaria més
donaaquelles
i
revocar
vant, els monarques encara estaven en condicions d'intervenir
cions de béns fiscals. Des del 844 –segon precepte reial a la seu de Girona– endavant,
el domini de Fonteta sempre figurarà com un domini epsicopal, que donaria lloc a l'extens alou episcopal de la Bisbal, ja en el segle X. L'advocació de sant Feliu en relació a
la seu gironina no cal interpretar-la com una prova de la inexistència del temple de Santa
Maria; només es tractava d'un ús, encara habitual, de la més tradicional de les advocacions episcopals de Girona.
Es tracta del primer exemple conegut de conflictes entre les esferes de jurisdicció dels
comtes i bisbes gironins que sovintejaren des d'aleshores, com tindrem ocasió de veure.
En qualsevol cas, des de 832 Berenguer de Tolosa governava tres grans conjunts territorials: els comtats aquitans al voltant de Tolosa, els septimans o narbonesos i la Marca
Hispànica, centrada en l'eix Girona- Barcelona.
Berenguer

de Tolosa i el bisbe Guimer (832-835)

A curt termini, l'enorme poder acumulat pel comte i marquès Berenguer resultà encara més temible per al bisbe que el dels seus predecessors. Sembla que el primer a patir
les ambicions de Berenguer fou Guimer, bisbe de Girona des d'una data desconeguda,
potser d'abans de 834. Era probablement un fidel de Bernat de Septimània –per tant hauria estat nomenat bisbe cap al 827-830– i el primer descendent conegut del bisbe Gualaric.
Les dificultats entre el comte Berenguer i el bisbe semblen esmentar-se el desembre de
834, quan el precepte d'immunitat de l'emperador Lluís a Guimer esmentava la raó per la
qual els dominis episcopals eren situats sota la protecció imperial "(... )propter infestationem malivolorum hominum". És a dir, les vil-les i drets episcopals als comtats gironins
havien estat pertorbades o usurpades per homes "dolents" i el bisbe demanava –i aconseguia– un precepte imperial que confirmava el seu domini sobre aquestes. Aquestes
"pertorbacions" caldria situar-les, lògicament, una mica abans de la data del precepte,
segurament en els anys anteriors, potser durant els enfrontaments entre Bernat-Gaucelm
i Berenguer (831-832), o més probablement una mica més tard durant la breu guerra civil
que enfrontà els fills de Lluís el Pietós el 834, encara que no hi ha cap referència als efectes d'aquesta lluita a terres gironines, sense que poguéssim descartar-les. En aquest sentit
podem llançar la hipòtesi que Guimer hauria estat investit bisbe sota el patrocini dels citats
Gaucelm i Bernat –cap a 830–, la qual cosa el situaria en oposició al nou comte Berenguer,
arribat al poder després de la destitució dels citats germans en 831-832. Per aconseguir la
restitució, o confirmació, d'allò que li hauria estat arrabassat, probablement pels homes de
Berenguer, el precepte confirmava tot allò que la seu gironina havia aconseguit en les anteriors donacions de Carlemany –les vil-les de Cacavianus (Valldavià?), Olianus (Ullà),
Celsianus i Vellosos (Ullastret), Molleto (Mollet de Ter), Milliasam (Millars), Castellum
Fractum (Sant Julià de Ramis i Sarrià), Parietes Rufini (Domeny, Taialà i Fontajau), Bascara,
Spedulias (Espolla), Crispianus (Crespià), i Miliarias (Mieres), a més del terç dels impostos
de pascuario et teloneo sobre els pagus d'Empúries, Girona i Besalú. A tot això el bisbe
Guimer aconseguí que s'hi afegís quelcom que no figurava en les donacions de Carlemany:
la immunitat judicial sobre totes les possessions, drets i persones que depenien de l'autoritat episcopal (Marquès 1993, 57-58). La immunitat tenia uns efectes polítics evidents: cap
autoritat laica amb competències judicials, començant pel comte, no tindrien autoritat dins
les possessions episcopals. Aquesta fórmula, incrementava l'autonomia episcopal, especialment en relació a l'àmbit d'actuació d'un poder comtal que començava a manifestar-se
agressiu, des del punt de vista episcopal.
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Per tant, lluny de considerar-lo un acte protocol -lari, cal valorar el precepte de l'any
834 com una conseqüència dels enfrontaments entre les faccions comtals i episcopals,
mitjançant els seus fideles o milites respectius —entre els quals hi hauria els familiars del
citat Lleó entre 829 i 831, o els homes malèvols citats en 834—, per la possessió de dominis o beneficis fiscals com el ja citat a Fonteta. L'afebliment de l'autoritat reial, que ja es
manifestà quan no s'aconseguí reunir l'exèrcit l'any 828, es manifestava ara en enfrontaments entre les dues grans esferes de poder territorial —comtes i bisbes amb els seus fideles— per l'apropiació de fragments del botí fiscal.
El retorn de Bernat de Septimània i les relacions
amb el bisbe Gotmar (835-844)
Berenguer de Tolosa va morir cap a juny de 835 i la seva desaparició significà la restauració de Bernat de Septimània, vençut en la revolta de 831-832, però retornat al favor
imperial després de la seva participació en el bàndol legitimista —els partidaris de Lluís el
Pietós— durant el conflicte de 833-834. De tota manera el seu poder era inferior al de l'etapa anterior, car no controlava els comtats pirinencs ni els marítims d'Empúries, Peralada
i el Rosselló, on trobem altres comtes, Sunyer i Alaric, probablement des de 834; en canvi
tenim Bernat exercint les seves funcions comtals a Girona des del primer moment. Trobem
una notícia molt significativa en un judici que va tenir lloc a Empúries en 842, on s'enfrontaren el comte Alaric i el nou bisbe Gotmar per la possessió de la tercera part dels
drets fiscals sobre els mercats, les pastures i el bestiar —els tributs de pascuario i teloneodels comtats d'Empúries i Peralada. El mandatari del bisbe explicava com el bisbe Guimer,
antecessor de Gotmar, arribà a Girona després d'haver aconseguit el precepte imperial de
desembre de 834 i aleshores el comte Bernat l'investí amb els drets episcopals i els tercos
dels citats tributs en els pagus de Girona i Besalú. Després a la ciutat d'Empúries el comte
Sunyer l'investí amb els mateixos drets sobre els pagus d'Empúries i Peralada (Marquès,
1993, 60-66). La data d'investidura del bisbe Gotmar amb els drets episcopals, no citada en
l'esmentat judici, cal situar-la amb més seguretat en 835, quan Bernat de Septimània havia
estat restituït en les seves funcions comtals. Una altra possibilitat, més remota, planteja les
dates de 827-829, quan Bernat fou comte a Girona per primer cop, però aleshores Sunyer,
també citat, no era comte a Empúries; ho era l'esmentat Gaucelm.
El document és força significatiu per diversos aspectes. Indica, d'una banda, que els
comtes encara actuaven com a representants o delegats territorials dels monarques carolingis i tenien cura d'executar les seves ordres, si més no aquest és el paper que representa el comte Bernat en el text. D'altra banda podem comprovar que els bisbes eren
personatges públics, elegits i investits sota ordres imperials, i que disposaven d'una part
de les possessions públiques i de les rendes fiscals per dur a terme la seva tasca, la qual
cosa significava que jugaven un paper públic comparable al dels comtes o superior. Llur
camp d'acció —el bisbat— era més extens, car abastava diversos pagi o comtats, quatre en
el cas de Girona.
També hem de remarcar que el document parla d'una cerimònia de presa de possessió del bisbe "(.. ) cenit Guimer condam episcopi (...) a lerunda civitate cum gratia domni
Lodovici imperatoris (...) et sic recepit pleniter ipso episcopato (...)", i de la concessió dels
drets fiscals adjudicats pel comte al bisbe per manament imperial "(...) et per iussionem
predicti imperatorem revestivit Bernardus comes condam Guimarane episcopus de ipso
episcopatu cura terciara partem de ipso pascuario et teloneo de Gerundense atque
Bisuldunense(...)". Potser la cerimònia —de caràcter civil— aniria acompanyada de la seva
consagració com a nou bisbe, tot i que aquesta podria haver tingut lloc anteriorment, car
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tenien un contingut distint. En qualsevol cas el document palesa el caire dual de la funció episcopal en època carolíngia i també les creixents tensions entre comtes i bisbes per
la possessió dels drets fiscals, com els citats del teloneu i el pascuari o pasquer.
Les relacions entre el comte-marquès Bernat i el nou bisbe Gotmar, que devien ser prou
bones fins al 842 o 843, degueren empitjorar durant els darrers anys de govern de Bernat.
Ho sabem gràcies a un nou precepte reial que el bisbe va aconseguir del rei Carles el Calb
l'any 844, l'any següent de la seva arribada al tron. El nou monarca havia estat enfrontat
amb Bernat des de 841, en el decurs d'un nou conflicte entre partidaris dels diversos membres de la casa reial. Finalment Bernat fou fet presoner en 843 i executat l'any següent.
Segurament aquestes lluites també tingueren ressò en els comtats de la Marca i molt
concretament al bisbat de Girona. El precepte de juny de 844 explica que la uilla del
Far (prop de Figueres), de possessió episcopal i que no era citada en el precepte anterior de juny de 834 "(...)quondam Bernardus comes quodammodo commutando seu
concambiandoprenominate matri ecciesie irreverentersubtraxerat"; o sigui que el bisbe
reclamava i obtenia el reconeixement del domini sobre un terme, una uilla que li havia
estat sostreta pel difunt comte Bernat –executat un mes abans (maig de 844)–, mitjan
procediments il-lícits. Probablement la uilla del Far era un fisc reial que havia estat-çant
atorgat al bisbe poc abans, entre 834 i 844, i el comte Bernat –o els seus homes– li haurien pres al bisbe durant l'esmentada revolta. Resulta significativa la referència a l'intercanvi com a mètode de la sostracció; això ens fa pensar que la uilla podia estar en possessió d'algun fidel episcopal, el qual l'hauria intercanviat amb el comte Bernat o els seus
homes. Sembla que un altre cop estem, segurament, davant un beneficium –en aquest
cas una uilla sencera–, que el bisbe havia rebut feia poc temps i que atorgà a algun fidel.
Posteriorment la uilla hauria canviat de bàndol, per finançar amb els seus drets fiscals
les xarxes de fidelitat de la facció revoltada contra Carles el Calb. Sembla evident que el
bisbe s'apressà a obtenir el precepte durant l'estada del rei Carles a Tolosa, quan la conjuntura política 1i era favorable, car l'execució de Bernat, pocs dies abans, facilitava la
restitució de totes les sostraccions fetes pels fidels del comte revoltat.
Tal com podem veure, la recerca de preceptes reials que van ser obtinguts pels bisbes Guimer en 834 i Gotmar en 844 per confirmar i ampliar els drets i la immunitat de
la seu de Girona eren més el producte d'unes necessitats i unes conjuntures polítiques
cada cop més conflictives que no pas la recerca rutinària davant l'arribada d'un nou
bisbe o un nou monarca franc. D'altra banda sembla evident que les disputes entre comtes i bisbes per la possessió sobre el fisc reial –que ells mateixos tenien com a beneficis
de les seves funcions públiques– es generalitzaven. Ho hem vist en relació al benefici
de Fonteta cedit pel comte Gualaric cap a 830, també en relació al precepte de 834 on
se citaven els homes que atacaven els dominis episcopals, o la disputada possessió de
la villa del Far citada en el precepte de 844. No hi ha dubte que les lluites per l'apropiació dels dominis fiscals sovintejaven, malgrat els repetits intents dels diplomes reials
per esmenar-ho. També resulta significatiu que les disputes es concentressin en aquelles
possessions que havien estat atorgades recentment –Fonteta i el Far no figuraven en el
precepte de 834–, un senyal de les creixents dificultats dels monarques –especialment
de Carles el Calb– per imposar les seves decisions, mentre ningú no semblava discutir
les donacions que Carlemany havia fet als bisbes gironins mig segle abans.
Malgrat les mesures preses pels bisbes, els intents de consolidar la seva autoritat sobre
aquest patrimoni fiscal rebut com a benefici –esdevingut aloer més endavant–, només van
reeixir en part. A la llarga, la possessió d'alguns termes va resultar problemàtica, especialment quan se situaven en el territori d'autoritats hostils, com eren els comtes d'Empúries
des de la fi del segle IX. Per aquesta raó, en 936, el bisbe Guiu es va desprendre del seu
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alou de la uilla del Far d'Empordà, situada al bell mig dels dominis emporitans, a canvi
d'adquirir els drets sobre la uilla de Palatio Mauro re —avui el barri de Sant Francesc, al sud
de la Bisbal—; l'intercanvi es va fer amb "1'il-lustre" Esmerad, probablement un membre del
casal d'Empúries i el Rosselló —un bisbe d'Elna portava aquest nom. D'aquesta manera, els
bisbes reforçaven el seu domini sobre l'alou episcopal nascut al voltant de la uilla
Fontanetum, a canvi de deixar un altre alou de manteniment difícil (Martí 1997, 71).
Segurament en aquests anys del segon quart del segle IX, quan els comtes i marquesos citats governaven extensos territoris formats per diversos comtats, es degué reforçar
la figura dels vescomtes, car aquests havien de representar els primers en les diverses
funcions militars, judicials i fiscals, especialment en absència d'aquells —Gaucelm, Bernat
de Septimània o Berenguer de Tolosa—, grans magnats del regne franc, més atents als
embolics polítics del regne —incloses les guerres civils— que no pas a la gestió quotidiana dels seus papi. Per això sembla significativa l'aparició de les primeres mostres de l'activitat vescomtal a terres gironines: es tracta de judicis celebrats en la dècada dels anys
quaranta. El primer és de setembre de 841 —quan ja devia haver esclatat la sedició del
comte Bernat— i explica el plet entre el bisbe Gotmar i el laic Domènec pel domini d'unes terres i un hort del vilar de Terradelles, al sud de Bàscara (Marquès 1993, 59), en
presència del vescomte Guifré. També són citats dos vescomtes en el citat judici de 850
(o 851) on Lleó pledejà amb el bisbe per la possessió del fisc de Fonteta. En aquest cas
hom citava els vescomtes Ermidó i Radulf, un dels quals havia de ser el vescomte gironí i l'altre emporità, car Fonteta se situava al límit dels seus comtats. Ens preguntem si
aquests vescomtes també disposaven d'una dotació fiscal consistent en l'usdefruit de
diversos beneficis territorials —vil-les— i altres drets públics encomanats a les seves funcions. Poden haver format aquests un conjunt compacte i estable en el temps, com
veiem, en gran part, en el cas dels bisbes? Si aquest fos el cas, com sembla possible, l'ex
de dominis vescomtats coneguts, ja en un context feudalitzat, al sud del-tenscoju
comtat gironí des de principi del segle XI —Montsoriu, Massanet, Argimon, Brunyola,
Blanes, Lloret... —, podrien formar, si més no en part, la dotació fiscal vescomtal, encara
que això només ho esmentem a tall d'hipòtesi, perquè no podem oblidar les diverses
donacions, vendes i permutes sofertes pel patrimoni aloer de comtes i bisbes al llarg del
segle X, que poden haver transformat notablement, també en el cas dels vescomtes, la
situació dels alous en relació a les dotacions beneficials del segle IX.

Ascens i eclipsi d'un nou casal Sunifred de Cerdanya i
la revolta de Guillem, fill de Bernat de Septimània
Després de la derrota i mort de Bernat de Septimània, sembla que fou Sunifred
d'Urgell-Cerdanya, enfortit pel seu èxit davant els musulmans en l'any 842, qui va rebre
el govern de gran part dels comtats de la Marca i de Septimània, excepte els costaners
del Rosselló i Empúries-Peralada, que trobem sota govern del seu germà Sunyer, ja citat
cap a 835. Aquesta afirmació és una mica fràgil —no tenim cap referència directa de
Sunifred en relació a Girona— perquè es recolza en uns pocs documents; principalment
un diploma del rei Carles el Calb adreçat a un hispà per confirmar-li la possessió de dues
uillae a la Septimània, afer que van investigar el marquès Sunifred i el comte Sunyer, ja
citats (Abadal 1952, 335-337). El títol de marquès aplicat a Sunifred —més descriptiu que
funcionarial— s'aplicava, com ja hem vist, als comtes que acumulaven el govern d'un grapat de comtats a les marques de frontera, on desenvolupaven importants funcions de
comandament militar. Aquest sembla ser el cas de Sunifred, que a més tot indica que fou
el pare de Guifré el Pilós.
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La puixança que semblava adquirir el casal de Sunifred, descendent del comte Bel.ló
de Carcassona, va patir un sotragada cap a 848-849, quan va esclatar la revolta de
Guillem, fill i hereu del rebel Bernat de Septimània executat en 844. Guillem, que sembla voler recuperar els dominis perduts pel seu pare, es rebel-là enmig d'un context polític més general, la gran revolta que encapçalà Pepí II d'Aquitània contra el seu nebot, el
rei Carles el Calb. Guillem era un altre dels dissortats personatges de la nissaga tolosana que s'enfrontà amb el rei Carles, el botxí del seu pare, i amb els seus fidels. Sembla
que l'any 848 els revoltats portaven la iniciativa i segurament aleshores Guillem eliminà
el marquès Sunifred i el comte Sunyer i s'apoderà dels seus comtats. Això no sigui res
més que una deducció, car les fonts resten mudes en aquest punt, però el cert és que
no se'n sent a parlar més, ni de Sunifred ni de Sunyer. L'any 849 es produí la reacció del
rei Carles; primerament actuà contra Pepí i, durant l'estiu prengué Tolosa i dominà
l'Aquitània. Després s'atansà a la Septimània i ocupà Narbona l'octubre, i mitjançant els
seus homes segurament també recuperà Girona i Barcelona, on va nomenar nous comtes entre els seus partidaris —Aleran a Barcelona, Isembard a Empúries, Salomó a UrgellCerdanya i un gairebé desconegut Guifré a Girona-Besalú.
Però Guillem no es va sotmetre fàcilment. El cronista àrab Ibn Hayyan explica com el
fill de Bernat de Septimània havia acudit en plena revolta, cap al 848, a presentar-se a la
porta de la Suda, el palau de l'emir de Còrdova, i li va demanar ajuda contra els seus
compatriotes d'Ifranja (el país dels francs). Aconseguí la col-laboració cordovesa i es precipità contra el seu país; assetjà Barcelona fins a anorrear-la —la qual cosa vol dir que la
prengué temporalment— i després atenyé Girona i els seus voltants, la qual cosa s'ajusta
a la primera etapa de la revolta. Segurament arran d'aquestes victòries cal entendre la desaparició dels seus enemics, els comtes citats. Després de la reacció de Carles el Calb (849),
Guillem va escriure a l'emir, recordant-li tot el que havia fet i que encara persistia en la
lluita contra els seus enemics. L'emir Abd-al-Rahman II reconegué el seu esforç i es disposà a ajudar-lo. Va escriure als governadors de Saragossa i Tortosa —cap referència a
Lleida o Tarragona— per tal que li donessin suport, perquè la seva revolta suposava que
es mantindrien les discòrdies entre els enemics dels musulmans (Bramon 2000, 204-205).
El cronista Al-Makkarí explica que l'any 850 l'emir envià un gran exèrcit encapçalat pel
seu hagib (primer ministre) Abd-al-Karim cap al territori de Barcelona on devastà els seus
voltants, assetjà també la ciutat de Girona, a les rodalies de la qual causà grans estralls, i
se'n tornà (Millàs 1987, 108) sense aconseguir cap fita remarcable, com podem veure.
Aquesta incursió fallida dels andalusins fou el cant del cigne de la revolta de Guillem.
Com podem veure, l'estratègia dels emirs andalusins era molt evident. Es dedicaven
a explotar les dissidències internes dels francs donant suport als rebels, com ja havia passat en 827, però sense intervenir-hi directament. Només quan les forces dels rebels s'afeblien intervenien directament amb les seves forces, tot i que desconeixem si en atacar
Barcelona i Girona els seus objectius eren la conquesta o la simple depredació. Les fonts
d'aquell conflicte no han deixat gairebé cap testimoni del seu abast a les terres gironines, malgrat la importància dels esdeveniments: l'assalt de Guillem, la reacció de Carles
el Calb i l'atac musulmà, tot plegat en menys de dos anys. Només coneixem les referències genèriques als estralls a les seves rodalies. En tot cas sembla evident que les
muralles de Girona van aguantar bé, la qual cosa ens parla de l'encert de la seva reconstrucció i ampliació després del desastrós atac musulmà de 793. Desconeixem els suports
que el rebel Guillem pot haver tingut en aquestes contrades, que poden haver estat
importants, atesa la seva filiació —fill de Bernat de Septimània, nebot del marquès
Gaucelm i nét de Guillem de Tolosa— i l'arrelament de la seva nissaga des de feia mig
segle, per la qual cosa devia conservar molts lligams de fidelitat. Tampoc podem dir gaire
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sobre la incidència dels esdeveniments en l'estabilitat del bisbat gironí, aleshores ocupat
per Gotmar, però no hem d'oblidar la citada disputa sobre el fisc de Fonteta entre el bisbe
i un fidel comtal en l'any 850 (Marquès 1993, 69-70), molt poc després de la revolta de
Guillem. Encara que els precedents argumentats per les parts reculaven als temps del
comte Gaucelm i els primers anys de Carles el Calb —cap a 829-831 i 843-844 respectivament—, el litigi per la possessió de l'esmentat fisc havia de ser posterior per força, car, d'altra banda, el retard seria inexplicable, per la qual cosa pensem que cal relacinar-lo amb
els esdeveniments dels anys 848-850. Si tenim en compte que el mandatari episcopal
al-legava que Lleó, el noble laic que pledejava contra en bisbe, era fill d'Estavil-li, que
havia rebut el fisc en benefici del comte Gaucelm, i que el rebel Guillemó —el fill de
Bernat de Septimània— també era nebot del Gaucelm, sembla probable que ens trobem
davant una nissaga de nobles locals que havien mantingut un lligam estret amb els hereus
dels germans Bernat de Septimània i Gaucelm, que mantingueren diverses revoltes contra l'autoritat reial i disputaren diverses vegades els beneficis fiscals amb els bisbes, que
en aquells anys semblen els grans defensors del poder monàrquic, si més no a les terres
gironines. En el decurs del l'assalt i domini de les contrades de la Marca per part de
Guillemó —entre 848 i 849—, Lleó podria haver usurpat o amenaçat el benefici episcopal
a Fonteta, que havia estat seu o del seu pare anteriorment, en 829-830, però que li devia
ser arrabassat posteriorment i havia estat atorgat per rei Carles al bisbe Gotmar entre els
anys 843-844. Quan es restablí la situació a favor dels drets reials i episcopals, tingué lloc
un judici on el mandatari o advocat episcopal, que portà la iniciativa en el procés, aconseguí demostrar la il•legalitat dels arguments aportats per l'altra part. El fisc restà definitivament en mans del bisbe i constituí el nucli del futur alou episcopal de la Bisbal.
Conclusions
Les terres gironines mostren dades força concloents dels inicis del procés de la desintegració de l'imperi carolingi durant el segon quart del segle IX, que no tenien precedents
apreciables en el període anterior. Els diplomes reials dels anys 834 i 844 o judicis com
els que enfrontaren en 842 i 850 els bisbes amb els comtes o fidels comtals mostren senyals de les creixents diferències entre el poder comtal, concentrat al voltant de grans nissagues familiars descendents dels comtes de Tolosa i Carcassona, i el poder episcopal,
representat per bisbes elegits per la cort imperial, tal com mostra el judici de l'any 842.
Els comtes que governaven Girona aquells anys, o bé membres de les seves nissagues,
paticiparen o protagonitzaren fins a quatre grans revoltes conegudes contra l'autoritat reial
(anys 826-827, 831-832, 843-844 i 848-849). Encara que aquestes s'integraven en un marc
més gran —sovint les lluites pel poder en el si de la nissaga carolíngia— mostren uns efectes més concrets sobre l'àmbit de comtats i bisbats com el gironí. Els bisbes Guimer i
Gotmar, que mantenen una actitud favorable al poder reial —com ho demostren les dades
conegudes sobre la investidura del primer i els preceptes d'immunitat recollits per tots
dos de mans reials— s'enfrontaven a la creixent ambició dels comtes —Gaucelm, Bernat de
Septimània o Berenguer de Tolosa— que els disputaven els dominis —uillae— o els drets
fiscals —pascuaris i teloneus— concedits pels monarques, en règim de benefici, per al manteniment de les funcions episcopals. Més enllà de cada disputa concreta, el procés mostra les dificultats dels monarques per mantenir el control sobre el fzscum, cada cop més
disputat pels poders locals com si es tractés d'un botí. No ens pot sorprendre que mig
segle després aquests béns i drets públics apareguin com a alous (propietats) en mans
dels poders locals, com es pot veure en el casos citats de Fonteta o el Far d'Empordà,
que el bisbe retenia en el seu poder a principi del segle X.
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L'aixopluc del bisbe
Adroer, Bonadona i Ponç.
Una família de la noblesa gironina als segles X-XI
Els documents de l'Arxiu Capitular de la Seu de Girona conserven molta informació
que encara resta lluny d'estar exhaurida i que permet desentrellar els processos que van
modificar les estructures polítiques i socials entre els segles X i XI. A banda del coneixement que ens aporten sobre l'evolució política general i local, o també de la institució episcopal i les seves seus de Santa Maria i Sant Feliu de Girona i els seus clergues,
també podem trobar un bon nombre de dades sobre els laics, sovint nobles, que protagonitzaren juntament amb els comtes i bisbes el complicat procés de transformació de
l'estat carolingi, encara vigent al segle IX, en la nova estructura articulada del poder feudal, afermada a mitjan segle XI. En aquest sentit, Girona disposa d'indicis per observar
l'evolució i les transformacions d'una familia de la noblesa local des de principi del segle
X, quan disposava de beneficis públics a l'entorn de Girona, consolidats mercès a la fidelitat al bisbe, i que esdevingué plenament feudalitzada al segle XI, amb la possessió del
castrem de Salzet (Sant Sadurní de l'Heura) i la cabiscolia o direcció de les escoles de
la seu. El seguiment d'algunes de les seves activitats, poques però significatives, ens pot
fer entendre millor els canvis que mitjançant l'evolució de conceptes com benefici, alou
i feu, van significar, a escala general i local, la recomposició de l'estructura i les relacions
de poder entre reis, comtes, bisbes i els seus fideles, els nobles locals dels quals l'exemple que analitzarem tot seguit segurament en pot ser un paradigma.
La noblesa local és l'estament dirigent menys conegut de les societats altmedievals.
Mentre que en el graó superior, els bisbes i comtes gaudeixen d'un millor coneixement
i podem explicar-ne l'evolució i adaptació al llarg de tot el període, els seus fideles,
aquells que gaudien de l'autoritat local i d'unes funcions cada cop més privatitzades, sota
l'aixopluc comtal i episcopal, són gairebé desconeguts abans del segle XI. I en canvi, la
seva importància fou cabdal, ja que protagonitzaren el gran canvi polític i social del segle
X, la feudalització, un delicat equilibri entre les velles i agonitzants funcions públiques
representades per comtes i bisbes –dipositaris de l'extingida autoritat reial, i els nous
poders locals afermats per les nissagues locals que regentaven els castells, les noves seus
del poder. El seguiment de la nissaga que ara desenvoluparem permet copsar els mecanismes i equilibris que van fer possibles aquells canvis, i també ens permet entreveure
com fou sota l'aixopluc de les autoritats territorials –comtes o bisbes– que aquests fideles bastiren llur poder al llarg del segle X.
Els preceptes reials del 922 al bisbe Guiu i el

fidel Adroer

L'any 922 el bisbe Guiu de Girona va viatjar a França per aconseguir diversos preceptes del feble rei Carles, en un context gairebé "terminal" de l'autoritat dels monarques carolingis, que Abadal va analitzar magistralment (Abadal 1958, 275-277). Guiu
trobà el rei a Tours a principi de juny i s'hi estigué alguns dies, pocs, car a principi
d'agost ja tornava a ser a Girona, on presidí la consagració de l'església de
Fontcoberta. Durant l'estada el bisbe gironí negocià i obtingué una bona colla de preceptes d'immunitat per a institucions com l'arquebisbat de Narbona, la seu de Girona
o el cenobi de Sant Medir i Sant Genís de Girona, i per a senyors, laics o clergues com
Teodemund, Sunifred i Adroer. De tots ells ens interessa particularment el precepte
atorgat al darrer.
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En aquest diploma del rei Carles, atorgat a precs del bisbe Guiu, Adroer rebia la confirmació de la possessió del vilar de Mont-ras, al terme de Taialà, de cases i terres al lloc
d'Exemins, altres cases, horts, terres i vinyes al lloc d'Armentera, també anomenat la
Torroella, i al mont Tudela. També cases, corts, terres i vinyes al lloc de Campdorà i,
finalment, cases, horts, terres i vinyes en un lloc no especificat davant els murs de la ciutat de Girona (Marquès 1993, 115-116).
El bisbe també aconseguí un precepte per a la seu de Girona, on es confirmaven tots
els seus dominis i drets d'origen públic, entre els quals s'esmentava "tot allò que Adroer
va donar a Santa Maria" (Marquès 1993, 117-119). Pel context i la redacció del document és impossible saber quines possessions formaven la donació d'Adroer, però no
sembla que es tracti de les mateixes que havien estat confirmades al fidel del bisbe en
el precepte anterior, atorgat en les mateixes dates, car algunes aquestes possessions semblen citar-se, més de mig segle després, en mans de diverses dones —Bonadona i
Ermengarda—, probables successores d'Adroer, com veurem més endavant. Nosaltres
pensem que aquest doble document pot haver estat producte d'un pacte entre el bisbe
i el seu fidel: Adroer hauria donat diversos béns que no especificava el precepte atorgat
a la seu; a canvi el bisbe fidelibus suis quasdam res quibusproprio iure untuntur", és
a dir que el prelat gironí havia atorgat diverses coses de la seva jurisdicció a diversos
fidels, entre els quals el citat Adroer, i a més va aconseguir un precepte d'immunitat i de
confirmació d'aquests dominis, que teòricament procedien del fisc reial i que Adroer
sembla posseir sense cap restricció, encara que el mateix text reconeix explícitament que
Adroer era un fidel del bisbe Guiu. Aquesta fidelitat hauria estat el preu pagat a canvi
de la donació i posterior confirmació reial. Per tant, pensem que els llocs citats en el precepte haurien arribat a Adroer de mans dels bisbes, com el citat vilar de Mont-ras que
formava part del terme de Taialà; un terme que al segle IX formava part de l'extensa
uilla episcopal de Parets Rufí, que sembla donar indicis de fragmentació a principi del
segle X. Un cop desapareguda, pràcticament, l'autoritat reial, els bisbes no dubtaven a
repartir part del seu patrimoni entre nobles com Adroer, a canvi de la seva fidelitat que
inclouria, sens dubte, serveis militars i suport polític. L'antic sistema de beneficis atorgats
com a remuneració de les funcions públiques evolucionava cap als feus, tot i que aquesta paraula encara no es feia servir.
Gairebé tots els indrets citats més amunt els podem localitzar facilment. Mont-ras,
Exemins, el lloc de la Torroella d'Armentera i el mont Tudela formen un continu que
abasta actualment des de Taialà, on trobem el mas de Mont-ras sobre el pla de Domeny,
passant pel mas de Xemins, citat en l'edat mitjana i a la riba de la riera de Gàrrep, fins
al pla de l'Armentera —topònim medieval, avui el pla de Sant Gregori— i la muntanya de
Sant Grau al cim de la qual encara es conserven restes del castell de Tudela. En tots els
casos els indrets són citats com a vilars o llocs, la qual cosa significa que eren termes;
el mateix passava amb el lloc de Campdorà, citat com a lloc, terme o uilla en diversos
documents dels segles X i XI. Notem que la referència al mont Tudela no esmenta en
cap moment l'existència del castro Todela al seu cim; això pot ser un argument consistent sobre la no- existència del castell, documentat des del segle XI, però també podria
tractar-se de la manca de pes administratiu de la possible fortalesa en el cas que aquesta existís, tal com constatem en gran part de les terres gironines, on els castells no esdevindrien els centres de l'organització territorial des de mitjan segle XI, a diferència del
que passava al veí comtat d'Osona, on els castres constituïen unitats territorials des de
final del segle IX. En canvi sembla probable que la referència a la Torroella del lloc de
l'Armentera ens parli d'una fortificació, certament senzilla, en el mateix pla de Sant
Gregori, tal vegada en el lloc on encara s'aixeca el castell del mateix nom.
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En canvi no resulta tan senzill precisar la localització de les cases, horts, terres i vinyes que Adroer havia rebut del bisbe en el lloc davant els murs de Girona "et in alio
loco ante muros Gerunde ciuitate domos hortos terras víneas"; no s'esmenta el nom del
terme on se situen aquestes possessions i això podria donar lloc a dubtes si no fos per
la indicació que es troba davant els murs de Girona. Per a nosaltres es trobaven dins els
límits del terme de la ciutat i no pas a cap de les vil•les o termes veïns, car, en aquest
cas, el document hauria esmentat el nom del terme, com havia fet en tots els altres casos
ja citats dels dominis d'Adroer. Si tenim en compte que al nord de la ciutat es trobava
l'antiga seu de Sant Feliu que, amb el seu entorn proper, sens dubte formaria part del
patrimoni episcopal, només ens queda el sector meridional, al sud de la muralla de la
ciutat, al lloc conegut aleshores com 1'alveo Onnaris i des del segle XII com l'Areny, on
es podrien trobar algunes d'aquestes possessions d'Adroer properes als murs de Girona
i on més endavant també hi trobarem el seus hereus, Bonadona i Ponç.
Resulta especialment interessant remarcar que abans de la citada donació, els llocs
indicats davant els murs de Girona eren de domini episcopal, com deduïm de la lectura del document. Això vol dir que els bisbes havien adquirit l'autoritat –la potestas– sobre
alguns sectors de l'entorn immediat de la ciutat en una data no gaire llunyana, car cap
dels nombrosos preceptes i butlles atorgats als bisbes –la darrera de 899– citava possessions dels bisbes immediates a les muralles, la qual cosa ens fa pensar que el bisbe hauria aconseguit aquests domini entre 899 i 922, segurament mitjançant alguna permuta o
acord amb els comtes, similar a altres registrades a diversos llocs del bisbat durant les
primeres dècades del segle X.
Hem d'aclarir que el domini d'Adroer sobre els béns citats en els preceptes tracta més
de la jurisdicció o domini eminent que no pas de la propietat d'unes terres. La immunitat rebuda del bisbe i confirmada pel rei es referia a 1'exempció de l'actuació de les autoritats públiques sobre els dominis atorgats. El precepte ho deixava perfectament clar
quan deia que `(...)nullus comes nec vicecomes aut viccarius aut aliqua potestas prefatas res inquietare vel aliquid censum exinde presumant accipere(...) ", o sigui que cap
autoritat territorial –comte, vescomte, vicari o altres– podia intervenir o cobrar impostos
als dominis d'Adroer, que retenia la jurisdicció sobre aquests. Es tracta, tècnicament parlant, d'un beneficium situat sota l'autoritat reial eminent i cedit al bisbe, però posseït
efectivament per un fidel immunista, un noble del nucli de confiança del bisbe Guiu que
aprofità aquesta estreta relació per aconseguir un precepte que confirmava uns dominis
dels quals ja devia disposar anteriorment. L'esment dels diferents components del benefici atorgat –cases, horts, terres i vinyes– tenia, en la nostra opinió, un caràcter fiscal; es
tractaria de diferents tipus de béns afectats per càlculs fiscals específics, seguint uns
models de tradició romana, segurament modificats amb el pas dels segles.
Bonadona i Eldefred, una parella de la segona meitat del segle X
Abans de parlar de l'evolució del dominis d'Adroer i dels seus possibles hereus, hem
de fixar la nostra atenció en una notable parella noble de la segona meitat del segle X,
Eldefred i Bonadona, que a banda de la seva relació amb el citat immunista, establiren
un lligam molt peculiar, des de les darreries del segle X, amb la seu de Girona.
Gairebé no disposem de notícies d'Eldefred abans de la seva mort, però les que apareixen amb posterioritat són força significatives. El 23 de gener de 978 els marmessors
del seu testament donaven a la seu l'alou que aquest tenia en els termes de Maçanet i
Sant Sadurní de Salzet (Sant Sadurní de l'Heura), amb la condició que ho tingués el
cabiscol Riquer en servei de Santa Maria i, a la mort d'aquest ho tingués un altre clergue
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designat "(...)dum uiuit Richarius presbiter supranominatus caput scolis sancte
Marie (...) teneat et posideat predictum alaude in seruicio sancte Marie (...) et post
obitum suum remaneat alü qui uenturi sunt usque infinem sicut aserie condicionis probatum abemus". Entre els almoiners hi signaven Bella, dita Bonadona, Gausfred i el
mateix prevere Riquer; és a dir la dona del difunt i dos probables parents (Martí 1997,
145). Hem de remarcar que el concepte alou es referia a tots els drets, tant els de naturalesa pública –jurisdicció– com privada –propietat–, en mans dels antics representants
de l'autoritat per delegació, i que al llarg del segle X havien patrimonialitzat aquestes
funcions, així com els termes i drets corresponents. Per això no és agosarat plantejar que
Eldefred provenia d'una nissaga d'antics delegats territorials o veguers que haurien exercit la seva autoritat com a uícarii en el terme de Salzet, de la mateixa manera que, mig
segle després, els seus hereus ostentaven l'autoritat feudal sobre el mateix terme, esdevingut un castrum, com veurem més endavant.
Quin era l'origen d'Eldefred? Els documents semblen relacionar-lo des d'abans amb
la rodalia de Salzet. El 19 d'octubre de 956 un Eldefredus actuava com a tutor i almoiner
del testament d'Eldegot, fill d'Esmerad, on aquest deixava a la seu de Girona els seus
alous de Mata i Pins, al Baix Empordà, així com la meitat de la coromina i la vinya que
el seu pare havia rebut del bisbe Guiu (en 936) a la uilla de Vulpellac, molt propera a
Salzet (Martí 1997, 130-131). Aquest Esmerad pot ser un membre de la família comtal
d'Empúries, que va donar al bisbat d'Elna un bisbe del mateix nom entre els anys 916 i
922. Vint anys abans (936), aquest Esmerad havia donat al bisbe Guiu el seu alou de
Palatio Maurore, un terme sencer al sud de la Bisbal, a canvi de rebre l'alou episcopal
de la uilla del Far (d'Empordà) i una vinya, la mateixa citada més amunt, a Vulpellac
(Martí 1997, 118-119), una permuta que reforçava els dominis episcopals al voltant de la
Bisbal i al mateix temps desempallegava el bisbe de l'enutjosa qüestió del domini de la
villa Farus, que enfrontava bisbes i comtes des de mitjan segle IX. Eldefred era per tant
un home important de la comarca, relacionat amb un bisbe com Guiu que eixamplava
el seu alou de la Bisbal i també amb nobles, potser de familia comtal, com els citats
Esmerad i Eldegod, pare i fill amb els quals podria haver estat emparentat, atesa la seva
actuació com a marmessor i almoiner del segon. En el mateix document de 956 signava
com a testimoni un Adroarius del qual no podem assegurar, però tampoc rebutjar, que
es tractés del mateix Adroer citat més amunt a la rodalia de Girona. La seva signatura
com a fidel del bisbe en un document de compra episcopal no seria gens forassenyada,
però es tracta d'un nom prou freqüent en el segle X per poder anar més enllà amb
aquesta hipòtesi.
Sabem que Eldefred havia casat amb Bella, també dita Bonadona, la mateixa que apareixia com a almoinera testamentària en la deixa que Eldefred va fer a Riquer: l'alou de
Salzet. Tots dos tingueren una filla, Ermengarda, que va deixar l'any 988 una esplèndida donació testamentària a Sant Pere de Galligants, consistent en moltes possessions
situades a Tolosella (Santa Eugènia). En el document, els almoiners citats eren Bella dita
Bonadona, l'ardiaca Oliba Llobet, el prevere Freder, fidel de l'anterior i altres, els quals
recordaven que la donació es feia "(...)pro remedium anime predicte Ermengards vel de
genitori suo condam Hellefredi vel de predicta Bonadomna vel de Gauzfredo ", és a dir
en remei de l'ànima de la difunta Ermengarda, del seu pare Eldefred, també difunt, de
la dita Bonadona i de Gausfred, un altre familiar, així com del comte Borrell i la seva
difunta esposa Ledgarda, citats a continuació (Martí 1997, 161-163), un altre indici de l'alta posició política i social d'aquesta família. Si la relació maternofilial de Bonadona amb
Ermengarda no era explícita en el document, sí ho era un any abans (987) quan tingué
lloc la donació del prevere Sendred a la seu, consistent en unes terres a la riba dreta de
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l'Onyar, davant la ciutat, que el citat prevere havia rebut per donació de
"(...)Bonadompna et filia sua Ermengars". Sembla clar, per tant, que Eldefred i
Bonadona tingueren una filla dita Ermengarda; en canvi desconeixem quina era la relació familiar de Gausfred, citat en el testament de l'any 988 al costat del document anterior i que també figurava –si més no el mateix nom– en la deixa testamentària feta deu
anys abans a Salzet en benefici del cabiscol Riquer, de la qual parlarem a bastament tot
seguit.
Riquer i la dotació de la cabiscolia de la Seu
L'acció més important coneguda d'Eldefred es va produir arran de la seva mort, quan
en el seu testament va deixar l'alou que tenia als termes de Maçanet i Salzet –tots dos al
Baix Empordà– al prevere Riquer. És una donació de tipus nou, car el destinatari l'hauria de tenir en servei de Santa Maria, però ell disposaria de la gestió i s'encarregaria de
triar un altre clergue que la tindria després de la seva mort. Aquest document ja fou
publicat i comentat per Jaume Marquès, el qual observa que el citat alou provenia del
prevere Odiló, no sabem si per donació, herència o venda (Marquès 1984, 82-83).
Les donacions a la seu, condicionades a la possessió vitalícia de determinats clergues
són relativament abundants a final del segle X; en trobem uns altres tres en el decenni
970-980 –que foren la dotació de la sagristia, la cabiscolia i l'hospital de la Seu–, i alguna més a principi del s. XI, per exemple en el testament d'una dama noble anomenada
Guisla en 1018, casada amb un Gausfred de qui no sabem la filiació, però que podria
tractar-se del mateix Gausfred parent de Bonadona i Ermengarda (Martí 1997, 193-195).
En tots aquests casos els destinataris de les dotacions eren clergues que passaven a rebre
un títol honorífic i de funció dins la jerarquia canonical de la seu, com ara els cabiscols
i sagristans, citats per primer cop en dos d'aquests documents, els anys 970 i 975 (Martí
1997, 143-144). També resulta significativa la donació condicionada que fan l'any 979 els
germans Oliba i Sunifred, clergues de la seu, d'un alou situat a Pontós, condicionat al
servei dels pobres i peregrins (Marquès 1993, 146-147), funció que va dur a terme el
mateix Oliba fins a la seva mort i després el seu nebot Guitart. Es tractava, per tant, d'una
autodonació, matisada per la referència al domini eminent de la seu de Santa Maria.
Per això pensem que la donació de l'alou de Salzet al cabiscol Riquer era també una
donació entre familiars. Recordem que en el testament d'Eldefred el mateix Riquer, a més
de beneficiari, figurava com a marmessor al costat de noms com el de Bonadona, esposa del difunt, i Gausfred que, com ja hem vist, figurava deu anys després al costat dels
mateixos noms –Eldefred i Bonadona– en el testament d'Ermengarda de Santa Eugènia,
filla dels anteriors. Tot això ens fa pensar que estem davant d'un clan familiar, noble sens
dubte, que a la mort d'Eldefred va trametre l'alou cte Salzet a Riquer un membre de la
mateixa família. L'alou quedava integrat dins els dominis de la seu i el bisbe, però la seva
possessió efectiva restà en mans de cabiscols que transmeteren la funció dins la mateixa família, com quedarà clar, ja en el segle XI, amb els cabiscols Falcuci, Ponç i Joan,
fins a la mort d'aquest darrer en 1078.
Sembla evident per tant que ens trobem davant els inicis d'un procés, que ja podem
anomenar de feudalització –o de protofeudalització–, que afecta les possessions de
domini de la seu gironina i, de retruc, les relacions entre el bisbe i els seus clergues.
Alguns dominis episcopals apareixen vinculats a clergues que els han rebut del patrimoni aloer de la seva família i els mantindrien sota la seva possessió i, en morir, els traspassarien a altres clergues de la seva nissaga, encara que la fórmula (...)en servei de
Santa Maria, manifestava la seva integració en el conjunt de dominis episcopals. No hi
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ha dubte que començava a distingir-se entre els béns de domini directe del bisbe i
aquells sota la possessió d'uns clergues de la comunitat canonical cada cop més individualitzats mitjançant la concessió de càrrecs o dignitats específiques, car se suposava que
els alous cedits en benefici ho eren com a remuneració d'aquestes funcions; un procés
de diferenciació que culminà amb la constitució de la comunitat canonical de la seu, amb
un patrimoni propi, l'any 1019.
Riquer fou un cabiscol que deixà una notable petja en diversos manuscrits de la seu,
com el Martirologi d'Adó, que va transcriure ell mateix (Roura 1987, 72-73), un text escrit
per l'arquebisbe Adó de Viena a principi del segle IX, fonamental en la història eclesiàstica de Girona perquè és on s'esmenta per primer cop a la nostra ciutat la presència d'un
bisbe anomenat Narcís, citat en la relació de la Passió de la màrtir Afra d'Augsburg, que
es traslladà posteriorment a Girona, on fou màrtir, una història que pot haver arribat a
Girona ja al segle IX (Mundó 1998, 384-385). Sembla probable que la transcripció del
Martirologi pel cabiscol de la seu hagi donat lloc a la sedimentació de la història de Narcís
en relació a Girona que es va consolidar definitivament a principi del segle XI tal com
mostra el sermó del bisbe Oliba sobre sant Narcís del segon quart d'aquell segle. Això ens
fa pensar que la tasca del cabiscol Riquer pugui haver estat decisiva en la nova elaboració de la història eclesiàstica de Girona que tingué lloc en aquella època.
Bonadona i Ermengarda al Pla de Girona
La documentació estudiada fins ara ens permet establir l'existència, a la segona meitat del segle X, d'una important família de la noblesa amb dominis propers a Girona, de
la qual coneixem algunes activitats de dues dones remarcables; Bella, anomenada
Bonadona –casada amb Eldefred de Salzet– i Ermengarda, filla dels anteriors. Ara tractarem d'albirar els seus orígens familiars i concretament que puguin haver estat les hereves del fidel Adroer.
Hem de recordar que l'any 922 aquest fidel episcopal rebia la confirmació reial dels
seus drets d'immunitat sobre diversos béns i drets, entre els quals se n'esmentaven diversos al lloc d'Exemines i altres davant els murs de la ciutat de Girona. Ara veurem com la
relació de Bella –o Bonadona–, i de la seva filla Ermengarda, permet plantejar-nos la hipòtesi que siguin hereves del citat Adroer per la coincidència del seu patrimoni territorial.
El 28 d'octubre de 987 un prevere de la seu anomenat Sendred va donar a aquesta
unes terres que tenia vora l'Onyar (...)ante Gerundam ciuitatem, i que afrontaven a llevant i migdia amb altres terres de Bella-Bonadona, i a ponent amb la riba de l'Onyar; el
mateix clergue recordava que les terres li vingueren per donació de Bonadona i la seva
filla Ermengarda (Martí 1997, 159-160); desconeixem si això significava cap lligam familiar entre donants i receptor, però sembla clar que les terres havien estat un alou fins
que en la data citada el clergue les donà a la seu, que aleshores n'esdevingué propietària. Encara que el document no cita en cap moment el lloc o terme on se situaven aquestes terres, sembla evident que es trobaven immediates a la ciutat (...)ante Gerundam
ciuitatem, i per tant dins els límits del seu terme, fora muralles, car en cas de trobar-se
en algun dels termes recorreguts pel riu Onyar, necessàriament al sud de la ciutat –Vila
Palol, Quart, Fornells... –, sens dubte s'hauria esmentat el terme, com passava sem--roja,
pre amb totes les donacions, vendes o permutes. Si el nom no apareix és perquè no
calia, en situar-se en el mateix terme de la ciutat, la proximitat de la qual es remarcava,
i no a cap uilla o terme proper. Es tractava d'una redacció semblant a la que s'havia fet
al precepte reial de l'any 922, on s'esmentaven els noms dels termes o llocs on se situaven els béns confirmats, menys en el cas dels situats (...)ante muros Gerunde ciuitate.
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En aquest cas era innecessari citar el nom del terme car es tractava de la ciutat mateixa,
a prop de les seves muralles.
Sembla evident, per tant, que Bonadona i Ermengarda tenien diverses terres a la riba
dreta de l'Onyar, al sud de la ciutat, sens dubte, car al nord i prop la riba del riu s'hi trobava el temple de Sant Feliu, amb tota una rodalia que era de domini episcopal, del qual
no en va sortir, com quedaria palès des del segle XI. Pensem que les possessions de les
dues dones eren les mateixes, totalment o en part, i que havien estat confirmades a
Adroer l'any 922. La seva descripció geogràfica no sembla deixar cap altra alternativa i,
d'altra banda, la relació de Bonadona i Ermengarda amb la seu i els seus clergues sembla molt estreta. De la mateixa manera ho manifestaven els preceptes de l'any 922 en
relació a Adroer i el bisbe.
Una altra qüestió que ens planteja la comparació dels documents dels anys 922 i 987 és
la condició jurídica dels béns atorgats, que sembla haver canviat. L'any 922 va ser necessari el consentiment reial per confirmar la donació de diversos béns episcopals a Adroer, la
qual cosa significava que aquells podien ser definits com un beneficium que el bisbe posseïa i havia concedit a un fidel seu, però en principi sota la potestat reial. L'any 987 les coses
havien canviat molt; els béns que Sendred va donar a la seu els havia rebut de Bonadona
i Ermengarda, que semblen haver disposat d'aquelles terres en alou sense cap limitació.
Sembla evident que la seu gironina havia perdut el seu domini sobre les citades terres que
havien estat cedides en benefici feia més de seixanta anys; el domini eminent sobre aquestes només va ser recuperat gràcies a la donació citada més amunt, que també sembla una
donació entre parents. Tot plegat sembla constituir un bon exemple de la transformació dels
beneficis en alous i de l'apropiació d'aquests pels beneficiaris, una nissaga de fideles episcopals, encara que en aquest cas el domini va tornar a la institució originària.
Per reforçar aquesta hipòtesi disposem d'un altre document que relaciona Adroer i els
seus béns amb Bonadona. El 21 de febrer de 993 els marmessors de Longobard –també
dit Bellhom– donaven a la seu de Girona unes terres que aquest tenia (...) in Exemines
(Marquès 1993, 154-155), un dels llocs citats en 922 com a possessió d'Adroer; entre els
marmessors i almoiners del testament hi figurava la dita Bonadona. Si tenim en compte
que els marmessors sempre eren designats entre els parents o amics del difunt, no sembla forassenyat afirmar que Bonadona i Longobard tinguessin algun tipus de parentiu i
que la seva relació amb el lloc d'Exemins pugui indicar relació amb el citat Adroer.
Poden haver estat els seus fills?
A banda dels dominis que Ermengarda posseïa conjuntament amb la seva mare,
també disposava d'alous propis. El més notable sembla ser el que tenia a Tolosella (Santa
Eugènia) format per la seva església i un bon grapat de béns i drets: coromines, cases,
vinyes, recs, horts, molins, Llinars i canyissars (Martí 1997, 161-163). Com ja hem vist,
Ermengarda ho va deixar a Sant Pere de Galligants en remei de l'ànima dels seus familiars: Eldefred, Bonadona i Gausfred. El document aclaria que si l'abat i els monjos de
Sant Pere no complien amb les seves funcions a la citada església de Santa Eugènia, la
donació revertiria a Gausfred, que pel context del document sembla el seu espòs o el
seu fill. Resulta notable la referència a una església local de la qual Ermengarda diposava com un bé particular i que aleshores no sembla gaudir de la condició parroquial, car
la donació no esmenta delmes, primícies o qualsevol altre dret d'aquesta naturalesa.
Les possessions d'Ermengarda s'escampaven per molts altres llocs, sempre al pla proper a Girona. L'any 1018, en el seu testament, Guisla, una altra distingida senyora de la
rodalia de Girona, i potser parenta, car el nom del seu marit era Gausfred Longus (Llong),
deixava a la seu molts béns situats al pla, entre els quals citava les terres comprades a
Ermengarda, malauradament sense precisar-ne la localització (Martí 1997, 193-195).
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Els hereus de Bonadona i Eldefred (I): els senyors de Salzet i de Monells
Bonadona sobrevisqué força temps al seu espòs Eldefred, mort l'any 978, car encara
era viva l'any 993, quan firmava com a almoinera en la citada donació testamentària de
Longobard. No tenim una idea gaire concreta de la data de la seva mort, car no la tornem a trobar citada fins a l'any 1027, quan s'esmentava Eldefred i Bonadona com a
difunts. Quins foren els seus hereus i hereves? Sabem que tingué una filla, la citada
Ermengarda, que morí l'any 988, i que per tant no la sobrevisqué; potser també un fill
anomenat Gausfred, citat als textos de 978 i 988. D'altra banda, en l'esmentat any 1027
la parella formada per Otger (de Monells) i Tresgonça va donar a la seu un alou situat
al Mercadal que abans fou "(...) de Eldefredo et de Bona Domna qui fuerunt condam"
(Marquès 1993, 187-188), o sigui que aleshores Bonadona també era difunta. Sembla gairebé segur que Eldefred i Bonadona foren els pares de Tresgonça, car, a banda d'interpretar la relació directa esmentada en la donació anterior com a paternofilial, Tresgonça
surt citada a diversos documents com l'hereva del domini de Salzet i de possessions properes a Girona, com acabem de veure en el cas del Mercadal de 1027.
Podem afirmar amb força seguretat que a Bonadona li sobrevisqueren tres fills;
Tresgonça, casada amb Otger de Monells; el cabiscol Ponç de la seu, i la citada i gairebé desconeguda Bonadona. A tots tres les seves possessions al pla de Girona els venien
de la mare -algunes dotades amb immunitat-, mentre que del seu pare Eldefred heretaren les de Salzet, que havien esdevingut un feu del bisbe i la seu de Girona, a causa l'evolució feudalitzant de la donació de 978.
La figura de Tresgonça és tan o més notable encara que la del seu germà Ponç, del
qual ens ocuparem més endavant, car pel seu matrimoni amb Otger de Monells va donar
successió a dues branques de la noblesa feudal empordanesa: el seu fill Gausfred, també
anomenat Gausfred Otger pel nom del seu pare (-Audegarius et uxor sua Transsegontia
etfilio nostro Gaucfredo- diu el document de 1027), heretà el domini o castre de Monells
-s'esmenta com Gaucefredus Audegarii de Monels en 1065-, mentre que un altre, anomenat Amat o també Amat Vivas -potser fill d'un altre pare-, heretà el domini o la jurisdicció de Salzet, també esdevingut castre, pel qual prestà jurament al bisbe Berenguer el
gener de 1052: "(...)Iuro ego Amatusfilius qui fui Trasguntie femine(...) fidelis ero tibi
Berengario episcopo et(...) non colligam ullum hominem in meam fortedam quam
babeo aput Sanctum Saturninum de Salzed ad tuum damnum(...) et quociens tu predictus Berengarius pecieris a me Amato potestatem de predictam fortedam(...) non vetabo potestatem de predicta" (Marquès 1993, 230). És a dir que Amat jurava fidelitat al
bisbe, es comprometia a no donar aixopluc al seu castell a cap dels seus enemics i prometia retornar la potestat de la fortalesa al bisbe quan aquest li ho demanés. El jurament
era signe que l'alou, esdevingut un castrum, era de jurisdicció eminent de la seu i el
bisbe, probablement des de la donació testamentària d'Eldefred en l'any 978, quan encara no era un terme castral, encara que el domini efectiu del terme continuava en mans
dels hereus d'Eldefred, com acabem de veure, car el document afirmava implícitament
la potestat o autoritat d'Amat, cap del clan familiar dels Salzet en condomini amb el seu
oncle, el cabiscol Ponç, del qual fou el principal hereu pel que feia a les possessions de
Salzet quan el cabiscol morí en 1064 (Martí 1997, 316-317).
Com hem d'interpretar el matrimoni entre Tresgonça i Otger de Monells? Si tenim en
compte la prematura mort d'Eldefred de Salzet en 978, la seva vídua i fills devien quedar en posició difícil, sense un cap de nissaga fort que pogués aturar les apetències d'altres clans nobiliaris. El matrimoni de Tresgonça, potser la filla gran, amb un important
cap de nissaga com Otger, com citava explícitament el testament del cabiscol Ponç
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(...) Tresgoncia femina, uxor que fuit Odegario de Munels (Martí 1997, 316-317), un personatge que a més era senyor de Monells, terme veí de Salzet, degué consolidar la posició del grup familiar i especialment les seves possessions al bressol familiar del Baix
Empordà; per això altres fills de Bonadona com Ponç pogueren dedicar-se a la carrera
eclesiàstica, indispensable per mantenir el control de l'alou de Salzet que el seu pare
Eldefred havia cedit en testament a la Seu de Girona en l'any 978, amb la condició que
fos regentat pels cabiscols. El matrimoni entre els Monells i els Salzet no va portar a la
confusió entre les dues famílies ni la fusió dels patrimonis. Els dos fills coneguts de
Tresgonça, Gausfred Otger i Amat Vives, heretaren els respectius honors familiars i termes castrats de Monells i Salzet cap a mitjan segle XI, com hem vist més amunt.
Tresgonça encara era viva en 1061, quan va fer donació a la canònica de la Seu d'un
alou format per diverses peces de terra a Salzet, però ja era difunta en 1064 quan el seu
germà, el cabiscol Ponç, la citava com a morta.
Els hereus d'Eldefred i Bonadona (II): els cabiscois Ponç ijoan
La seqüència dels cabiscols episcopals lligats al llinatge dels Salzet va culminar amb
Ponç i Joan, sens dubte dos dels principals personatges de la Girona del segle XI, especialment el primer. Les referències a la condició de Ponç com a cap de les escoles de la
Seu les hi trobem a partir de 1034, i una mica més tard les seves relacions familiars. Per
exemple, l'any 1061 hom esmentava la seva condició d'oncle matern del citat Amat Vives
(...) Pontio capiti scole et (...)Amati nepote suo (Marquès 1984, 84), la qual cosa ens permet afirmar que fou germà de Tresgonça i, per tant, també fill d'Eldefred i Bonadona,
malgrat la distància que el separa en el temps amb el pare, mort en 978. Les possessions
de Ponç i el seu condomini de l'alou del Salzet era evident, com palesava el seu testament quan esmentava les seves (...) mansiones qui sunt iuxta ecclesiam sancti Saturnini
de Salzet simul cum ipso curtilio, in quibus solitus sum habitare (Marqués 1984, 72, nota
4); és a dir les cases i la cort que tenia al costat de l'església de Sant Sadurní, on acostumava a residir. Ponç era el tercer membre del clan familiar que mantenia la cabiscolia
de la Seu en les seves mans, tal com podem comprovar en el document d'evacuació d'un
alou del terme de Salzet que li disputava el laic Ramon Gausfred, on s'explicava que la loti l'havien tingut "(...)Richarius iam dicta sedis caput scole et Falcucius suís honoris
successor et Poncius eque capud scole(...)" (Marquès 1997, 214). Sembla evident que ens
trobem davant tota la successió de cabiscols —Riquer, Falcuci i Ponç— durant prop d'un
segle —de 978 a 1064—, i també podem establir la continuïtat del grup familiar car la relació entre Riquer i Ponç es pot lligar mitjançant Bonadona, mentre que veiem com Falcuci
gaudia dels mateixos alous situats en el veïnatge dels dominis familiars a Sant Sadurní
de Salzet. En el seu testament de l'any 1064 (Martí 1997, 313-320) Ponç recordava que
els alous que tenia a la uilla de Sant Sadurní li pervingueren del seu pare i la seva mare,
de qui no cita el nom, però que segurament eren els citats Eldefred i Bonadona, mentre que citava diverses vegades com a beneficiària la seva germana Bonadona, un nom
prou significatiu car també era el de la seva progenitora. Ponç havia enfortit encara més
la seva condició de clergue de la Seu —i la posició del seu clan familiar— en aconseguir
la rectoria de Sant Martí Sacosta, a la qual va vincular alous que tenia al pla i areny fluvial davant la porta meridional de Girona, que amb més precisió situava el testament del
seu afillat i hereu Joan l'any 1078: "(...) alüs terris que inventa fuerunt in iam dicto Plano
ante ciuitatem Gerundam et in ipso mulino quod est ante portam ciuitatem quem vocant
Onnar" (Rius 1928, 368-371), és a dir situades en el mateix lloc on se situaven les possessions de Bonadona citades l'any 978 i anteriorment d'Adroer en 922, davant la porta
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i el mur meridional de la ciutat, possessions que aleshores s'incorporaren a l'alou de Sant
Martí per voluntat del cabiscol Ponç i que foren administrades pels seus hereus i familiars, el cabiscol Joan primer i el seu renobot Berenguer Amat després, fins a començament del segle XII. A aquestes possessions Ponç va afegir-n'hi moltes altres situades al
pla de Girona, l'altra banda de l'Onyar, com ara diverses coromines que va heretar el
seu afillat Joan i que segurament formaven part de les extenses possessions que tenia la
seva família des del segle X. En general podem dir que la geografia de les possessions
del cabiscol Ponç al voltant de Girona mostra la seva relació amb Bonadona, que segurament fou la seva mare, i amb Adroer, potser l'avi. D'altra banda, els seus importants
alous a Salzet, on Ponç se'ns mostra com un veritable senyor feudal, provenien
d'Eldefred, presumptament el seu pare. La seva importància com a personatge gironí de
l'època queda palesa en el fet que la principal marmessora del seu testament fos la comtessa Almodis.
Finalment, i encara que resti una mica al marge del marc cronològic del nostre estudi, no podem deixar de remarcar el comportament de Berenguer Amat i Bernat Amat,
fills d'Amat Vives i nebots del cabiscol Ponç, que mostren la seva condició de família de
l'alta noblesa del comtat ocupant càrrecs i honors laics o eclesiàstics a la fi del segle XI.
Berenguer Amat, el fill gran, fou clergue i heretà els càrrecs i possessions del seu oncle
i del seu "cosí" Joan pel que feia a la rectoria de Sant Martí Sacosta, mentre que també
esdevingué senyor feudatari de Sant Sadurní després de la mort del seu pare, Amat, ja
que en una data una mica posterior a 1093 va jurar fidelitat al bisbe Bernat "(...)de ipso
castro sancti Saturnina de Salzeto et de ipsa turre et de omni fortitudine que est in circuito eiusdem castri" (Martí 1997, 454). Per altra banda, com ha dit Elvis Mallorquí "(...) és
altament probable que Bernat Amat, el prior de Sant Miquel (de Cruïlles) l'any 1100,
també fos fill d'Amat Vives i germà, per tant, de Berenguer Amat" (Mallorquí 2000, 57 i
85), un plantejament que compartim, car la rellevància de la família i el veïnatge de Sant
Sadurní de l'Heura i Sant Miquel de Cruïlles, a més de la semblança del nom, ho fan versemblant.
Conclusions
Les mutacions esdevingudes en els béns o possessions de la nissaga noble d'Adroer,
Bonadona i Ponç, ens permet entendre millor els canvis esdevinguts en l'estructura del
poder polític a les contrades de Girona des del començament del segle X fins a mitjan de
1'XI. Inicialment disposen de béns i drets de naturalesa pública o fiscal, procedents de
l'antic patrimoni reial esdevingut beneficium episcopal, tal com indiquen els preceptes
d'immunitat de l'any 922, que també deixen clar com a principi del segle X l'obediència
i fidelitat a les autoritats territorials —el bisbe— ja pesen més que l'obediència a la potestat
monàrquica; al llarg del segle X aquesta vinculació a les autoritats locals es va accentuar.
Des de mitjan segle X observem una política matrimonial destinada a reforçar els lligams amb altres nissagues territorials —el matrimoni de Bonadona amb Eldefred— i la
seva creixent capacitat d'actuació autònoma, manifestada espectacularment en la donació a la Seu d'un important alou, situat a Salzet, a canvi de la reorganització de la cabiscolia com una institució vinculada a la seva nissaga. Des de la segona meitat del segle
Bonadona, Eldefred i la seva filla Ermengarda disposen lliurement dels seus alous, que
mig segle abans encara eren beneficis, per donar-los a institucions com la seu o Sant
Pere de Galligants, per exemple.
Des del principi del segle XI es manifestaven símptomes indubtables del procés feu
L'alou de Salzet esdevingué un castre pel qual els hereus d'Eldefred i-dalitzor.
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Bonadona juraren fidelitat al bisbe Berenguer a mitjan segle XI. Les estratègies matrimonials es reforçaren amb el matrimoni de la filla de Bonadona –Tresgonça– amb Otger
de Monells, que vinculà estretament dues famílies del Baix Empordà durant els anys de
les pertorbacions feudals a mitjan segle XI. Finalment, la seva posició familiar en el si de
la seu de Girona es reforçà durant els anys de la cabiscolia de Ponç, un altre descendent
de Bonadona, que afegí el càrrec de rector de Sant Martí Sacosta i consolidà la seva autonomia, que restà vinculada durant un segle a la seva nissaga. D'aquesta manera, els
dominis que Adroer posseïa en benefici a principi del segle X havien esdevinguts feus
episcopals i canonicals a la segona meitat del segle XI.
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Amat Vives

de Salzet
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El terme de Girona i els seus límits en
l'alta edat mitjana (s. IX-XI)
Una descripció topogràfica i administrativa del terme de
la Girona altmedieval
L'anàlisi de l'estructura administrativa del territori gironí en l'alta edat mitjana, que permeten fer els documents des de principi del segle IX, identifiquen un espai totalment
estructurat, car les uillae organitzaven el territori en l'àmbit local i, quan els textos ho permeten, hom pot observar que aquelles afrontaven les unes amb les altres, un fet demostrat a bastament als comtats gironins. Aquesta era una situació que venia de més antic car,
com han observat alguns histo riadors "La numeració de totes les uillae esmentades, per
qualsevol raó, entre els segles V i VIII seria prou impressionant per convèncer que tot
l'Occident estava dividit en uillae. Els seus límits arribaven fins als peus de les muralles de
les ciutats" (Durliat 1990, 155), de la qual cosa podem concloure l'existència d'uns termes
urbans ben minsos i ben diferents dels termes de les civitates romanes. Una conclusió
igualment vàlida per a una ciutat dels segles IX i X com Girona, com veurem tot seguit.
Si el territori estava repartit en uillae, i això també passava a terres gironines, ens preguntem quin era el terme que li restava a una ciuitas com Girona. Hem de recordar que
les ciuitates havien estructurat el territori de l'imperi romà durant segles i que en els seus
límits sempre n'hi havia d'altres, una situació que es mantingué en l'època dels regnes
germànics, pel que sabem, on, cada cop, adquirien més personalitat els elements interns
(Isidor, Etym. XV, 2)
En el segle VIII, entre la conquesta àrab i la franca, es produí un fet substancial: el
canvi de significat de la ciuitas, que passà de ser l'entitat bàsica del món romà, formada per la unitat indissoluble d'urbs-oppidum i ager-territorium, a significar un lloc concret fortificat i que havia estat seu episcopal abans de l'enfonsament regne visigot; des
d'ara ciuitas passà a significar ciutat en el sentit que nosaltres donem al mot. Sens dubte
l'extinció definitiva del govern municipal de tradició romana no va ser aliè a aquesta
evolució. Aquesta pèrdua de valor de l'àmbit municipal de la ciuitas antiga el reflecteixen molt bé els documents des dels segle IX, que esmenten la localització de les propietats venudes en el pagus, territorium o comitatus primer i en la uilla en segon lloc,
sense cap referència a la ciuitas com a concepte administratiu, encara que el comtat o
la diòcesi n'esdevinguessin les seves hereves, fins a cert punt.
L'objectiu fonamental d'aquest treball és, en última instància, identificar quin era l'àmbit urbà estricte de la ciutat altmedieval, a partir de les evidències textuals sobre la seva
existència, però també per la proximitat dels termes o uillae veïnes, que amb els seus
límits dibuixaven també els de la ciutat. Però també serà necessari començar per definir
altres àmbits administratius –laics o religiosos– sobre els quals Gerunda exercia una funció dirigent.
Els termes de Girona
L'anàlisi territorial d'un fet urbà com el de Girona des de l'antiguitat tardana ens permet distingir fins a quatre nivells administratius sobre els quals la ciutat exercia funcions
directives;
a) El bisbat, car la ciuitas era, des de l'antiguitat tardana, el lloc on hi havia la seu episcopal; el temple-catedral i la residència del bisbe. Girona presentava la singularitat d'un
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temple episcopal extramurs –Sant Feliu–, complementat per un de nou i intramurs –Santa
Maria– des de principi del segle IX, una situació que es mantingué fins a la darreria del
segle X. La Girona episcopal governava des de final del segle VIII un extens territori al
qual hom havia incorporat l'antic terme episcopal d'Empúries; es tractava, per tant, de
"(...)ipso episcopato Gerundense necnon Bisuldunense, Impuritanense vel Petralatense"
(842), els quatre comtats –ardiaconats des del punt de vista episcopal– que integraven el
territori del bisbat. Abans d'aquesta ampliació, i també abans de la conquesta islàmica,
creiem que el territori episcopal s'escampava pels pagus de Girona i Besalú, encara que
això només ho esmentem a tall d'hipòtesi.
b) El comtat, car Girona era la capital d'un pagus, territorium o comitatum Gerundensem,
citat repetidament des del segle IX. Era la unitat principal de l'administració des de la instauració de les monarquies germàniques; el territori governat per un comte, o més exactament un comte amb una funció concreta, el comes ciuitatis ja documentat des de principi
del segle VI com el governant laic a cada ciuitas en el regne visigot. I les referències dels
textos islàmics indiquen que aquesta organització s'hauria mantingut durant el segle VIII
amb els valls al capdavant, flanquejant el bisbe. Per tant, els límits del seu districte haurien
coincidit, originàriament, amb els pagi o territoris de la ciuitas antiga esdevinguda un comitatus, un cop aquesta havia perdut el seu sistema d'administració municipal.
c) La parròquia episcopal de Girona –c .)parrochie sancte Marie sedis et Sancti Felicis
(c.1020-1030)–, que s'escampava per nombrosos termes o uillae del seu entorn urbà –una
dotzena– sobre les quals la seu i el bisbe tenien dret a rebre els drets parroquials –delmes
i primícies–, així com havien d'oferir els corresponents serveis espirituals i d'assistència
socials (alimoina pauperum). La parròquia episcopal no se cita abans del segle XI, però
la descripció de les parròquies de la rodalia en 887 fa implícita la seva inclusió, car l'envolten pel nord, oest i sud. El seu origen havia de ser molt més antic, segurament del segle
IV o V, ja que pels volts del l'any 400 ja s'esmenten els bisbes gironins i des de començament del segle VI la legislació visigoda mostra textos que palesen la preocupació pel
bon govern d'aquesta unitat fonamental de l'administració religiosa. Queda clar que l'estructura parroquial va existir des de la baixa antiguitat tal com posen de manifest els
cànons dels concilis, provincials i generals, d'ençà el 516 i com fa pensar la necessitat de
crear una estructura eficaç de penetració i difusió del cristianisme en el territorium de la
ciuitas i la pròpia organització episcopal. A grans trets, podem considerar que l'organització parroquial de la nostra església no va canviar excessivament després de la conquesta
franca d'aquestes contrades. Si de cas alguna creació nova en funció de noves necessitats
i d'un cert creixement demogràfic (Pergola i Barbini (ed.), 1999). També en són una prova
les advocacions de les esglésies de la rodalia; els noms de Feliu, Cugat, Esteve, Maria,
Vicenç, Joan, Julià, Andreu, Pere o Menna, tenen un fort regust paleocristià i sens dubte
cal remuntar-los a abans de la invasió musulmana (Canal et al. 2003, 388-393).
d) El terme urbà estricte –(...)in Ierunda ciuitate (1018)–, una unitat administrativa
bàsica –equivalent a les uillae rurals–, centrada pel nucli emmurallat i que no anava més
enllà d'una milla urbana a nord i sud –els suburbia. Una unitat definida pel nucli o urbs
limitada per unes muralles refetes i ampliades en temps de Carlemany, així com per ser
la seu del poder –la catedral i els palaus comtal i episcopal–, però molt limitada per la
proximitat de les uillae veïnes, sovint properes a les muralles. És sobre aquest nivell, el
més immediat i menys conegut, que fixarem la nostra atenció tot seguit.
Tots aquests eren nivells administratius vigents des de l'antiguitat tardana, però que
havien tingut arrels i evolucions diferenciades des d'aleshores i també durant l'alta edat
mitjana. La manca de coincidència entre comtats i bisbats reflectia la diversa evolució
dels nuclis urbans i episcopals, que no sempre eren el mateix: la ciuitas Emporiae cita-
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da encara en els segles IX i X, havia perdut la seva condició episcopal en el segle VIII,
el seu bisbat havia estat agregat a Girona, però no el seu pagus, esdevingut el comtat
d'Empúries. Aquesta manca de correspondència també era evident localment –entre els
límits administratius civils i parroquials–; a Girona l'antiga parròquia episcopal, dividida
entre Santa Maria i Sant Feliu en el segle XI, inclou fins aleshores el terme de la mateixa ciutat amb els seus suburbis i també termes veïns com Sant Daniel, Vila-roja, Montilivi,
Palau -sacosta, Pla de Girona, Cuguçacs, Mercadal, Orta-Pont Major i, potser, Palol
d'Onyar; resulta més insegura la inclusió d'011eda i Campdorà abans de mitjan segle XI.
Que aquest terme parroquial inclogui un bon grapat de uillae suburbanes ens fa pensar
que l'organització eclesiàstica –la parròquia episcopal– era posterior i se sobreposava a
una divisió territorial més antiga i densa de uillae immediates a la ciutat.
L'extensió i els límits del terme urbà restaven condicionats per la proximitat d'aquestes mateixes uillae, que potser ja eren unitats d'administració pública en temps del baix
imperi romà, car aquesta és la interpretació que cal donar al paper dels domini o possessores en la legislació romanotardana i els uillici dels textos visigots: gestors públics de
les unitats administratives locals. Per aquesta raó la descripció dels límits dels termes
veïns de Girona ens servirà de referència per establir els límits de la ciutat estricta –la
ciutat altmedieval–, com veurem més endavant.
Els espais suburbans dins el terme de Girona
La documentació gironina triga a identificar un terme local estrictament gironí abans
del segle XI, malgrat que això era una condició jurídica sine qua non quan s'escripturaven les compres o permutes referides a la propietat o la jurisdicció, relativament abundants en el segle IX i X, on sempre s'havia de fer constar la localització administrativa
del bé citat in comitatu X, in ui/la Y, un fet ja evident a les escasses mostres d'actes d'època visigoda, on els béns eren localitzats in terra X, in locum Y, tal com manifesta per
exemple la donació del diaca i després bisbe Vicenç al monestir de Sant Victorià d'Assan
en 551 (Mundó 1998, 46-48). Aquesta fórmula ens permet identificar totes les uillae veïnes de Girona entre els segles IX-XI, que no deixen cap espai buit.
En canvi resulten més confuses les referències a un terme local gironí, tot i l'evidència indiscutible dels límits de Jerunda ciuitate, en ser citats per definir el territori de Sant
Daniel en 1018. Però els documents que citen béns o drets localitzats en la ciutat o els
seus suburbis no acaben de precisar la seva geografia administrativa, sembla que la proximitat física de la ciutat i els seus murs desdibuixava qualsevol altra consideració. Així
per exemple, a final de segle IX, diversos documents descriuen la seu gironina com
"(...)Sancta Maria quod est infra muros Gerunda ciuitate et Sancto Felice qui est fundatus ante Gerunda ciuitate". (Marquès 1993, 85, 86, 88, 90); sembla evident que la ciutat
és definida com un nucli urbà emmurallat, sense cap referència al seu àmbit administratiu. Tampoc aclareixen gaire els documents episcopals del segle X quan citen possessions ante muros Gerunde ciuitate l'any 922 (Marquès 1993, 116); o les terres situades
ante Gerundam ciuitatem en 987 (Martí 1997, 159), que precisaven la seva situació a la
riba dreta de l'Onyar de occiduo in medio alveo Unnar, però on tampoc s'esmentava el
terme al qual pertanyien. En 1010 una petita propietat jueva se situava in comitatu
Gerundense, prope, fores, iuxta muros Gerunde, in Costa Sancti Martini (Martí 1997,
187), una descripció topogràfica força concreta, però gens clara des del punt de vista
administratiu, car defineix el comtat, però no el terme local on se situava la propietat
descrita, encara que la referència a la proximitat dels murs de la ciutat no deixa lloc a
cap dubte. Tampoc aclareix gaire, administrativament parlant, la documentació dels
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dominis de Sant Martí Sacosta que situen l'església i els seus béns "(...)iuxta murum
Gerunde ciuitatis (...)fusta alveo (l'Onyar) en 898, (...)iuxta muros lerunda ciuitate
(...)prope muros lerunda ciuitate" en 930, "(...)ante foras muros Gerunde en 942,
(...)prope murum ciuitatis Gerunde, iuxta alveum quod dicitur Onnar" en 946 (Rius
1928. 355-358). Els mateixos documents no s'estaven de citar els termes dels llocs o
uillae on se situaven els altres béns de Sant Martí més allunyats de la ciutat "(...)in comitatu Gerundense in terminio Cilrano" (Celrà) diu per exemple el document citat de 942.
Tampoc precisava gaire un alou que la comtessa Ermessenda va donar a Sant Daniel en
1018, que se situava ante Ierunda ciuitate, sense més precisions (Marquès 1997, 65),
mentre tots els altres béns citats en el mateix document figuren sempre amb els noms
dels termes on se situaven —més de trenta—. Com podem observar, el terme de Girona
sempre era citat implícitament, mai de forma explícita.
A banda d'aquesta imprecisió administrativa, els mateixos documents són una mica
més explícits en les seves descripcions i ens permeten descriure un paisatge de l'entorn
suburbà —immediat al nord i al sud de les muralles— força ruralitzat fins ben entrat el
segle XI. Si analitzem els textos que parlen dels espais al sud dels murs, dominats pel
temple de Sant Martí i el seu cementiri, hi podem distingir dos grups principals: els que
parlen de les possessions que arribaren a mans de Sant Martí Sacosta, situades en el sec
costerut, mentre altres expliquen la situació del sector baix, citat repetidament com-tor
alveo Onnaris des del segle IX, l'areny de l'Onyar des del XII.
Pel que fa a la costa de Sant Martí, el document més antic, de l'any 898, cita una terra
al costat de muralla i propera a l'església, envoltada d'horts i camins, sense cap referència a cases. L'any 930 hom citava a prop de l'anterior una casa amb hort, terra i fruiters,
envoltada de terres per totes bandes. En 946, una terra propera a la porta de l'Onyar, on
ara hi trobem el palau d'Agullana, afrontava amb la muralla i terres al voltant, sense cap
edificació a prop. Tampoc hi havia gaire edificació més amunt, cap a l'actual plaça de
Sant Domènec, on l'any 1010 uns jueus van vendre al sagristà de la seu una casa prop
de la muralla, amb la seva cort, tancats i plantacions d'arbres, a més de les pedres i
roques del terreny proper al mur de la ciutat; les afrontacions només citaven altres terres
a banda i banda, sense edificis. Fins i tot a principi del segle XII —en 1106— hom citava
un extens terreny que Sant Martí adquirí de mans dels castellans de la Gironella, situat
al sud i prop de la torre, on avui trobem el rectorat de la Universitat i l'edifici de Sant
Domènc. El terreny era descrit simplement com una terra i limitava a orient —cap al cim
del puig Aguilar— amb una olivera i a sud amb terres i vinyes de l'alou de Sant Feliu.
Només la descripció a occident de les domos eiusdem loci —les cases de Sant Martí— ens
permet pensar que al voltant de la citada església s'hauria desenvolupat un incipient
nucli suburbà (Canal et al. 2003, 96 i 98); un fet reblat per la referència als habitatores
de l'alou de Sant Martí en un text de 1101. Pel que fa a l'espai suburbà muntanyós que
hi havia a llevant de la ciutat, el puig Aguilar, citat repetidament des del segle XI, en parlarem més endavant.
A la part baixa era on hi havia 1'alveo que des del segle XII fou conegut com l'areny
de l'Onyar. Comprenia, a més de la riba del riu, tota la seva plana d'inundació fins al
peu de la costa de Sant Martí, de la qual la separaven uns marges o pendents força costeruts, els margines grossos citats en 1083, que expliquen les abruptes escales que encara avui obliguen a superar els desnivells del terreny en aquest sector urbà —escales de
Sant Martí, de Sant Domènec i de la Llebre—. La presència de l'antiga Via Augusta —avui
el carrer de Ciutadans— que travessava la/veo de sud a nord abans d'entrar a la ciutat,
era desconeguda per la documentació abans del segle XII, encara que no puguem dubtar de la seva existència; era un sector en què les dades tampoc permeten establir cap
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urbanització fins ben entrat el segle XI. En 922 hom citava les possessions que Adroer
havia rebut del bisbe, consistents en domos, hortos, terras et vineas, situades ante muros
Gerunde ciuitate (Marquès 1993, 116); es tractava d'un domini episcopal –cal entendre
un domini jurisdiccional– establert o atorgat als bisbes no gaire abans, car els preceptes
d'immunitat episcopal anteriors –el darrer de 899– mai no esmentaven el domini dels
bisbes en aquell lloc. Aquestes terres eren les mateixes –si més no en part– citades en
987 com unes possessions que Bonadona i Ermengarda havien donat a Sendred, un clergue de la Seu ante Gerundam ciuitatem, que limitaven a occident justa alveo Undaris, i
envoltades d'altres terres de les donants i vergers episcopals al nord (Martí 1997, 159),
la qual cosa ens fa assegurar que se situaven entre els actuals carrers de la Rambla i
Ciutadans. Cal esperar el 1083 per tornar a trobar-les –només en part i en un context
feudalitzat–, descrites com un feu del sagristà de la seu situat entre la costa de Sant Martí
i la riba de l'Onyar; es trobaven envoltades de terres per totes bandes. Només al nord
l'existència d'una casa i un hort, en el lloc on avui hi ha la plaça de l'Oli i el carrer de
la Cort Reial, fa pensar en una modesta urbanització (Martí 1997, 401). La presència dels
horts en aquest espai suburbà durant la segona meitat del segle XI era prou significativa, com ho demostra un document de 1084 on el sagristà Bernat Joan va infeudar un
hort que tenia ad ipsos ortos ante muros ciuitatis Gerunde (Martí 1997, 406). Pocs anys
abans, en 1078, el testament del cabiscol Joan citava un molí davant la porta de la ciutat dita de l'Onyar (Rius 1928, 370), com a mostra d'un aprofitament intensiu i agrícola
de l'entorn més immediat a la muralla i la porta meridional. Es tractava del mateix lloc
on després, en el segle XIII, s'aixecà la casa anomenada de la Fontana d'Or: les restes
del molí i el seu rec encara són visibles sota l'edifici actual.
Tots aquests espais suburbans al sud de la ciutat també conegueren un procés de definició del domini jurisdiccional, especialment durant la segona meitat del segle XI. Els
alous de Sant Martí es diferenciaren en la mesura que la institució augmentà la seva autonomia respecte a la seu, gràcies a la política endegada pels seus rectors, els cabiscols
Ponç i Joan, entre 1030 i 1078 aproximadament. Per això l'any 1101 el comte Ramon
Berenguer II reconeixia l'autonomia d'aquells alous i la jurisdicció de Sant Martí sobre
aquests i els seus habitants, en un conveni signat amb el prior Pere Bernat (Rius 1928,
371). D'altra banda, el procés de divisió de l'antic patrimoni episcopal entre la seu de
Santa Maria i Sant Feliu també afectà els dominis al sud de l'alou de Sant Martí i a 1'areny de l'Onyar. En la segona meitat del segle XII degué culminar el procés quan es
formà l'alou de Sant Feliu, ja existent l'any 1106, i que ocupava a grans trets l'espai situat
entre la pujada de la Llebre, el carrer de Ciutadans, el carrer Nou del Teatre i el carrer
de l'Auriga (en realitat de n'Auric), tal com mostra l'abundant informació procedent de
la Pabordia de Juny de Sant Feliu des del segle XII. Finalment, gran part de l'espai situat
en l'areny fluvial o alveo de l'Onyar, des de la porta meridional de la ciutat fins al començament del carrer del Carme, fou dividit en feus canonicals, com hem tingut ocasió de
veure, un espai que fou objecte de litigi entre comtes-reis i bisbes des de mitjan segle
XII, fins que s'arranjaren les disputes mitjançant la Concòrdia de 1172, que repartia les
competències reials i episcopals en aquest espai (Canal et al. 1996, 68-69).
Les notícies són molt menys aclaridores pel que fa al nord de les muralles, on es trobava l'antiga basílica-catedral de Sant Feliu. Malgrat les nombroses referències institucionals al temple al llarg dels segles IX i X, gairebé no tenim notícies sobre la topografia d'aquest sector abans de mitjan segle XI; però no podem oblidar les referències de
fonts àrabs que ja a final del segle VIII esmentaven les destruccions dels ravals gironins
arran dels atacs posteriors a la presa de la ciutat pels francs (Bramon 2000, 184). No dubtem que aquests ravals puguin fer referència a un nucli edificat i potser fortificat al vol-
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tant de l'antic temple de Sant Feliu, l'única referència sobre el qual trobem l'any 976,
quan tingué lloc la verificació del testament de Guadamir, arxiprevere i abat de Sant Feliu,
i els testimonis recordaven que aquest morí "in ipso burgo de predicta ciuitate, in mansione Sancti Felicis martir, in sua domo, in suo lectulo" (Sobrequès et al. 2003, 387), és a
dir en el burg –de Sant Feliu–, a la residència –dels canonges– de Sant Feliu, a casa seva,
al seu llit. Es tracta, com podem veure, de la primera referència a la residència canonical
que segurament havia estat 1'episcopium de la primitiva seu de Girona. Ja en el segle XI
–en 1063– es comencen a descriure diversos elements en aquell lloc "(...)clibanium
(...)apud burgum predicte Sancte Marie, quod est circa domum Adali et circa domum
Martini Aule, iuxta palteam ", –un burg, una fleca, cases i una plaça– que permeten concretar les característiques del burg, un petit nucli extramurs ja des de feia temps i a banda
i banda de l'antiga via d'entrada a la ciutat pel nord (Marquès 1993, 250-251). Disposem
d'una notícia anterior, de 1018, en qué la comtessa Ermessenda feia donació a Sant Daniel
d'un alou "(...)ante Ierunda ciuitate , que havia comprat a un jueu i que consistia en
"(...)casas cum curtes et horcos, tercas et vineas cultas et Bremas, arboribus maioribus et
minoribus" (Marquès 1997, 65). Era un alou situat, implícitament, dins els límits gironins,
car no es feia referència a cap uilla o terme, a diferència del que passava amb totes les
altres possessions atorgades a Sant Daniel en el document, que contenia les disposicions
testamentàries del comte Ramon Borrell referides al cenobi femení. Malauradament no
tenim cap seguretat del lloc concret on es trobava aquest considerable alou jueu, al nord
o al sud de les muralles, però hem de fer notar que Sant Daniel va rebre en 1085 unes
cases de domini comtal situades al peu de la canónica, extramurs i a llevant del burg de
Sant Feliu (Marquès 1997, 83); d'altra banda no coneixem alous de Sant Daniel al sud de
la muralla. També al nord de la muralla de la canònica se situaven en 1020 unes vinyes
de domini comtal al peu de l'actual torre Júlia i fins al Galligants (Marqués 1993, 184-185).
Malgrat les relatives mancances de les fonts –una quinzena de documents entre 898 i
1085–, aquestes permeten identificar, com acabem de veure, un entorn suburbà molt aprofitat des de final del segle IX fins a la segona meitat de 1'XI, on predominen les referències a corts, horts, trilles, terres, vinyes, oliveres i fruiters, uns espais agrícoles intensament
aprofitats, sense vegetació natural i amb poques cases documentades. Només al voltant del
temple de Sant Feliu podem afirmar l'existència d'un petit nucli o burg ja a mitjan segle
XI, que ha de ser per força anterior, atesa la funció episcopal que havia fet el temple fins
al segle X. També cal remarcar la importància que anava adquirint la propietat o domini
eclesiàstic sobre aquests espais suburbans, procedents dels beneficis de l'antic fisc reial,
com passava amb els béns de la seu en l'areny, de les donacions privades com les que va
rebre Sant Martí Sacosta o de concessions comtals com el burg donat a Sant Pere de
Galligants. Els alous eclesiàstics havien esdevingut dominants en el segle XI, en el benentès que estem parlant de jurisdicció o domini eminent, més que no pas de propietat.
Els límits orientals
Per la banda de llevant, la més muntanyosa, el terme de Girona limitava amb els de
Sant Daniel i Vila-roja. Sant Daniel –la seva vall– apareix com un terme des de principis
del segle XI quan va tenir lloc el procés de constitució del primer monestir femení de
Girona. El primer document que l'esmenta és de l'any 1015 quan el bisbe Pere el va
donar als comtes Ramon i Ermessenda a canvi dels diners que aquests havien esmerçat
en la construcció de la nova seu de Santa Maria. El conjunt de la donació incloïa l'església i tots els seus alous a l'esmentada vall, per tant era aquesta la que resultava definida en les afrontacions "(...)de meridie in montem Aquilarem, de occiduo in cenobium

Arxiu Municipal de Girona

Sancti Petri Gallicanti (...)circi in ipsa serra de Miralias" (Marquès 1997, 61). El bisbe
remarcava que la seva possessió de l'església es remuntava a més de cent anys abans,
la qual cosa ens permet deduir una pregona antigor.
El document s'inclinava per una descripció més geogràfica que no pas administrativa,
car eren elements físics, com les citades muntanyes, les que apareixien en les afrontacions,
excepte en el cas del límit amb l'alou veí del monestir de Sant Pere. Les dues muntanyes
són de fàcil identificació; el puig o mont Aguilar correspon actualment amb la muntanya
de les Pedreres, especialment en el seu extrem nord, on es mantenen unes alçades de
170-180 metres; per la seva banda, Miralias o Miralles correspon a Montjuïc —al seu peu
encara hi trobem els topònims de can Miralles i can Miralletes. Totes dues muntanyes feien
de límit entre els termes de Girona i Sant Daniel, al sud i al nord del Galligants.
Un altre document relacionat amb Sant Daniel i gairebé contemporani en el temps
permet fer -nos una idea encara millor dels límits de Girona. Es tracta de les donacions
testamentàries que va fer la comtessa Ermessenda en nom del seu marit, el difunt comte
Ramon Borrell, l'octubre de 1018. Entre les donacions es trobaven les mateixes possessions de la vall de Sant Daniel aconseguides tres anys abans del bisbe. El document afirmava que cap a occident la vall —ja que tota ella era definida— termenava in Ierunda
ciuitate (Marquès 1997, 63); per primera vegada un document definia explícitament el
terme de la ciutat, encara que fos com a límit d'un altre terme. Sens dubte aquest límit
coincidia amb el mont Aguilar o del les Pedreres del document anterior, la muntanya
que fa de divisòria orogràfica entre la vall del Galligants i l'Onyar, i que també va fer de
límit administratiu entre Girona i Sant Daniel fins a 1960. Aquest document utilitzava una
topografia més administrativa en descriure els altres límits de la vall, car aquesta terme
amb Vila-roja i al nord amb la uilla Elzeda.
-navlsud
El topònim de Sant Daniel amb la seva vall no es limitava a ser descriptiu d'una unitat física —que també ho era— sinó igualment una entitat administrativa, una uilla. L'any
1020 trobem la millor mostra quan un laic, Guillem Escuder, va fer donació d'unes terres
i vinyes al nou monestir de Sant Daniel. Tal com era preceptiu, es feia una descripció
administrativa de la situació d'aquests béns que se situaven "(...)in comitatu Gerundense,
in terminio vel valle sancti Danielis in locum quem dicunt subtus Miralias" (Marquès
1997, 67), és a dir sota Montjuïc. Era evident, per tant, que la vall constituïa, a més d'una
unitat geogràfica, una entitat administrativa veïna de Girona —un terminio—, que aviat
evolucionà cap a una parròquia vinculada al monestir, però dependent de Sant Feliu de
Girona, i que després, ja en el segle XIX, esdevingué un municipi fins a la seva incorporació al terme municipal de Girona en 1960. Aquesta entitat era anterior als documents
fundacionals del monestir de Sant Daniel, car un segle abans, l'any 929, es registrava la
venda d'una vinya "(..)in territorio Gerundense, in locum quem votant Bascauna"
(Martí 1997, 110), el nom primitiu de la vall. L'esment del terme gran —el territori o comtat— i el petit —el lloc o uilla— era preceptiu en aquest tipus de document, com ja sabem.
Resulta força probable que els límits entre els termes de la vall i la ciutat s'ajustessin
al recorregut d'un camí que anava de sud a nord, des de Vila-roja fins a Sant Daniel; és
un fet observable en l'antiga cartografia on encara apareixen els límits de l'antic terme
de Sant Daniel (Servicio Cartográfico del Ejército. 334-Gerona. 1951). Aquests coincideixen força amb un antic camí encara en ús que, des de la muntanya dels Caputxins —el
puig Aguilar—, davalla cap a Sant Daniel per la petita vall de les Creus. Si llegim la descripció dels límits municipals de Girona feta en 1451 hom llegeix que a llevant el límit
de Girona passava de sud a nord per "(...)la casa de les hermites de nostra senyora de
l'Enderrocada (després convent i fort dels Caputxins) e d'aqui anant per lo camí reyal
e publich fins al monestir de Sant Daniel" (Juliol 2001, 306).
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Vila-roja és l'altre terme o uilla que termenava amb Girona per llevant i sud, a continuació de Sant Daniel. Aquesta continuïtat es feia evident en el citat document de l'any
1018, quan hom descrivia els alous que el nou monestir va rebre a la seva vall, a Vila
Monte Eusebio o Montilivi. En fer-se 1'afrontació conjunta dels tres termes, que-rojai
afrontaven al sud amb ipsos Paladolos –Palau -sacosta i Palol d'Onyar–, i a ponent amb
Ierunda ciuitate, es feia evident que tots ells eren veïns i, per tant, Sant Daniel i Vila
situaven, l'un a continuació de l'altre, a llevant de la ciutat, situació que es man--rojase
tingué fins a la seva annexió a Girona l'any 1960.
Aquesta relació topogràfica es feia ben evident en un document de 1086, quan
Adelaida de Gironella va donar al seu fill Bernat Ramon l'alou que tenia a Vila-roja, format per béns i drets repartits per tota la uilla. Per tant la descripció dels límits de l'alou
eren també de tot el terme i aquest afrontava "(...)de meridie in parrochia Sancti
Saturnina de Palaciolo (...)sive influmine Onnar (...)de occiduo in ipsa turre Gerundella
et in ecclesia Sancti Martini de ipsa costa (...)circi (nord) in valle Sancti Danielis sive in
valle que dicitur Baschona" (Martí 1997, 417-418). Com podem veure aquest cop la descripció dels límits occidentals de la uilla era molt més aloera que no pas administrativa,
més adequada a la nova situació feudalitzada del territori gironí. En comptes de parlar
de Girona, el document es referia a les dues senyories que ocupaven la major part del
territor situat al sud de la ciutat, com ja hem vist, que termenava amb Vila-roja mitjan
mont Aguilar. Es tractava en primer lloc de la torre o millor castell-çantlcred
comtal de Gironella, mestressa de gran part de les terres situades en el seu entorn muntanyós, que restaven en mans dels castlans de Gironella, infeudats pels comtes des de
mitjan segle XI; encara en 1396 Ramon Simó de Lloret, castellà de Gironella, va autoritzar l'aixecament d'una ermita al puig Alguer (puig Aguilar) –la citada ermita de
1'Enderrocada en 1451–, en el mateix lloc on després s'aixecà un convent de caputxins
i després el baluard del mateix nom. Era preceptiva l'autorització del senyor car el lloc
se situava en terres de la jurisdicció del castell. La Gironella també era senyora d'una
part del sector planer més meridional i proper a l'Onyar, conegut des del segle XIII com
el Bec Eixut –avui el barri de Vista Alegre–, on s'esmentaven principalment hortes (Arxiu
Capitular de la Seu de Girona, pergamins del segle XIII, 1289). Per la seva banda, els
dominis de Sant Martí Sacosta, veïns dels de la Gironella, s'havien escampat tot pujant
pel pendent muntanyós del mont Aguilar fins a arribar a la carena i el límit de la ciutat
pel costat de llevant; per això els seus dominis també definien els límits de Vila-roja amb
Girona. En alguns casos sabem com havien arribat algunes d'aquestes terres al domini
de Sant Martí: en el testament del cabiscol Ponç de 1064 hom esmentava les terras et
vineas quaefuerunt de Gaucfredo Freder in Monte Aguilar que l'hereu de Ponç, el nou
cabiscol Joan, hauria de tenir en servei de Sant Martí (Martí 1997, 318). Això vol dir que
ja aleshores aquests terrenys del mont Aguilar pertanyien a Sant Martí, car Ponç en feia
la donació al seu successor per la seva condició de rector de la citada església. Pel que
fa al paisatge que fan endevinar les escasses descripcions d'aquest límit oriental de la
ciutat, la carena del mont Aguilar, podem parlar de les terras et vineas del document
precedent de 1064 o la olivera propera a la torre Gironella i citada en 1106; tot plegat
ben poca cosa, però sembla indicar que la part muntanyosa del terme era ocupada principalment per conreus arbustius de secà com les vinyes i oliveres, sense gaire vegetació natural. En canvi no trobem cap referència a les pedreres que, sens dubte, devien
existir.
El límit entre Girona i Sant Daniel davallava cap al sud seguint el pendent muntanyós
fins a trobar la riba de l'Onyar, a migdia del pla de Vista Alegre o del Bec Eixut, ben a
prop d'un antic pont que travessava el riu en direcció a Palau, el pontem fretum o pont
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estret, que se situava molt a prop de l'actual pont de la Font del Rei. Es devia tractar
d'un pont molt antic, car en 1190 ja era citat com a fretum, potser d'origen romà, que
hauria servit de pas a la primera Via Augusta que devallava des de Palau i, travessant
l'Onyar pel pont citat i l'actual carrer del Carme, accedia a Girona pel sud. A l'altra banda
del pont, Girona limitava amb els termes meridionals del Pla de Girona i Monte Eusebio
(Montilivi).
Els límits occidentals
Per la banda de ponent no tenim cap dubte que, fins al segle XII, la ciutat limitava
amb l'Onyar, car tots els indrets situats a l'altre costat del riu es defineixen com a termes
en el segle XI; ens referim al Mercadal, Cuguçacs i el Pla de Girona. No cal fer gaires
comentaris sobre la funció divisòria del Ter, car a l'altra banda se situaven els extensos
termes episcopals de Parietes Ruffini i Castellum Fractum, organitzats i donats a la seu
en temps de Carlemany i disgregats entre els segles X-XI per nous termes com BrugariaFontajau i Sarrià.
Pel que fa al Mercadal, totes les referències documentades del segle XI –no n'hi ha
de més antigues– el citen com un terme propi i separat del gironí. Així trobem un alou
descrit l'any 1007 prope lerunda ciuitate ad ipso Merchadal, o l'any 1015 una donació
comtal al bisbe Pere situada justa urbem Gerundensem in ipso plano super ipsum
Mercadalem. L'any 1018 hom citava ipso Merchadale ante Ierunda, entre la vintena de
termes propers a Girona on el monestir de Sant Daniel hi va rebre alous comtals. L'any
1032 ante in ciuitate Gerunde super ipso Mercadale ad ipsos Ortos, i cap a 1068 hom citava els molins situats a la riba del Ter que sunt a terminio loco que vocatur Sale Alte usque
ad Mercadal quod est ante Gerundam ciuitatem (Canal et al. 2003, 280-282). D'aquesta
manera hom descrivia els termes que se situaven a la riba sud del Ter fins a la seva confluència amb l'Onyar, davant Girona, però fora dels seus lírnits.
El lloc de Cucucago o Cuguçacs se situava immediatament al sud del Mercadal i del
rec Monar, que devia fer de límit, car el topònim del Mercadal mai se citava al sud del
rec abans del segle XV. El trobem citat només dues vegades al llarg del segle XI; primerament en 1031 en relació a una terra situada in comitato Gerundense, ante
Gerundam, in loco vocato de Cucucago, que afrontava de orientis in medio alveo de
Onnar et de meridie in ipso rego quem votant de Cucucago. L'any 1063 un altre text parla
de la mateixa propietat, esdevinguda un mas qui est apud locum qui dicitur Cuguchac
in plano ante Gerundam ciuitatem. Encara que el concepte locum o lloc ens pugui semblar massa imprecís, hem de recordar que entre els segles IX i XI era també sinònim de
uilla o terme. Tot plegat, i moltes altres referències posteriors, ens permet afirmar que
el terme de Cuguçacs, amb el rec del seu nom, se situava a la banda esquerra de l'Onyar
i al sud del Mercadal, i ocupava aproximadament des de l'actual avinguda de Sant
Francesc fins al carrer de la Creu (Canal et al. 2003, 282-283).
La personalitat del Mercadal i Cuguçacs es desdibuixa una mica des de principi del
segle XII, car aleshores foren incorporats al terme de Girona. L'any 1106 el comte Ramon
Berenguer III va donar al sagristà de la seu i als canonges el seu alou –els seus drets jurisdiccionals i dominicals– al clibanum (forn de pa) atque in tota ipsa uilla del Merchadal
ante Gerunda (Arxiu Capitular de la seu de Girona, Llibre Gran Sagristia Major, fol. 2).
Pensem que fou aleshores quan es produí la integració del Mercadal a Girona, perquè la
donació del comte inclouria la jurisdicció sobre aquest i, d'altra banda, les definicions dels
límits de Girona a final del segle XII inclouen el Mercadal, com veurem més endavant. Per
la seva part, Cuguçacs també figurava dins aquests límits, car en 1194, com ja hem vist,
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s'esmentava el pontemfretum –pont estret– com a límit meridional de la ciutat; per tant el
seu límit havia d'arribar fins a l'actual carrer de la Creu, que el separava del terme meridional del Pla de Girona o Gironella del Pla, on diverses creus situades al llarg dels camins
principals –la creu de Gornal o del camí de Caldes, i la d'en Ginesta o del camí
Barcelonès– marcaven els límits en el segle XIV i més endavant.
El límit septentrional
El límit nord del terme de la ciutat és una mica més difícil d'establir abans del segle
XII, quan ja s'esmentava la font de Pedret, situada a l'extrem nord d'aquest carrer, com
a límit septentrional. No hi ha cap dubte que més amunt ja ens trobem fora dels límits
de la Girona altmedieval, car des de la fi del segle X s'esmenta un terme, dit Orta en 980
i 993, citat en 1066 de manera descriptiva com el plano de Ammenola o pla del rec de
la Menola, sens dubte l'actual barri del Pont Major que encara avui travessa l'esmentat
rec. Notem que en 980 l'alou citat en el text afrontava al sud amb ipsa petra ficta quem
votant Pausa, segurament un antic mil han situat a una milla romana al nord de la ciutat, entre Pedret i el Pont Major. En el segles XIII i XIV va ser conegut com el terme de
Montejudaico, un nom escaient car el cementiri deis jueus es trobava dins els seus límits
i, d'altra banda, el sector meridional s'enfilava pel pendent septentrional d'aquella muntanya. (Canal et al. 2003, 304-305).
A ponent de l'antic terme del Pont Major hi trobem dues uillae documentades pels
volts de l'any 1000. La primera era Campdorà, citada com a lloc, parròquia o uilla a diversos documents del segle X i XI; la segona és la uilla Elzeda esmentada en 1018 i 1066 a
llevant del Pont Major i al nord de la vall de Sant Daniel; la seva condició de termes o
uillae les deixava, per tant, fora dels límits ciutadans (Canal et al. 2003, 237-240). Per tant
només queda aclarir allò que es trobava al sud de les citades uillae, a nord dels murs de
la ciutat i a llevant del Ter, on trobem els temples de Sant Feliu de Girona, Sant Pere de
Galligants i el lloc de Pedret, aquest últim documentat des de principi del segle XI.
Si atenem les descripcions dels límits de la ciutat de la fi del segle XII, veurem que
aquestes senyalaven la font de Pedret (el lloc) i Sant Daniel (el terme) com a límits de
la ciutat pel nord-est. Això vol dir que tot Pedret quedava inclòs dins el terme urbà, car
la seva font se situava en l'extrem nord del carrer, a prop de l'hospital de malalts o de
Pedret. Però aquesta situació només és vàlida des de la fi del segle XII; més difícil és
aclarir-la en els segles anteriors.
Pedret es documenta, no gaires vegades, des de principi del segle XI. Per primer cop
en 1019, quan els vescomtes d'Empúries deixaven a la canònica de la seu gironina el seu
alodium quod est in Pedret et in Merchadal et in plano ante Gerunda (Marquès 1993, 178179). D'aquest alou provenien les possessions que els sagristans tenien i citaven als seus
testaments; per exemple en 1071 el sagristà Bonuç deixava al seu nebot Bernat Guillem,
el nou sagristà `ipsos molendinos II que ego babeo, uno in ipsum Mercadal alium ad
ipsum Pedret" (Martí 1997, 357-359). Podem comprovar que les referències a Pedret semblen donar-li una categoria semblant a la del Mercadal en el segle XI, però també podria
ser un topònim ben arrelat i proper a Girona –com passava amb el mont Aguilar, la costa
de Sant Martí o el burg de Sant Feliu– sense que això permeti concloure que es tractés
d'un terme diferenciat de la ciutat. Per tant, i de manera provisional, ens inclinem a defensar la inclusió de Pedret dins el terme altmedieval de Girona, entre altres raons per les
referències al burg de Sant Pere de Galligants que comentarem tot seguit.
Sant Pere és un cenobi d'origen imprecís, però que cal situar cap a mitjan segle X, quan
ja s'esmentaven possessions seves a Fontajau, a l'altra banda del Ter. Aleshores no devia
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gaudir d'un estatut gaire rellevant, ja que cap de les personalitats del país li'n van fer deixes
als seus testaments. Va ser cap a final de segle quan Sant Pere va enlairar-se com una abadia important: de la noble Ermengarda va rebre en alou gran part del terme de Santa Eugènia
en 988 i, especialment del comte Ramon Borrell va rebre, poc abans de la seva mort en 992,
la jurisdicció sobre el propi entorn del monestir, l'alou i burgo de Sant Pere de Galligants,
un petit espai allargassat a la riba nord de la riera de Galligants que els seus abats van retenir en domini fins a mitjan segle XIV. El seu terme jurisdiccional quedava, per tant, fora dels
límits administratius de la ciutat; l'any 1194 el rei Alfons alliberava els habitants de Girona
del mal ús de l'eixòrquia, però n'exceptuava "(...)omnes illos, tam viros quam mulieres qui
infra predictorum locorum spacia, videlicet in alodium Sancti Petri de Gallicantu, morantur"
(Juliol 2001, 19-21). Una excepció necessària car l'alou, malgrat trobar -se envoltat pel terme
de Girona, del qual segurament havia format part, pertanyia a una altra jurisdicció.
A l'inici del segle XIV començava la nova organització municipal de la ciutat, i aleshores també començaren els intents, promoguts pels jurats gironins, de reintegrar el burg
de Sant Pere a la jurisdicció reial. La primera petició coneguda data de 1334.
Posteriorment, en 1339 l'abat Pere de Socarrats commutà la seva jurisdicció civil i criminal a favor del rei Pere el Cerimoniós a canvi d'una renda anual o censal de 400 sous
que, sens dubte, pagaria la ciutat. Des d'aleshores trobem sempre el burg de Sant Pere
incorporat a Girona. Això ho assenyalen totes les talles o descripcions fiscals dels carrers
i contribuents de la ciutat a partir de 1360 (Canal et al. 2000, 135 i 137).
Tot això ens porta a considerar que el burg de Sant Pere fou segregat del terme de
Girona en 992, per tal que la citada comunitat monàstica gaudís d'immunitat, ingressos
i un espai on desenvolupar -se autònomament, la qual cosa no significa necessàriament
que el monestir s'hagués aixecat aleshores. Aquesta segregació comportà una anomalia
que Girona arrossegà durant més de tres segles; dins el terme de la ciutat hi havia un
petit espai –el burg de Sant Pere–, sobre el qual els comtes-reis no podien aplicar la seva
autoritat, com palesava el text citat de 1194. Quan el rei atorgà als ciutadans de Girona
la capacitat de governar-se, a final del segle XIII, els seus dirigents, els jurats, començaren la feixuga tasca d'aconseguir el retorn de la jurisdicció del burg a l'autoritat reial, que
era tant com retornar-lo a la ciutat, com quedà palès des de mitjan segle XIV.
Finalment queda per resoldre la qüestió de Santa Eulàlia Sacosta: l'església i la costa o
camí que pujava per la muntanya de Montjuïc cap a Elzeda i Campo Taurane –011eda i
Campdorà. Es tractava d'un petit sector o racó, definit repetidament com un alou episcopal des del segle XI, en part per diferenciar-lo del veí alou de Sant Pere de Galligants. Les
talles o descripcions fiscals a partir de 1360 sempre l'esmenten dins els termes de la ciutat, però no disposem de referències anteriors, si més no de forma explícita. Ara bé, implícitament coneixem el termes que envoltaven la costa per totes bandes: a llevant limitava
amb el terme de la vall de Sant Daniel, a nord amb la citada uilla Elzeda, a ponent amb
Pedret –terme de Girona– i a sud amb el terme del burg de Sant Pere de Galligants.
Salvant l'excepció al terme de Girona, per raons que veurem tot seguit, cap dels altres
termes incloïa la costa de Santa Eulàlia, que sempre és definida bé com un alodio epíscopale, o com una part de la parròquia del mateix nom, uns límits parroquials que des
del segle XI abastaven fins a 011eda i Campdorà, dues uillae o termes no incorporats a
Girona fins molt després. Si la costa de Santa Eulàlia, definida com un burg des del segle
XII, no constituïa un terme propi, un fet que cap document permet afirmar, només ens
queda, per exclusió, el terme de Girona. En el segle XI el bisbe hauria ordenat la creació d'una nova parròquia que incorporava 011eda i Campdorà a la costa de Santa Eulàlia;
d'aquesta manera aquella adquiria una magnitud geogràfica i demogràfica suficient, malgrat tractar-se d'una nova entitat complexa, formada per dues uillae i una petita part del
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terme de Girona, separada en gran part de la resta de la ciutat des de la creació de l'alou de Sant Pere de Galligants (Canal et cal. 2003, 238-240).
La pervivència dels límits altmedievals
Amb l'excepció del límit occidental de la ciutat amb el riu Onyar, que va ser superat
en el segle XII, el dibuix del terme altmedieval de Girona va mantenir una considerable
resistència als canvis, en alguns casos fins a la segona meitat del segle XX. Això és espacialment evident a orient, on Girona afrontava amb els termes de Sant Daniel i Vila-roja
ja a principi del segle XI, i sens dubte des d'abans, i encara ho feia a mitjan segle XX,
quan el límit terme municipal de Sant Daniel, que havia integrat Vila-roja, resseguia la
carena muntanyosa de les Pedreres fins a arribar a l'Onyar, prop del Pontem Fretum, on
avui hi trobem el pont de la Font del Rei. L'annexió d'aquest terme a Girona en 1963 va
significar la desaparició d'un límit mil-lenari.
Pel sud el terme de Girona va incorporar successivament els del Pla de Girona
(Gironella del Pla) i Palau-sacosta en èpoques molt diferents. La Gironella del Pla —al sud
de l'actual carrer de la Creu— mantingué la seva individualitat tal com mostren les diverses
talles o fogatges medievals; no podem donar la data exacta de la seva annexió, però els
fogatges del segle XVI encara l'esmentaven com un terme independent, mentre la talla de
1651 el citava incorporat al terme urbà (Clara 1982, 84). Per la seva banda Palau fou terme
diferenciat i municipi des del segle XIX fins la seva annexió a Girona en 1960.
Pel costat occidental, després d'haver incorporat els termes de l'altra banda de l'Onyar
—Mercadal i Cuguçacs— en unes dates indeterminades del segle XII —segurament al
començament—, Girona limità amb la parròquia i després municipi de Santa Eugènia fins
a la seva annexió en 1958.
Pel nord Girona ha mantingut els límits amb el Ter, l'extrem septentrional del carrer
de Pedret —on hi havia la font del mateix nom—, i la coma o pla enlairat de Montjuïc fins
ben entrat el segle XX. Recordem que es tractava d'uns límits ja citats en els documents
reials d'enfranquiment dels gironins a la fi del segle XII, però sens dubte eren molt més
antics. Pel que fa a Orta -Pont Major i Campdorà-011eda, als termes situats a la dreta del
Ter, sabem que eren termes que mantingueren llur autonomia molt de temps; en el cas
de Campdorà, malgrat la seva integració parroquial a Santa Eulàlia Sacosta (terme de
Girona), sempre mantingué una personalitat com a terme o villa diferenciada i mai no
fou computada com una part de Girona a cap talla o fogatge medieval o modern. En el
segle XIX, amb la constitució dels municipis s'integrà a Celrà, fins a la seva segregació i
annexió a Girona en 1974. El mateix podem dir del Pont Major, que trigà a fossilitzar
aquest nom, car fou conegut amb nom diversos com Orta, Montjuïc o Pla de Casals.
Restà fora de l'àmbit municipal gironí segons els fogatges i talles fins al segle XVI; en
canvi ja figurava dins els límits gironins al fogatge de 1651.
A l'esquerra del Ter la incorporació dels seus termes a Girona també ha estat recent:
Domeny, Fontajau i Taialà mantingueren la seva condició parroquial i autònoma fins al
segle XIX. Amb el naixement dels municipis en el segle XIX quedaren integrats al terme
de Sant Gregori fins a 1974, quan tots els sectors que restaren a la dreta de la nova autopista foren incorporats a Girona.
El govern de la ciutat abans del segle XI
Qui governava en el terme urbà altmedieval? Des de la fi del sistema municipal d'arrel romana, no hi ha dubte que les mateixes autoritats que governaven a tot el territo-
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ri —el comte i el bisbe— tenien autoritat a la ciuitas, que no sembla gaudir de cap estatut especial en relació a les uillae que dividien la resta del territori —s'hi aplicaven les
mateixes lleis i es cobraven els mateixos tributs. En general podem observar un canvi en
la correlació de forces entre comtes i bisbes pel que fa al govern urbà: totes les disposicions jurisdiccionals conegudes fins a començament del segle X —especialment els preceptes d'immunitat atorgats als bisbes gironins fins 922—, mai no citaven competències
episcopals de govern dins la ciutat més enllà de les que pertocaven a la seva autoritat i
funcions a tot el bisbat. En canvi la butlla papal de 1002 esmentava la potestat i els drets
del bisbe sobre "(...)quantum habere videtur infra muros ciuitatis Gerundensis (...)Et
terciam partem de ipsa moneta de ciuitate Gerunda simul cum ipso censu de ipsos iudeos atque terciam partem de ipso toloneo de predicta ciuitate vel de ipsius comitatu(...)".
Malgrat les imprecisions "(...)quantum habere videtur(...)" sembla una fórmula massa
genérica per referir-se a tot allò que estava sota el domini episcopal dins la ciutat—, segurament causades per la diversitat i dispersió dels béns i drets episcopals dins murs, sembla clar que al llarg del segle X el bisbe havia adquirit nombroses competències que, de
fet, el convertien en la segona autoritat urbana, subsidiària i competitiva de la comtal.
Disposava de jurisdicció sobre les persones i béns de titularitat eclesiàstica, així com del
dret a recaptar els impostos dels jueus, a batre la moneda i rebre un terç dels seus rendiments, així com la tercera part dels impostos del mercats de la ciutat. Gairebé tot això,
recordem-ho, aconseguit al llarg del segle X, car fins al 922 el bisbe no disposava de
jurisdicció dins la ciutat, si exceptuem la seva part dels impostos sobre els mercats.
Malgrat això, a principi del segle XI el comte es continuava considerant el dipositari
únic de la potestas o autoritat sobre la capital comtal. Si recordem la fórmula emprada
en 1057 pel comte Ramon Berenguer I, quan va dotar la seva esposa Almodis, aquesta va
rebre "(...)ipsam ciuitatem quae dicitur Gerunda cum suo castro Gerundela et cum omnibus turris et muris et hedificiis quae in predicta ciuitate sunt(...)" (Feliu i Salrach, 1999,
887-890). És evident que el comte no hauria pogut donar la ciutat —cal entendre el seu
govern— si no s'hagués sentit en possessió de l'autoritat sobre aquesta en la seva totalitat;
també és evident que aquesta formulació unitària s'ajustava cada cop menys a les noves
formes d'organització feudal, que fragmentaven l'autoritat, la qual cosa ens fa pensar que
el text s'ajustava més a una imatge arcaica i simbòlica del govern de la ciutat, que no pas
a la realitat de començament de la segona meitat del segle XI. Ara bé, així com podem
identificar autoritats de rang menor que governaven els districtes territorials com a delegats comtals —els uicarii o veguers i els poc estudiats centenarü—, no podem detectar cap
tipus de funcionari o delegat comtal que realitzés aquesta tasca a nivell urbà, si més no
abans de la segona meitat del segle XI, quan des de 1085 s'identificava el càrrec de uicarius o veguer, en possessió de la familia dels Gironella, castlans de la fortalesa del mateix
nom. Però aquesta funció sembla més vinculada al nou paper directiu dels castres feudalitzats que funcionaven des de mitjan segle XI que no pas a l'antiga funció territorial dels
veguers, que no sembla gaire urbana abans d'aquesta època. Tampoc podem anar gaire
enllà sobre les possibles funcions específiques dels vescomtes a la ciutat. Estarien relacionades amb l'atribució d'un sector de la muralla, on hi havia la turrem vicecomitalis ja a
començament del segle XI? Aquestes són qüestions que encara no tenen resposta.
Conclusions
En els segles X-XI, i segurament des d'abans, els límits de Girona dibuixaven un estret
terme, de prop de 3 km o dues milles romanes de nord a sud —des de la font de Pedret
fins al pontemfretum de l'Onyar. No podem deixar de notar aquest fet, des del punt cen-
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tral de la ciutat antiga, l'antic fòrum o plaça del Mercadell, fins als punts extrems al nord
i al sud les distàncies són les mateixes i s'ajusten a una unitat de longitud romana, sense
que, ara com ara, estiguem en condicions d'anar més enllà sobre aquesta observació.
L'amplada del terme era molt menor, car feia menys d'1 km d'est a oest –des del Ter i
l'Onyar fins als cims de Montjuïc i les Pedreres. Una superfície d'unes 250 hectàrees, inferior a la majoria dels termes o uillae del seu entorn, del comtat i del bisbat, resultat de
la reestructuració de l'antic terme de la ciuitas romana. Lluny de romandre estàtic en el
temps, el terme experimentà modificacions en l'alta edat mitjana: en 992 es va segregar
el burg de Sant Pere de Galligants i en el segle XII va incloure els termes del Mercadal
i Cuguçacs. A banda d'aquest burg, fora del nucli tancat dins les antigues muralles,
ampliades en temps de Carlemany, i més enllà de la porta septentrional, es desenvolupava el burg de Sant Feliu al voltant de l'antiga seu episcopal, documentat des de final
del segle X encara que segurament era més antic. En canvi no sembla que al sud de les
muralles, i sota la protecció de Sant Martí Sacosta, s'hagués desenvolupat cap nucli edificat fins ben avançat el segle XI.
La migradesa del seu terme estava condicionada per la proximitat dels termes veïns;
les uillae de la vall de Sant Daniel i Vila-roja per llevant i sud, els rius Onyar i Ter que
separaven Cuguçacs, Mercadal i Bruguera a ponent, i Orta -Pont Major i 011eda al nord.
Alguns d'aquest límits fregaven literalment amb les muralles de la ciutat, com passava
amb l'Onyar, als peus de la muralla de ponent o de Ballesteries, o amb el límit amb la
vall de Sant Daniel, a poc més de dos -cents metres als peus de la torre Gironella. Dins
aquests migrats límits només hi havia lloc per a dos petits espais suburbans, situats respectivament a nord i sud, centrats des de l'antiguitat tardana pels dos temples de Sant
Feliu i Sant Martí Sacosta, i desigualment urbanitzats, el primer més que el segon, fins
ben avançat el segle XI.
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Les activitats econòmiques i la fiscalitat a
la Girona altmedieval (s. IX-XI)
Permanència i canvi de les estructures econòmiques tardoantigues
en la ciutat altmedieval
Quan observem les aportacions a l'estudi de l'economia de les ciutats catalanes en l'època altmedieval (segles VIII-XI), no podem deixar de constatar que els nostres coneixements són molt migrats. Gran part de la investigació més recent s'ha centrat en l'estudi topogràfic i arqueològic, terreny en el qual ciutats com Girona comencen a oferir uns
resultats remarcables, però en el camp econòmic i social, estretament lligat a l'anterior
per la insuficiència de les fonts escrites, els resultats són encara massa insuficients. Només
cal veure les darreres síntesis ofertes per Gaspar Feliu (Feliu 1998, 252-269), Jordi Bolòs
(Bolòs 1999, 383-391) o Philip Banks (Banks 1999, 65-71) per adonar-se de les nostres
mancances. Més enllà de les valoracions generals encara no estem en condicions d'oferir, per exemple, una visió del ventall i la ponderació dels diversos sectors econòmics
urbans o 1'establirnent de perioditzacions o hipòtesis sobre els cicles econòmics, més
enllà de la represa econòmica detectada en els anys centrals del segle X, per exemple.
En aquest punt, pensem que el nivell de coneixements que hem assolit sobre la
Girona d'aquella època ens permet fer un apropament més precís a la qüestió del paper
econòmic de les ciutats altmedievals i de la seva relació amb els poders públics. Caldrà
tenir present, no obstant, algunes consideracions prèvies.
En primer lloc, per què ens situem en el marc cronològic dels segles IX a 1'XI? És
una etapa molt singularitzada de la història catalana, definida fins a les darreries del
segle X com l'època carolíngia, que se situa des de la conquesta de la Catalunya Vella
a les darreries del segle VIII i principi del IX, fins als inicis de la feudalització ben identificats en la primera meitat del segle XI. Deixant de banda la periodització històrica
convencional, a nosaltres ens interessa la possibilitat d'observar els indicis evolutius
que mostraven ciutats com Girona, on pensem que en ple segle IX encara es mantenien moltes estructures procedents de l'antiguitat tardana –el baix imperi romà i el
regne visigot–, modificades en mida encara poc coneguda pels musulmans en el
segle VIII i renovades per la monarquia carolíngia, però on començaven a manifestars'hi, des del segon quart del segle IX, els signes de descomposició de l'autoritat reial i
la presa del poder dels comtes i bisbes, estructurat mitjançant mecanismes prefeudals
apareguts en el X. Molts d'aquests processos tingueren un aspecte econòmic cabdal,
com tindrem ocasió de veure.
En segon lloc, cal definir allò que entenem per activitat econòmica quan parlem d'una
ciutat altmedieval. Caldria matisar primerament quines característiques internes presentava aquesta des del punt de vista urbanístic i topogràfic, per exemple, amb la definició
de la seva xarxa urbana, del seu perímetre emmurallat o dels possibles ravals, dels centres de poder com els castells, la catedral o els palaus comtal i episcopal, així com les
relacions entre els seus pobladors, especialment entre els grups dirigents i els productius. Però també cal remarcar les relacions externes, aquelles que la ciutat mantenia amb
el seu entorn proper i llunyà, d'acord amb el seu paper de centre religiós del bisbat, de
centre polític del pagus o comtat, de centre comercial d'una àrea de mercat més o menys
extensa amb les rutes comercials que la lligaven amb altres centres, i també de centre
agrícola, car la ciutat altmedieval també se significava com un centre de gestió agroramadera i, en alguns casos, de producció. Autors especialitzats en la història urbana han
remarcat la funció "central" de la ciutat tardoantiga i altmedieval en relació al seu terri-
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tori, restituint una imatge d'aquella ciutat més allunyada dels tòpics "decadentistes"
(Lepelley (ed.) 1996; Jehel i Racinet 1999).
Una remarca inicial: la documentació dels segles IX i X –si més no la que tenim a
Girona– no tenia com a finalitat descriure o citar les activitats econòmiques desenvolupades en l'entorn urbà. Debades cercarem informacions sobre artesans, constructors,
productes o cines, i ben poques sobre els comerciants o els preus. Malgrat la naturalesa diversa de la documentació conservada a Girona –preceptes reials, papals i actes judicials en el segle IX; vendes, donacions i testaments a partir del X–, els seus protagonistes són, gairebé sempre, bisbes, comtes, clergues o nobles, amb una modesta presència
de propietaris agrícoles, jueus i gairebé nul•la d'altres ciutadans. La finalitat d'aquests
documents no era econòmica: tractaven generalment de la jurisdicció o domini eminent
sobre termes o fraccions d'aquests i dels seus rendiments, generalment de naturalesa fiscal. Per això són les relacions fiscals o tributàries –i els litigis sobre aquestes– que mantenien les autoritats sobre el territori aquelles que més netament es dibuixen en la documentació, mentre que les activitats urbanes més clàssiques com la construcció, l'artesania
o el comerç només apareixen de manera indirecta, en la mesura que hom produeix,
comercialitza i consumeix, encara que només sigui per a una part reduïda de la societat, els grups dirigents receptors dels excedents. Malgrat tot, podem establir algunes conclusions prou fermes sobre aquestes qüestions. Per exemple, les referències, relativament abundants, als impostos i serveis percebuts per les autoritats públiques indiquen,
indirectament, una activitat social i econòmica força més rica i complexa del que sempre s'ha dit, com veurem tot seguit. També els preus de les vendes ens donaran indicis
sobre l'abast i les limitacions de la circulació monetària.
Un altre factor que dificulta la nostra recerca és l'escassa presència de l'autoritat episcopal dins els murs de Girona, fins ben avançat el segle X. Si tenim en compte que gran
part de la informació prové dels arxius eclesiàstics, no podem deixar de senyalar la dificultat plantejada per aquesta absència. Girona va ser una ciutat sota poder reial i comtal
i només des de la darreria del segle X l'entrada episcopal intramurs, amb l'aparició d'un
registre documental eclesiàstic, ens permet albirar algunes de les seves característiques.
Ciutat tributària o ciutat mercantil?
La importància de la documentació de naturalesa "fiscal", especialment en el segle IX,
i la migrada presència d'activitats mercantils documentades, ha fet plantejar diverses
hipòtesis sobre l'equilibri entre els sectors "públic" o "tributari" i el "privat" o "mercantil" al llarg de l'alta edat mitjana europea, un debat igualment aplicable a l'entorn urbà
com al rural. En certa mesura es tracta d'un fals debat que amaga una visió massa "contemporània" d'aquestes qüestions, que fa més de mil anys es manifestaven d'una manera molt diferent i més integrada. En qualsevol cas, és evident que la manca d'informació
sobre les activitats "privades" ens obliga a plantejar-nos les raons d'aquestes mancances,
tan evidents a Girona com a moltes altres ciutats.
Per a diversos autors, com el francés Guy Bois, no ens pot sorprendre aquesta manca
d'informació, car a les ciutats altmedievals, abans del segle XI, gairebé no es duien a
terme aquelles funcions econòmiques que avui considerem de "mercat", és a dir d'intercanvi lliure de valors: mercaderies a canvi de diners o d'altres mercaderies (Bois 1991,
97-101). L'artesanat i els comerciants locals, sobre els quals les fonts gironines dels
segles IX i X –com a la resta d'Europa– gairebé no diuen res, però que sens dubte existien, portarien a terme les seves activitats integrats dins les clienteles al servei de les institucions urbanes privilegiades, o sigui al servei del comte i el seu seguici, el bisbe i la

Arxiu Municipal de Girona

seva família, i també dels canonges del capítol de la catedral quan aquests començaren
a diferenciar-se de la cort episcopal, com passà a Girona des de la segona meitat del
segle X. També podríem trobar -los al servei d'altres institucions com Sant Pere de
Galligants o Sant Martí Sacosta, i potser també com a clients d'aquells magnats territorials que disposaven de cases i feien tasques militars dins la ciutat, tal com identifiquem
pels volts de l'any 1000 quan els documents informen sobre la torre vescomtal o la que
tenia Gausfred Vidal de Pals (Canal et al. 2003, 47-49). Fins i tot podem plantejar-nos si
els artesans i comerciants que proveïen les necessitats i els luxes d'aquests grups privilegiats eren persones que duien a terme unes activitats lliures, només regulades mitjan
–els impostos–, o bé integraven els grups de domèstics i ministeriales-çantlfisc
dels seguicis comtal i episcopal, per tant vinculats mitjançant algun tipus de servitium,
encara que tampoc podem ignorar la possibilitat d'una combinació: artesans i comerciants lliures que també realitzarien ocasionalment serveis als estaments dirigents. Les
seves activitats, opina Bois, tindrien lloc en un circuit urbà gairebé tancat, amb poca relació econòmica amb l'entorn rural. Els mercatores (mercaders) o fabri (artesans) serien
bàsicament tributaris de les rendes percebudes per la seva clientela privilegiada, comtal
i episcopal que, a la seva vegada, depenia de la seva capacitat d'explotació de la població rural mitjançant la fiscalitat (censos i delmes) i altres rendes territorials, cada cop més
barrejades.
Aquesta importància de les funcions fiscals i l'activitat de ministeriales relacionats es
manifesta a Girona mitjançant algun document escadusser però força significatiu. L'any
934 el comte Sunyer va donar a la seu i al bisbe Guiu el dret a batre moneda a Girona
o a qualsevol altre lloc del comtat, i el terç del monedatge o dret fiscal percebut per la
citada operació (Marquès 1993, 125-126). Sembla clar que un d'aquests indrets on els
especialistes comtals i episcopals, dits ministeriales en el document, duien a terme l'operació era la mateixa Girona. Lògicament hem de pensar que a més d'aquests moneders, hi haurien altres ministerials dedicats a diverses tasques –administratives, comercials, artesanats– al servei de comtes i bisbes, però la documentació no els identifica. En
aquest sentit és evident que la mateixa importància i varietat de tributs i drets públics
identificats en els segles IX i X obligaria a l'existència d'un personal encarregat de la percepció d'aquests. Pensem per exemple en el cobrament dels teloneos als mercats, o el
cobrament dels censos que tothom pagava i el necessari manteniment de les matrius o
registres, que sens dubte existien. Això significaria o bé l'existència d'un personal especialitzat adscrit als serveis financers de comtes i bisbes, serveis dels quals no tenim cap
rastre, o bé, com sembla més probable, l'activitat de membres d'estaments benestants
dedicats a activitats comercials o productives autònomes, que també podrien proporcionar serveis de gestió als governants, com devien fer els ministerials citats l'any 934.
Tot i que l'existència d'aquest ventall de ministerials dedicats a activitats relacionades
amb el servei comtal i episcopal sigui força hipotètica, no podem deixar d'observar que
aquesta relació també la trobem més endavant, en la plena o baixa edat mitjana. Des de
mitjan segle XI i ja plenament en el XII trobem membres de nissagues gironines, prou
conegudes des de mitjan segle XII quan es generalitzaren els cognoms, que feien una
activitat tan significativa en l'entorn urbà com la promoció immobiliària –noves urbanitzacions o parcel•lacions– al servei d'aquells poders que tenien la condició de senyors
eminents –bisbes, comtes-reis, castells, canonges... – o dels seus feudataris; acordant el
repartiment de les rendes o tributs derivats de l'establiment dels nous estadans –censos,
delmes, terços, lluïsmes...– (Canal et al. 1998, 17-19). Certament alguns aspectes d'aquesta situació no eren gaire aplicables al món altmedieval, car a la Girona anterior al
segle XI, una ciutat emmurallada amb modestos ravals, no s'hi deurien desenvolupar gai-
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res activitats de promoció immobiliària; i les conegudes, com l'aixecament de la nova
seu de Santa Maria, el palau episcopal, la canònica o l'hospital de peregrins –començades a la fi del segle X–, semblen haver estat promogudes per iniciativa i finançament
directe de bisbes, comtes i canonges. Tampoc sembla que una activitat tan important
com l'aixecament de la nova muralla carolíngia a les darreries del segle VIII pugui haver
deixat un rastre econòmic perdurable. Es tractà d'una obra de gran magnitud que mobilitzà molts recursos econòmics i humans, però fou de curta durada (Canal et al. 2003,
145-148). Malgrat aquestes limitacions, tenim arguments per defensar un lligam estret
entre aquells estaments urbans que desenvolupaven funcions ministerials i els comtes i
bisbes que detentaven els poders eminents des del segle X. Sabem que més endavant,
a partir del segle XII, moltes de les funcions més significatives del govern urbà –sotsveguers, jutges, batlles, notaris, cònsols...– estaven en mans de les nissagues urbanes principals, per concessió episcopal, comtal o reial. Res no impedeix que uns lligams semblants puguin haver existit abans del segle XI, encara que amb un abast i una
complexitat menors.
Bois també es preguntava si existia una funció comercial local més o menys lliure,
relacionada amb el proveïment de la ciutat, principalment l'alimentari. La seva resposta
també és negativa –d'una manera massa radical, pensem nosaltres–, car considera que
aquestes necessitats –cereals, vi, oli, carn, llegums, fruites...– quedaven cobertes bàsicament per les rendes públiques en productes –censos i delmes, per exemple–, procedents
dels dominis comtals i episcopals més propers a la ciutat. Malgrat els matisos que afegirem més endavant, tenim indicis ferms de l'existència d'aquest aprovisionament públic
organitzat des de la rodalia de Girona.
Els dominis públics –alous des del segle X– eren importants en l'entorn més proper,
uns 7-8 km al voltant de Girona. Des de la conquesta carolíngia el bisbe disposava de
dos grans alous –Parietes Rufini i Castellum Fractum–, gairebé a les portes de la ciutat,
car la proximitat era bàsica per salvar l'obstacle de la lentitud del transport. Tots dos
dominis ocupaven un extens, continu i ric espai agrícola al nord del Ter, des de la riba
del Terri, per les planes de Sant Julià de Ramis, Sarrià, Fontajau i Domeny, fins al límit
amb la riera del Gàrrep i Sant Gregori. Altres alous propers com el de Palatio (Palau
i Plano (Gironella del Pla) eren citats com a alous comtals en els segles X-XI i-sacot)
també acomplirien unes funcions semblants. Seguint el plantejament de Bois, els productes-rendes procedents d'aquests dominis "fiscals" s'emmagatzemaven a l'interior de
la ciutat, on trobem referències textuals i dades arqueològiques de sitges, com veurem
més endavant. Una part era repartida o intercanviada amb el personal comtal i episcopal a canvi dels seus serveis, com si es tractés d'una renda salarial. Per tant, la major part
de la producció i la distribució s'organitzaria en un circuit urbà que no tindria gaire res
de comercial.
En aquest sentit resulten especialment significatives les sitges localitzades arqueològicament en el subsòl de la canónica i claustre de la Catedral que presenten una datació "carolíngia" (Canal et al. 2003, 135-139) i que podrien correpondre, per la seva proximitat a la seu, a llocs de magatzem de tributs en productes rebuts pel bisbe i arribats
dels citats termes episcopals de Parietes Rufini i Castellum Fractum. També són remarcables les referències a cellers, sitges i rebosters en les cases properes al Portal i castell
de Sobreportes, tot i que són de la segona meitat del segle XI i per tant ja se situen en
un context plenament feudal. El milite Berenguer Eldemar, que també era castlà-feudatari del proper castell de Tudela (Sant Gregori), tenia en feu una sitja i una bóta contigües a Sobreportes, sota la seva jurisdicció (Martí 1997, 382). Aquests indrets semblen
parlar-nos de llocs on els nobles, o potser els seus ministerials– rebosters emmagatze-
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maven els productes provinents de les rendes o tributs rurals i els consumien dins la ciutat. Encara que també podria tractar -se, atès el seu veïnatge amb la plaça del Mercadell,
de llocs relacionats amb el petit mercat que s'hi desenvolupava; en aquest cas, la funció
dels rebosters esmentats estaria més relacionada amb l'activitat comercial, sense poder
excloure una combinació de les dues explicacions.
Aquests plantejaments "fiscalistes" sobre les funcions econòmiques de la ciutat alt
troben el seu contrapunt en la historiografia que planteja la decadència i renai--medival
xement en funció de les seves activitats mercantils i del context internacional. Aquest
punt de vista, que gaudeix duna gran tradició, ja va ser exposat per Henri Pirenne que
va relacionar la decadència de les ciutats antigues amb la davallada del comerç mediterrani des de la segona meitat del segle VII (Pirenne 1972) i, amb més o menys matisos,
és defensat per un bon nombre d'historiadors, en concret pels especialistes en història
econòmica. En aquest sentit podem considerar el que han dit Stéphan Lebecq i altres
autors en una valuosa síntesi sobre l'economia medieval europea (Contamine et al.
2000). L'enfocament econòmic del treball fa que la dinàmica de la ciutat altmedieval al
sud d'Europa sigui relacionada principalment amb els cicles comercials, sobre el desenvolupament dels quals entre els segles VII i X l'estudi ofereix una de les contribucions
més importants seguint la petja que va deixar Georges Duby fa més de 30 anys (Duby,
1978), encara que el seu estudi se centrava principalment en el món rural.
A grans trets, els autors remarquen la difícil supervivència de les ciutats tardoromanes entre els segles V i VII, tot relacionant-la amb el retrocés de l'economia d'intercanvi, encara que no menyspreen el paper de l'Església i els bisbes en el manteniment de
la vida urbana (Contamine et al. 2000, 38-42). Aquest estancament es perllongaria, al sud
d'Europa, al llarg del segle VIII (Contamine et al. 2000, 70-71). La millora encara no seria
gaire significativa en el segle IX i principi del X a causa de l'abast de les asseifes sarraïnes i la migradesa dels intercanvis comercials. En aquest punt podem estar força d'acord,
car la Girona de la segona meitat del segle VIII i principi del IX manifesta molts signes
d'activitat militar —cinc setges coneguts, renovació de les muralles, aixecament d'una
nova catedral intramurs—, que poden indicar entrebancs greus en el seu creixement econòmic. Només des de mitjan segle X serien evidents els signes d'un creixement urbà,
especialment en els burgs extramurs de les ciutats meridionals (Contamine et al. 2000,
85-88), que en el cas de Girona caldria confirmar arqueològicament al voltant de l'església de Sant Feliu. Si bé els autors no ignoren la importància de la ciutat com a seu
del poder —bisbes i comtes— en tot moment el cicle econòmic urbà el relacionen amb els
alts i baixos de l'activitat comercial, a llarga i curta distància.
En relació al vincle entre la ciutat i les seves funcions econòmiques més "clàssiques"
—artesanat i comerç— ens podem plantejar si aquesta visió, que resulta pertinent en l'anàlisi de les ciutats baixmedievals i posteriors, no ho es tant pel que fa a les ciutats antigues i tardoantigues —del primer mil-lenni de la nostra era. Coneixem moltes dades
arqueològiques i documentals que ens parlen d'una dispersió rural d'aquestes activitats;
sabem per exemple que molts mercats es desenvolupaven en un entorn plenament rural,
com ara el mercat d'Anyells, al Baix Empordà (Martí 1997, 326). Tots els diplomes i butlles reials i papals atorgats als bisbes gironins esmentaven els diversos mercats on es
cobraven els teloneus i només un tenia lloc a la ciutat de Girona. L'escàs però significatiu coneixement de les activitats artesanals que permet la documentació ens parla de
molins i fargues escampats pel territori i estretament lligats al seu entorn rural, pel que
sembla, especialment els citats a prop de Girona, a les ribes del Ter i recs immediats com
el Comtal o el de la Menola, citats ja en els documents des dels segles IX i X i on ja es
feia evident la capacitat de control de comtes i bisbes sobre la producció (Canal et al.
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2003, 282-283, 309-310, 333-334). Resulta lògic preguntar-nos, en aquest context, si
podem utilitzar l'activitat econòmica com un indicador de la vitalitat urbana, car aquesta pot estar més vinculada a les funcions de la ciutat com a centre de direcció política i
religiosa –episcopal i comtal–, tal com ens diuen els documents. Però aquesta direcció
també tindria un sentit econòmic, car aquests poders també tenien una gran capacitat
per prendre decisions –productives, tributàries i distributives– sobre l'entorn rural.
Sigui quina sigui la ponderació que fem de les funcions urbanes, nosaltres pensem
que la funció de centres tributaris de les ciutats tardoantigues i altmedievals era determinant i d'altra banda la més ben documentada, a tot arreu i també en el cas de Girona.
Fixem-nos com després de la crisi urbana baiximperial només es mantingueren com a
centres urbans –a l'Europa meridional– aquells on es donava la presència d'un bisbe i
un comte, especialment del primer, que sembla el principal receptor de tributs, la qual
cosa ens porta a relacionar la subsistència de la ciutat amb la gestió i consum de rendes
públiques. Ara bé, portar aquests plantejaments "fiscalistes" fins al límit resultaria excessiu, car sabem que a Girona, com a moltes altres ciutats, s'hi feien mercats, dins i fora
dels seus murs, com a molts altres llocs del comtat i del bisbat. Des de principi del
segle IX els preceptes reials esmentaven els drets ingressats pels bisbes als mercats, com
el terç del teloneum percebut en els mercats, citat a Girona des de 834, i cobrat als mercaders, com s'encarregava de precisar la butlla papal de 1002. 1 aquestes activitats mercantils fiscalitzades pels teloneus devien ser prou importants, car coneixem el litigi que
l'any 842 va enfrontar el comte Alaric d'Empúries amb el bisbe Gotmar de Girona pel
terç del citat impost sobre els mercats dels comtats d'Empúries i Peralada (Marquès 1993,
107-110). Sembla evident que l'activitat comercial en el segle IX era prou important per
provocar un aferrissat litigi sobre una part de la seva tributació.
És clar que mercats i mercaders jugaven un paper gens menyspreable dins l'economia,
encara que la seva activitat probablement no resultava gaire lliure, en part a causa dels
impostos cobrats directament, però també pels preus taxats. En relació a aquesta darrera
qüestió no podem oblidar les nombroses referències documentades de preus d'alous o
béns immobles, indicats en lliures i sous, però pagats en productes; fórmules com aderato et definitio pretio, citat fins al 925-930, o in rem ualentem (en coses que ho valguin),
utilitzada a les vendes al llarg del segle X indiquen que els diners, que també circulaven,
eren utilitzats com a mesures de compte per valorar els béns o productes que s'intercanviaven en les operacions, el preu dels quals era establert prèviament. També es devien
utilitzar els sous i diners per valorar els impostos –com els censos i els delmes– quan
aquests eren generalment pagats en productes. Tot plegat fa evident l'existència d'uns
preus taxats, de caràcter públic, que també poden haver afectat els productes i béns de
consum distribuïts en els mercats, si més no en alguns casos. Els seus preus devien ser
controlats mitjançant uns impostos, com els teloneus satisfets pels mercaders. Sembla evident que aquestes funcions de control, més fiscal que mercantil, deurien ser efectuades
per funcionaris públics, o bé per arrendataris que haurien comprat el dret a cobrar-los.
En relació a la circulació de moneda gironina hem de fer notar l'escàs nombre de
peces documentades en el segle IX, sempre amb el nom dels emperadors i reis, en contrast amb les dotzenes de diners de plata datats en el segle X (Balaguer 1999, 23-39).
Malgrat la migradesa de les fonts, no hi ha dubte que al llarg d'aquell segle augmentà la
intensitat de la circulació monetària, un fet que podem relacionar amb la concessió del
dret d'emissió al bisbe de Girona des de 934. Es fácil, però també simplista, relacionar
el progrés de l'economia urbana amb aquesta circulació, però és indiscutible que des de
mitjan segle X podem constatar l'augment del nombre d'operacions de venda en què el
preu es paga en moneda, en contrast amb l'important nombre de permutes documenta-
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des en la primera meitat, en què el diner servia principalment com a mesura de valor
dels béns o drets intercanviats (Martí 1997, 30-32). Sembla evident, malgrat les limitacions de la documentació, que la monedització de les relacions socials va fer un bon pas
endavant al llarg del segle X, i aquest fet hauria estat encara més rellevant a ciutats com
Girona, certament a causa de l'increment de les activitats mercantils, però també a causa
de l'increment monetari de les relacions de servei entre els grups dirigents —bisbes, comtes, nobles, canonges...— i les seves clienteles.
Ciutat i activitat agrària
Una de les activitats econòmiques documentades a Girona és l'agrària, encara que això
pugui semblar sorprenent en una ciutat ben reclosa dins les seves muralles. Però es tracta
d'una activitat més ben documentada que qualsevol altra. Encara que sigui en el segle HI
trobem espais intramurs on les edificacions coexistien amb plantacions diverses; i aquesta
situació d'urbanisme menys dens encara devia ser més remarcable en els segles anteriors,
car podem documentar un procés de densificació urbana des de la fi del segle X.
En el sector alt de la ciutat, cap al castell de Gironella, s'esmenta una venda l'any
1064. Es tractava d'un gran espai, car a més de cases hi havia terres, arbres (segurament
fruiters) i vinyes (Canal et al. 2003, 215-217). Evidentment es tracta d'una notícia posterior a l'any 1000, però la major edificació esdevinguda a Girona des de principi del
segle XI ens fa pensar que un lloc de la ciutat on encara es mantenien espais agrícoles
ja existien un segle abans.
Un exemple d'aquesta continuïtat en l'explotació agrícola intramurs entre els segles X
i XI el trobem en un conjunt de propietats esmentades prop de la porta sud de la ciutat. L'any 979 es va vendre un solar intramurs que tenia al sud la muralla i la torre (vescomtal) i que estava ocupat per una casa i un vinyar (Canal et al. 2003, 177-182). L'any
1042 s'esmentava el mateix solar que ocupava tota una illa de cases d'amplada, ocupat
per un edifici i arbres de diversos gèneres, segons diu el document (Martí 1997, 239).
Tots els propietaris eminents d'aquests solars eren clergues, per això pensem que la funció de mantenir l'explotació agrícola, sens dubte intensiva en aquests espais intramurs,
estaria en mans dels propietaris útils, tinents o llogaters residents a les mateixes cases.
El millor testimoni de l'existència d'una població urbana relacionada amb l'agricultura el trobem en un document tardà, sense data, però que pels noms dels personatges
citats podem situar cap a 1020-1030. Tracta del record dels pactes o convenis sobre el
repartiment dels delmes i primícies de la parròquia episcopal, que aleshores es trobava
en procés de divisió entre els clergues de la seu de Santa Maria i els de Sant Feliu. Els
signants eren els sagristans de la seu i els abats Blidguer —citat des de 1017— i Berenguer
que estab liren "(...)homines qui habitabant intra muros ciuitatis Gerunde de ipsa laboratione quam faciebant( ..) cum illorum bobus extra muros predicte ciuitatis et de illorum omnes alias laborationes tam depane et de vino quam de carne sancte Marie sedis
Gerunde habebat exinde decimas et primitias. Et quando predicti habitatores non habebant boyes et ipsam laborationem faciebant alü homines qui habitabant extra muros predicte ciuitatis habebant ipsam medietatis et aliam medietatem sanctum Felix(...)" (Martí
1997, 340). És a dir, quan els homes que vivien dins els murs fessin les laborationes amb
els seus bous (les llaurades), de tota la producció de pa, vi i carn que n'obtinguessin,
seria Santa Maria la que tindria dret als delmes i les primícies. En canvi, quan aquestes
mateixes feines i productes les fessin habitants que no tenien bous o que habitaven
extramurs —però sempre dins el terme parroquial—, els drets es repartirien a mitges entre
Santa Maria i Sant Feliu.
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Com podem veure, el document, a banda de parlar per primer cop de la parròquia
episcopal, identifica clarament uns habitants de la ciutat que llauraven o feien llaurar la
terra amb els seus bous. No sabem si la condició d'aquests pobladors era de pagesos o
de propietaris "urbanitzats ", però en qualsevol cas sabem que l'activitat d'una part dels
habitants de Girona estava relacionada amb l'agricultura i la ramaderia. Naturalment
aquestes llaurades i productes provindrien de les terres extramurs situades dins els límits
de l'extens terme parroquial de la seu, com el mateix document deixa prou clar. Per tant,
lluny de la imatge tòpica de la ciutat "antiga" reclosa intramurs i allunyada del seu entorn
rural, aquest document palesa que l'activitat agrícola seria la font de riquesa directa de
molts gironins. D'altra banda no sembla que aquests pagesos o propietaris "urbans"
haguessin d'esmerçar gaire temps a arribar als seus llocs de feina: des de final del
segle IX la documentació deixa veure uns espais suburbans –al peu mateix de les muralles– molt ruralitzats, amb terres (de secà), horts, vinyes, fruiters i oliveres, al nord (Sant
Feliu) i al sud (la costa de Sant Martí i l'alveo o areny de l'Onyar), però també en l'entorn muntanyós de ponent, als monts Aguilare (les Pedreres) i Miralias (Montjuïc), així
com a la vall Baschona o de Sant Daniel (Canal et al. 2003, 314-317).
En aquest punt tampoc hem d'ob lidar, una mica més enllà, la importància del sistema
de recs i horts que articulaven la rica plana gironina, en un radi de 3 o 4 km al voltant, a
una hora a peu màxim. Des del segle IX tenim referències documentals del rec Monar i
des del X cites abundants d'horts i molins que s'arrengleraven al llarg d'aquest rec, des de
Montfullà al Mercadal, i més al nord en el pla del Pont Major al llarg del rec de la Menola,
a més d'altres llocs del pla que aprofitaven recs com els del Güell o de Cuguçacs, documentats des de començament del segle XI. No hi ha dubte que aquesta remarcable xarxa
hidràulica, segurament anterior al segle IX, existia en funció de la proximitat al nucli urbà
amb el qual mantenia una funció de proveïment del seu mercat i de rendes per als seus
nuclis dirigents, car la gestió d'aquests recs era de competència pública, com indica el
mateix nom del rec Comtal –des de començament del segle XI– o el domini comtal detectat vora el rec de la Menola a final del segle X (Canal et al. 2003, 412-420). També devia
ser lloc de feina de molts gironins, els mateixos citats en el conveni –esmentat més amunt
repartiment dels delmes i primícies de la parròquia episcopal, com també seria l'ocu–de
pació preferent dels habitants de termes veïns com el Mercadal, Tolosella (Santa Eugènia),
Saltu (Salt) i Oda (Pont Major). En segles posteriors coneixem els noms de llauradors i hortolans residents a Girona i que treballaven en aquest entorn hortícola.
Activitats urbanes i tributació
Tot i la manca de dades directes sobre altres activitats econòmiques urbanes anteriors
al segle XI, podem apreciar indicis d'aquestes estudiant alguns drets fiscals repetidament
esmentats en els nombrosos preceptes imperials, reial o papals, que van ser atorgats a
la seu de Girona; l'últim va ser de 1002.
Des del segle IX, els monarques carolingis s'acostumaren a concedir preceptes on, a
més d'esmentar les immunitats o excepcions respecte de les autoritats públiques –els
comtes i jutges, per exemple– s'ementaven aquells drets fiscals, o fraccions d'aquests, als
quals tindrien accés els bisbes. Entre els més antics figuraven el pascuari o pasquer i el
teloneu –pascuario et teloneo–, uns impostos d'arrel romana i llarga continuïtat en els
regnes germànics, sobre els quals molts bisbes, com el de Girona, van rebre el dret a
percebre un terç sobre el total de la seva recaptació en els comtats del seu bisbat, en
una data anterior a l'any 834, car el primer precepte, datat en aquell any, situava la donació en temps de Carlemany, per tant abans de 814.
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El pasquari era un dret sobre les pastures i sobre el bestiar que hi pasturava, car moltes pastures eren terres fiscals o públiques. No estem segurs d'on es cobrava, segurament
devia ser als diversos mercats de bestiar que es devien desenvolupar al costat dels mercats de queviures, raó per la qual són citats conjuntament amb els teloneus. Aquest
darrer, a vegades dit també raficum, era un impost estretament lligat amb els mercats
urbans i rurals; de vegades aquesta relació era molt evident com, per exemple, en el precepte atorgat pel rei Carloman al bisbe Servus Dei l'any 899 on s'esmentava el dret episcopal sobre (...)pascuaris et teloneis mercatorum terre marisque ceterisque mercatis
omnibus (Marquès 1993, 21). Això sembla confirmar la cessió d'una part dels citats
impostos que pagaven tots els mercaders que viatjaven per terra i mar a tots els mercats
dels quatre comtats de la diòcesi. Sembla evident que l'impost era satisfet pels mercaders, i no pas pels compradors, segurament en el moment d'accedir als llocs de mercat.
Per això pensem que l'esment conjunt de pasquers i teloneus s'explica pel fet que es
tractava d'impostos diferents, però cobrats als mateixos indrets, els mercats.
Tot i que els documents no indiquin gairebé mai els llocs on es feien els mercats, no
hi ha dubte que Girona n'era un. La butlla del papa Silvestre II ho confirmà l'any 1002
quan recordava el dret que tenia la Seu a (...)terciam partem de ipso toloneo de ipsos
mercatos de predicta ciuitate vel de ipsius comitatu(..); per tant veiem esmentar -se per
primer cop el mercat o mercats de Girona, encara que sens dubte tots les altres referències als mercats del comtat de Girona, citades als preceptes entre els anys 834 i 922,
ja parlaven, implícitament, del mercat de la ciutat, és a dir des dels temps de l'emperador Lluís i abans, en temps de Carlemany.
D'altra banda la toponímia documentada en anys posteriors ens recorda els llocs que
feien o havien fet aquestes funcions de mercat. El Mercatello era el nom, documentat
per primer cop en 1035, que rebia l'antiga plaça foral que se situava sota les escales de
la seu. Per tant, el lloc havia mantingut les funcions de centre comercial al llarg d'un
mil-lenni. En aquells anys també trobem esmentat el nom de Merchadal, per primer cop
en 1007, per referir-se a un terme situat a l'altra banda de l'Onyar on segurament hi
hagué un mercat, encara que la documentació coneguda des del segle XI desconeix
aquesta funció, que s'hauria perdut en una època potser no gaire allunyada. Potser en
aquestes aquestes dates el mercat principal ja se situava a la riba de l'Onyar, en el seu
areny, prop de la porta meridional de la ciutat i davant mateix de l'església del Mercadal,
en el mateix lloc on avui es troba la xarxa de carrers i carrerons situada entre els carrers
de Ciutadans i la Rambla, on l'any 1160 el comte Ramon Berenguer IV va manar l'ordenació del mercat públic en el document de la qual implícitament es recordava que ja s'hi
feia des d'abans (Canal et al. 1996, 62-69). Però això tampoc està clar car els pocs documents que citen aquest espai de la fi del segle X i al llarg de 1'XI només esmenten activitats agrícoles al sud de la muralla de la ciutat, la qual cosa ens impedeix donar una
resposta definitiva sobre la localització del mercat gironí abans del segle XII.
Entre els tributs directes citats en la documentació, no tenim cap dubte que els gironins també pagaven el censuro, un tribut molt lligat a la producció i a la renda estimada.
Sabem que el pagaven tots els habitants lliures de les vil-les, o sigui les poblacions rurals,
independentment del seu estatut jurídic –coloni, servi, hispani– o de l'autoritat afectada a
cada terme –comtes, bisbes, monestirs o nobles immunistes–. En el cas de Girona sabem
que els jueus de la ciutat el pagaven al bisbe, tal com explica la butlla papal de 1002
(Marqués 1993, 160-162), però segurament també l'havia de satisfer la resta de la població al comte. Resulta remarcable aquesta atribució dels censos jueus al bisbe, encara que
desconeixem quin pot haver estat el seu origen. Cap dels preceptes atorgats a la seu gironina fins a l'any 922 en parlen i no sembla que després d'aquesta data els monarques
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carolingis estiguessin en condicions de fer un acte d'aquest abast. Sembla més probable
una donació comtal car hem de recordar el trasllat dels jueus de Juïgues a Girona, a la fi
del segle IX, com una mostra de la seva autoritat sobre aquesta minoria. D'altra banda,
coneixem un altre acte de cessió de drets públics dels comtes als bisbes: la citada donació del dret de monedatge l'any 934, feta pel comte Sunyer al bisbe Guiu. En qualsevol
cas, aquesta possible cessió dels tributs jueus, si mai existí, no s'ha conservat.
El censos ja surten documentats a Barcelona l'any 844 (Fàbrega 1995, 183-187) però
en relació a Girona no s'esmenten fins a 899. En el citat precepte d'immunitat del rei
Carloman s'esmenten les repetides excepcions acordades als habitants de les vil-les –en
realitat al seu dominus, el bisbe– i s'afegeix: "(...)nullum aliquod censum vel servi
ullo tempore ingerere quis presumat(...)" (Marquès 1993, 21), encara que-tium(.)
aquestes excepcions ja eren implícites als preceptes anteriors i per tant ja poden ser datades en època de Carlemany. Sobre la naturalesa dels censos, si bé estem dacord sobre
les característiques agràries d'aquests en relació a la població pagesa –quantitats fixes de
pa, vi i carn–, en canvi no n'estem segurs quan es tractava de la població urbana; quina
era la naturalesa dels censos pagats pels jueus de la ciutat, per exemple? quines activitats taxava? No hi ha dubte que els censos també es devien pagar en productes quan els
contribuents eren propietaris pagesos, però no ho tenim clar en el cas d'altres fonts de
rendes: com pagaven els artesans o comerciants, al marge dels teloneus dels mercats? No
podem deixar de notar que els primers censos definits concretament a Girona, a la fi del
segle XI, citaven pagaments en productes –gallines en 1082– però es tracta segurament
d'una referència massa tardana i en un context feudalitzat per projectar-la amb seguretat un segle enrere.
Sobre la qüestió dels censos, hem de fer notar que Durliat, un dels millors especialistes en tributació antiga, afirma, en referir-se a les ciutats tardoantigues i carolíngies:
"(...)no hi ha cap raó per dubtar que els habitants de les ciutats pagaven una capitació
(censuro) que era un impost que gravava normalment tothom(...) els artesans eren taxats
en funció de la seva activitat, segurament després d'una vaga estimació dels seus ingressos". (Duliart 1990, 216). No resulta un comentari gaire satisfactori, però és tot el que
podem dir, ara com ara.
És inútil que tractem d'identificar artesans, o simplement treballadors manuals, en la
documentació anterior al segle XI. A Girona el primer esment no el trobem fins a l'any
1035, quan apareix un Ysarn Çabater (Martí 1997, 229) i, poc a poc, comencen a citarse algun textor —teixidor— i diversos fabri —potser ferrers o genèricament artesans— ja més
avançat el segle XI al burg de Sant Feliu (Canal et al. 2000, 60). Això podia significar que
aquests sectors començaven a jugar un paper significatiu i més autònom en el món urbà.
Però encara eren fets poc comuns. Els documents del segle XI no acostumen a citar l'ofici o activitat dels habitants. I aquestes mancances no són un fet excepcional, passa el
mateix amb la documentació a tota Europa; cada cop que els autors contemporanis tracten l'emergència o reactivació de les ciutats altmedievals —fins al segle XI— parlen del
creixement comercial i dels mercats, mai de les activitats productives urbanes, sobre les
quals no hi ha informació directa. En aquest terreny hem d'esperar que l'arqueologia
pugui donar més informació en el futur. Si la informació escrita d'aquests segles detecta diverses activitats artesanals en el medi rural —com les fargues i molins, per exemple
hi ha dubte que tambe s'hi deurien localitzar en el medi urbà.
—no
Malgrat totes les incerteses, l'existència d'aquesta població urbana resulta indiscutible,
encara que sigui de forma indirecta; d'on va sortir la mà d'obra que va realitzar la construcció, des de la fi del segle X, del xenodoquium, el palau episcopal, la nova catedral
o la canònica? O també de les cases particulars que l'ardiaca Oliba Llobet havia fet aixe-
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car a la fi del segle X? És evident que els documents de l'època no s'ocupaven d'aquestes qüestions, excepte per referir-se a la titularitat dels edificis, les operacions de donació, venda o, de vegades, els diners esmerçats a les dites obres. Però, qui podia ser el
destinatari de gran part de les 100 unces d'or que els comtes Ramon Borrell i Ermessenda
ja havien esmerçat l'any 1015 en la construcció dels murs i la coberta de la nova catedral? Sens dubte part d'aquests s'havien invertit en el pagament dels tècnics i obrers,
molts temporers, encarregats de l'obra.
Sobre l'origen del censum cal recordar que es tractava d'un antic tribut públic, sens
dubte el principal, hereu de l'època del baix imperi romà, que combinava les competències de la capitatio i la iugatio, els tributs personal i territorial. El nom del registre on s'inscrivien els contribuents i les propietats –el cens– va acabar donant el nom a l'impost
mateix. Durant l'època dels regnes germànics es va mantenir la seva aplicació, testimoniada al regne merovingi i visigot, per exemple, i també al carolingi des del segle VIII (Duliart
1990, 101, 199, 206). Quant a la seva evolució, hem de dir que encara sembla citar-se com
un tribut d'origen públic a començament del segle XI, car l'esmenten com una competència episcopal la Butlla papal de 1002 i la consagració de la nova seu de Santa Maria en
1038 (Catalunya romànica V 1991, 34-35), mentre que apareix com una prestació als senyors feudataris, laics o clergues, des de la segona meitat del segle XI a Girona. Per exemple, la infeudació que l'any 1063 va fer el bisbe als canonges de la seu del forn de pa –clibanum episcopalem– del burg de Sant Feliu citava la donació amb omni suo censo et
servitio (Marquès 1993, 250-252) que cal entendre com els pagaments d'origen fiscal que
havien de fer llurs propietaris. També la menció que feia en 1071 el testament del sagristà Bonuç en el qual deixava a Raimundi Oliba de Gerundella, mancusos II per censum de
casa que ego babeo de illo (Martí 1997, 354-356). Igualment l'any 1082, Berenguer Eldemar
va donar "(...)ipsa nostra casa (...)inter muros ciuitatis Gerunde in honore de ipsa turre
prope sancte Marie Puelle (...)per feuum quem tenemus hec per Guillelmum Raimundi
senescalem (...)censum (...)parillium de gallinas per unumquemque annum omni tempore(...)" (Martí 1997, 382). Berenguer Eldemar tenia la casa en feu del senyor del castell de
Sobrepones, el senescal Guillem Ramon, per això podia atorgar-la a un nou propietari útil,
tot establint-hi els censos corresponents, car el domini continuava en les seves mans i les
del seu senyor. Era de fet un establiment, paraula molt comuna en l'edat mitja, encara que
no esdevindria corrent fins al segle XII. Els censos en la segona meitat del segle XI ja estaven en mans dels canonges, el veguer i castellà de la Gironella o el castlà de Sobreportes,
i els tenien pels seus senyors, el bisbe, el comte o el senyor de Sobreportes. Explicar
aquesta trasformació del censum és entrar en la mateixa naturalesa del nou règim feudal;
va seguir el mateix procés de privatització i d'infeudació, per part dels senyors, que molts
altres tributs i serveis d'origen públic d'arrel carolíngia.
Finalment no podem deixar de banda un altre tribut de naturalesa eclesiàstica, el decimum o delme eclesiàstic, citat per primer cop a Girona l'any 887 en relació a la donació del bisbe Teuter de drets parroquials de 14 esglésies de la rodalia de Girona a la
canònica de la seu (Martí 1997, 17), també citat a començament del segle XI en el ja citat
procés de repartiment dels drets de la parròquia episcopal entre la seu de Santa Maria i
la canònica de Sant Feliu. Es tractava d'un impost, la dècima part del cens que tothom
havia de pagar, principalment en forma de productes, tal com explica el mateix document, que també ens explica l'important paper de les activitats agrícoles i ramaderes dels
gironins. Malgrat la seva estructuració a mitjan segle VIII, l'origen d'aquest tribut sembla
precarolingi, car sabem que a diversos concilis eclesiàstics dels segles VI i VII es recordava que tothom havia de pagar una part dels tributs personals per al manteniment del
clergat local (Durliat 1990, 149-150), i cal que tinguem en compte que la decima signi-
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fica precisament la desena part. En època carolíngia hem de distingir aquest tribut eclesiàstic del dècim que cobrava l'Estat sobre els rendiments fiscals dels termes atorgats a
l'Església (bisbats i monestirs).
Conclusions
L'estudi de la documentació altmedieval gironina permet fer una aproximació als
aspectes més significatius de la seva activitat econòmica.
Un primer punt plantejat fa referència a la consideració de la ciutat, des del punt de
vista econòmic, com un centre tributari i de consum per part dels estaments dirigents,
encapçalats pels comtes i el bisbes, o bé l'apreciació d'activitats mercantils –els mercats –
com a exemple del dinamisme econòmic urbà. Sobre aquesta qüestió sembla pesar molt,
abans del segle XI, la importància dels nuclis de poder amb els seus nombrosos seguicis i clienteles, sedentàries o itinerants, que determinen un gran percentatge de població que vivia sota l'aixopluc del bisbe i del comte, especialment del primer. El nombre
i la grandària dels termes suburbans afectats als bisbes –Parietes Ruffini, Castellum
Fractum–, i als comtes –Pla de Girona, Palau -sacosta– sembla adobar aquesta hipòtesi:
les seves rendes finançaven els estaments dirigents urbans i els seus clients.
La forta relació de la ciutat amb el seu entorn rural ens descobreix una relació camp
molt estreta en el cas de Girona. No hem d'oblidar la importància dels espais agrí--ciuta
coles intramurs –horts, oliveres, fruiters... –, així com les referències als ingressos eclesiàstics que parlen de la importància dels treballs agrícoles com a font d'activitats i de
rendes per als gironins. La proximitat d'un rerepaís agrícola amb espais hortícoles importants –els recs del Monar, de la Menola, de Cuguçacs o de l'Areny–, sens dubte orientats
al consum urbà, remarcava encara més aquesta relació de dependència.
La tributació és una de les poques fonts que permet identificar les activitats econòmiques. Els pasquers i teloneus permeten descobrir la importància dels mercats, ben
identificats a Girona des de principi del segle IX, encara que els preus semblen força
controlats. Els censos ens descobreixen una activitat productiva poc coneguda en la
mesura que desconeixem la seva naturalesa pel que fa als contribuents urbans, la qual
cosa ens impedeix dir gaire res sobre la població artesana, comerciant o la que fornia
els diversos serveis dels grups dirigents urbans –laics o religiosos–. Finalment, els delmes ens tornen la imatge de les activitats agrícoles que fonamentaven el manteniment
de la parròquia episcopal, que s'escampava força enllà de les muralles de Girona.

Arxiu Municipal de Girona

La catedral i Girona
L'entrada del complex episcopal intramurs entre els segles VIII i XI
La investigació textual i arqueològica més recent sobre la seu gironina ens permet
presentar una de les evolucions més notables i singulars que hagi pogut veure cap altra
ciutat europea en el trànsit de l'antiguitat tardana a l'alta edat mitjana. Les dades, resumides, són aquestes: fins a la darreria del segle VIII, el complex episcopal gironí se
situava extramurs, al voltant de l'església martirial de Sant Feliu; a les darreries d'aquell
segle o principi del IX, el complex es desdoblà amb la consagració d'una segona església episcopal, Santa Maria, intramurs, raó per la qual la seu fou coneguda, al llarg d'aquella centúria, amb la doble advocació de Santa Maria i Sant Feliu. Al llarg del segle X,
s'afermà la preeminència de Santa Maria fins al punt que, en l'últim terç del segle, Sant
Feliu ja no és esmentada com a seu episcopal, encara que hi continuà vinculada com
una església dependent, sense personalitat ni administració pròpia. Des de la fi del segle,
el procés s'accelerà amb la construcció d'una nova església catedral a Santa Maria, que
complementà l'aixecament d'un nou complex episcopal intramurs, en gran part culminat a mitjan segle XI i format per xenodoquium, catedral, palau episcopal i conjunt canonical, a banda de noves residències de canonges i altres clergues en el seu entorn.
Aquests fets significaren la consolidació de Santa Maria com a seu única, però també la
profunda reforma urbanística d'un sector significatiu de la ciutat, prop d'un 20% del total,
expressió del nou domini del bisbe i dels clergues sobre la "seva ciutat".
La primitiva seu de Sant Feliu fins al segle VIII
La primera catedral de Girona fou, indiscutiblement, el temple de Sant Feliu. Malgrat
l'actitud reticent de la historiografia a admetre aquest fet (Roig i Jalpí, Dorca, Villanueva,
De la Canal), la lectura acurada dels textos tardoantics no deixa lloc a gaires dubtes.
Primerament, la documentació paleocristiana no detecta cap altre temple gironí que no
sigui el de Sant Feliu; la presència de sarcòfags romans de principi del segle IV, bellament esculturats i encastats en el mur del presbiteri, un dels quals ha estat tradicionalment atribuït al màrtir, i les evidències textuals d'ençà el segle VI, fa probable l'existència en aquell lloc d'un temple dedicat al culte martirial ja de molt antic.
Al llarg de l'antiguitat tardana Sant Feliu és citat diversos cops; per exemple al text de
Prudenci —de final del segle IV— que mostra el prestigi del sant. A les darreries del segle
VI el rei visigot Recared va obsequiar la tomba del màrtir amb una corona d'or que,
segons explicava Julià de Toledo un segle després, el rebel dux Pau va agafar per coronar-se rei (Hist. Wambae regís, 26, 678-679. Un altre metropolità, Ildefons de Toledo,
explicava l'especial veneració que el bisbe gironí Nònnit sentia per la tomba i el cos sant
(De viris illustribus, IX); també Gregori de Tours en el segle VI citava els miracles de sant
Feliu a la seva basílica gironina (Canal et al. 2000, 32-35). El context arqueològic a Santa
Maria durant l'antiguitat tardana sembla confirmar aquest fet, ja que no s'ha identificat
cap resta paleocristiana en l'indret on, com en tants altres llocs, devia subsistir l'antic
temple romà (Vaes 1989, 299-319). De fet, un forat arqueològic i historiogràfic entre les
restes romanes i el temple romànic de Santa Maria, a diferència del que passa a Sant
Feliu, que avui encara no estem en condicions de resoldre.
Sant Feliu i Santa Maria en els segles IX i X
Com ja hem dit, des de poc després de la conquesta carolíngia, Girona disposà d'una
segona seu dedicada a Santa Maria. Aquesta circumstància la recordava el Cronicó de
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Ripoll, on s'expliquen els fets miraculosos que acompanyaren la llegendària conquesta
de Girona per Carlemany i s'explicava que aparegueren senyals divinals "(..)in aere
supra locum ubi nunc est altare beatae Virginis. Et propter hoc mutavit eadem, quae
nunc erat in ecclesia Santi Felicis, in loco ubi nunc est ". Aquest text, de final del
segle XII, recollia unes llegendes més antigues, car la descripció dels mateixos senyals
miraculosos ja es trobaven en les Cròniques de Moissac del segle IX, sense cap relació
amb Girona, i als Annals de Barcelona (Abadal 1986, 83 nota 80).Tot sembla indicar que
ens trobem davant una recreació tardana d'uns fets indiscutiblement històrics.
Entenem que altres esdeveniments també de les darreries del segle VIII però un xic posteriors poden perfilar el context de la creació de Santa Maria intra muros. Es tracta dels
efectes de l'assalt andalusí de 793 i la reconstrucció de les muralles. L'any 793 l'emir de
Còrdova, Hisham I, després d'haver recuperat el control de la Marca Superior, ordenà lassalt contra la frontera dels francs, en què Girona feia de fortalesa principal. Les cròniques
àrabs recorden que un gran exèrcit comandat per Abd al-Malik ibn Mugit atacà Girona, on
hi havia una guarnició de francs, sens dubte amb un comte o cap militar al seu front. Amb
els seus almajanecs provocaren molts danys en els seus murs i torres, mataren molts homes
i devastaren els seus ravals, però no pogueren prendre la ciutat. Després d'alguns dies,
marxaren cap al nord, seguint l'antiga via Augusta cap a Narbona (Canal et al. 2003, 14).
No hi ha dubte que l'atac tingué moltes conseqüències per a la ciutat. En afermar la
seva condició de primera plaça forta de defensa del regne franc contra els andalusins, va
ser necessari reforçar les seves muralles, molt malmeses després de l'atac. Això explica
la important renovació del perímetre emmurallat, datat en aquests anys; es modificà puntualment i s'eixamplà el traçat de les muralles, afegint-hi nous murs i torres –cap a una
vintena–, com va passar en el sector de la catedral i el seu claustre, i també en el punt
més alt de la ciutat, on s'edificà un castell coronat per una gran torre, la torre Gironella.
La reconstrucció del recinte pot haver anat acompanyada, en aquells anys o poc després,
per la creació d'un segon temple catedralicí intramurs ja que, com expliquen les fonts
àrabs, els ravals de la ciutat havien patit molta destrucció i sembla probable que això
hagués afectat Sant Feliu. D'aquesta manera, l'atribució a Carlemany de la creació de la
seu de Santa Maria seria perfectament explicable, ja que es produí en un context de grans
modificacions de l'estructura urbana de Girona, començant per la refacció i ampliació de
les seves muralles, uns fets que no haurien estat possibles sense decisions preses al més
alt nivell, i que en la memòria dels gironins quedaren associats a Carlemany.
Com era aquest primer temple de Santa Maria? La veritat és que en sabem ben poc.
No estem en condicions, ara mateix, mancats d'excavacions arqueològiques determinants, de parlar de les seves característiques, però sí que podem valorar les dades que
posseïm per plantejar una hipòtesi de treball que, de moment, s'adequa prou bé al que
sabem. La localització de l'edifici en l'antiga àrea sacra del fòrum i la manca absoluta,
entre el nombrós material arquitectònic recuperat, de peces obrades entre el període
romà –35 peces– i romànic –30 peces–, permeten deduir que l'obra carolíngia fou poc
important i escassa. A partir d'aquí, una possibilitat raonable a considerar era l'aprofitament d'un edifici anterior mínimament adaptat. Així doncs pensem que la primera església intra muros, cocatedral des de la seva consagració, hauria estat el vell temple pagà,
ben conservat encara, i que, de moment, resultava suficientment útil, tot esperant temps
millors i decisions molt més complexes, de gran abast, que no s'arribarien a plantejar
fins a dos-cents anys més tard (Freixas et al. 2000, 18-27).
Aquesta teoria, de moment la que millor s'adiu amb el que coneixem, planteja qüestions importants no resoltes com poden ser l'ús del vell aedes o temple pagà entre el
decret de Teodosi de 394 i les darreries del segle VIII o, efectivament, la localització
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suburbial indiscutible de 1'episcopium i de la primera església catedral de Sant Feliu, tan
estranya però que de moment no sembla que pugui ser discutida. Podem suposar un
funcionament del temple com a oratori o cella ja d'abans de la conquesta de la ciutat
pels àrabs. Tanmateix, fins i tot si l'edifici no hagués tingut una funció ben definida, no
ens hauria d'estranyar la seva conservació, exigida repetidament per la legislació imperial. A Barcelona, com en molts altres llocs, el temple foral, enorme i situat al mig de la
ciutat, era sencer i dempeus, sense que sapiguem si tenia un ús determinat, a l'època del
rei Pere el Cerimoniós (segle XIV), quasi mil anys després d'haver deixat d'exercir la funció per la qual havia estat bastit.
Al llarg del segle IX els documents confirmen la difícil i progressiva implantació del
temple de Santa Maria com a segona seu episcopal. En el primer document conservat
entre la documentació de la catedral, de l'any 817 s'esmenta la Seu com Sancti Felicis beatissimi martiris Christi sedis Gerundensis (Martí 1997, 73-75). De l'any 893 es recorda una
donació de l'emperador Lluís, no més tard de 840, a Sanctam Mariam virginis et Sancto
Felice martire Christi (Marquès 1993, 87-89), les mateixes advocacions que recorda un text
de 842 (Marquès 1993, 60-66). En 851 un judici recordava una donació feta per Carles el
Calb, entre 843 i 844, a Sancto Felice martyri Christi (Marquès 1993, 69-70). Com podem
observar, l'advocació de Santa Maria encara restava lluny de la seva consolidació; els gironins encara identificaven principalment la seu amb l'advocació de Sant Feliu.
Després d'un parèntesi de trenta anys, gairebé indocumentats, els darrers decennis
del segle ofereixen una riquesa descriptiva més gran; en alguns casos, quan situen la
doble seu amb remarcable precisió "(...)Sancte Marie matris Christi que est sita infra
muros ciuitatis Gerunda et (...)Sancto Felice martire Christi qui est iuxta iam dictam
ciuitatem o bé (..)ante portas Gerunda ciuitate", explicant de manera precisa la situació topogràfica dels dos temples (Canal et al. 2000, 35-44). El bisbe Teuter també recordava l'existència d'una seu doble quan va atorgar les dècimes i primícies de 14 esglésies
de la rodalia de Girona als seus clergues –canonges– i definia la institució episcopal com
"(.)supra dictas basílicas in honore beata Dei genitricis Marie atque Sancti Felicis"
(Martí 1997, 83-85). Aquest document ens recorda que Teuter va ser el primer bisbe
conegut que va tractar d'organitzar la comunitat de preveres de la seu –la Canònica– mitjançant la donació d'unes rendes parroquials per al seu manteniment. Però aquesta vida
comunitària no es degué consolidar, car al llarg del segle X veurem el bisbe i els canonges actuant conjuntament –repartint la seva tasca entre els dos temples– i gestionant un
patrimoni comú.
La documentació en el segle X afirma la progressiva preeminència de Santa Maria i
la subordinació de Sant Feliu. A principis del segle Sant Feliu encara és objecte d'una
certa preferència; l'any 906 el bisbe Servus Dei es va fer enterrar a Sant Feliu i dos anys
després, el bisbe Guiu en fou proclamat nou bisbe (Canal et al. 2003, 30-33). Però des
de 911, els documents –abundants– només citen l'advocació de Santa Maria; per exemple, en 934 la Seu és esmentada únicament amb l'advocació de "(. )domum Sancte
Marie virginis qui est sita in Gerundam ciuitate sedis(. )que est infra muros Gerunda
civitate" (Marqués 1993, 126). Però a mitjan segle encara hi ha la percepció del lligam
de Sant Feliu amb l'episcopat gironí; l'any 966 el comte Sunifred de Cerdanya i Besalú
deixava en el seu testament tres eugues a cadascuna de les seus catalanes, en el cas de
Girona en deixava dues a Santa Maria i una a Sant Feliu (Marca 1688, doc. núm. 887).
El document esmenta canonges a totes dues esglésies, però no es tracta de dues comunitats separades sinó d'una divisió del treball dins d'una mateixa comunitat.
Però en el darrer quart del segle Sant Feliu ja no és església-catedral. Santa Maria i
Sant Feliu són citades conjuntament en diverses donacions i testaments, però Santa Maria
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és citada com a seu episcopal i Sant Feliu no; al testament del comte-bisbe Miró Bonfill
de 979 (Catalunya romànica IV 1990, 20-23), al del clergue Guiu de 983 (Martí 1997,
123), al del comte Gausfred d'Empúries de 989 (Simó 1974, doc. núm. XI), o al del comte
Borrell de Barcelona de 993 (Baraut 1980, doc. núm. 232, 63), per exemple. Les fórmules emprades com "(..)ad sancta Maria sedis Ierunde et ad sanctum Felicem qui est
iuxta muros(..)" són força aclaridores: Santa Maria és seu episcopal, però Sant Feliu no.
L'entrada del complex episcopal Santa Maria, seu única en el segle XI
Des de les darreries del segle X i fins a mitjan segle XI, la documentació —i també l'arqueologia— identifiquen un fet cabdal en la història gironina: la construcció de la nova
seu romànica, acompanyada de l'erecció d'un nou complex episcopal al seu voltant. Un
fet que tindria unes conseqüències polítiques i urbanístiques de llarg abast.
Les dades ens situen, indiscutiblement, en el darrer quart del segle IX; les primeres
notícies sobre el l'hospital o xenodoquium són de 979, el palau episcopal és citat com
una obra d'un futur proper en 988 i es fan donacions per a l'obra de la nova catedral en
dates com el 959 i 997, encara que la constatació d'obres segures sigui de principi del
segle XI. Els testimonis sobre la construcció d'una nova església episcopal són força primerencs. En 958 el clergue Adalbert, que havia encapçalat la revolta contra el comte
Guifré de Besalú, va deixar en el seu testament: "(. )ad prelibatam domum (Santa Maria)
propter ipsam operam, pessa I de argento" (Marquès 1993, 135-137). Es tracta d'una notícia aïllada en un testament que va ser impugnat, per això no podem confirmar gaire res
més sobre obres a la seu en aquelles dates.
Una indicació més segura sobre les primeres obres de la nova seu la trobem en 997
quan el document de consagració de la nova església parroquial de la vall del Bac, en
un acte presidit pel bisbe Odó, deixava (...)denario Igrosso ad opus sancta Maria sedis
Gerunda (Ordeig 1994, doc. núm. 113). No era infreqüent que les esglésies parroquials
haguessin de pagar un rèdit o cens a la seva seu —més aviat era canònic—, però resultava excepcional l'establiment d'una quantitat per a la seva obra. Si tenim en compte que,
un any abans, la consagració de l'església de Coll Alier, a Olot, no citava cap donació,
ens atrevim a pensar que entre les dues dates al bisbe podria haver pres la decisió de
començar els treballs.
No sabem si aquestes obres intuïdes a la fi del segle X van prendre gaire volada. Molt
pocs dels testaments documentats entre final del segle X i principi del segle XI van fer
deixes amb aquesta finalitat. Només disposem d'una altra referència, la del testament del
comte Ermengol d'Urgell, de 1010, en el qual va deixar 15 unces d'or per a l'obra de la
seu de Girona (Marca 1688, doc. núm. 162), una quantitat prou significativa que indica
que les obres ja devien estar en marxa. El comte Ermengol havia mort arran de l'expedició catalana d'aquell any a Còrdova, tal com li passà, també, al bisbe de Girona Odó.
No tenim cap altra notícia abans de 1015, quan el bisbe Pere, germà de la comtessa
Ermessenda i successor d'Odó, va fer donació de l'església de Sant Daniel amb els seus béns
als comtes Ramon Borrell i la citada Ermessenda. La donació es va fer a canvi de les 100
unces d'or que els comtes ja s'havien gastat en l'obra de la seu: "(..)nostre necessitate coacti causa edificationis predicte ecclesie", citava el bisbe (Marquès 1993, 75). Es tractava d'una
quantitat molt significativa que devia servir per agilitar les obres de construcció i que, d'altra banda, mostren l'interès dels comtes, especialment d'Ermessenda, en l'edificació de nous
i més dignes edificis eclesiàstics. No oblidem que la donació de Sant Daniel va servir per
iniciar la construcció d'un nou cenobi femení, ja citat en 1018, i que en 1019 i 1020 l'inici
de les obres del complex canonical van deure molt a la iniciativa de la comtessa.
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No tenim cap altra notícia de la continuació de les obres de la seu fins a la consagració del nou temple l'any 1038 (Catalunya romànica V, 1991, 34-35). El text explica
que l'acte solemne, al qual assistiren l'arquebisbe de Narbona i molts dels bisbes de la
província, es va fer a petició de la comtessa Ermessenda i del seu germà, el bisbe Pere,
un cop acabada de fer la nova església que havien fet alçar des dels fonaments, la qual
cosa deixa clar que no hauria quedat rastre de l'anterior, un fet confirmat per l'arqueologia. El document també afegia que la comtessa i el bisbe havien manat fer les cases
"(..)on hi poguessin viure els que volguessin servir Déu i fer-hi vida canònica(..) ", sens
dubte una referència a la construcció d'alguns edificis de la residència canonical annexa a la seu, encara lluny de completar-se, com veurem més endavant.
El text també confirmava les possesions i els drets que la seu havia adquirit al llarg
dels segles anteriors com la tecera part dels "(...)refigis vel monetis aut toloneis vel piscatoriis stagnis vel salina rus vel maritimis piscaris et navium mercimoniis sive naufragis(..)", alguns dels quals provenien dels preceptes reials o papals que la seu gironina
havia rebut des del segle IX i altres de donacions comtals del segle X i principis de l'XI.
Abans de les excavacions de 1998 i 1999, promogudes pel projecte Progress i que han
permès una aproximació rigorosa a l'edifici de la seu romànica, era molt poc el que
coneixíem i que s'havia salvat de l'obra monumental gòtica: la torre de Carlemany, un
dels antics cloquers, i la canònica a l'entorn del claustre, per tant, sectors perifèrics que
no permetien reconstruir amb certesa la planta i característiques generals del temple.
Les excavacions fan possible recuperar un edifici notabilíssim, tanmateix, condicionat
fortament per les estructures anteriors, els grans murs de contenció que havien servit per
regularitzar una orografia torturada a nord i llevant i disposar-hi la part sacra del fòrum.
L'església consagrada en 1038 era un edifici llarg i estret, d'una sola nau d'uns 15 metres
d'amplada sumant-hi el gruix de les dues parets laterals, a nord i sud, amb un gran
creuer o transsepte, un absis principal, llarg, profund i també relativament estret, enlairat i dominant i, probablement, absidioles laterals, una o dues, obertes a cada un dels
braços del creuer. L'edifici disposava de tres portes: la del nord o de Sant Miquel, la de
migdia o dels Apòstols i la principal o de la Galilea a ponent, davant les escales. Es tracta d'una disposició semblant a l'actual que no ha fet altra cosa que conservar-les, tot i
que situant-les sobre l'obra nova, i per tant, a uns quants metres de distància.
Encara que el temple ja estava bastit quan fou consagrat en 1038, diverses deixes testamentàries ens permeten saber de la continuació de les obres, algunes força posteriors,
com el testament del cabiscol Joan de 1078 que feia deixes per cobrir el cloquer, les portes i la capçalera (Rius 1928, doc. núm. XV). Altres textos, com el del repartiment de les
funcions estre els sagristans primer i segons en 1053 (Martí 1997, 277-278), expliquen
molts aspectes de l'organització i el manteniment del nou temple gironí a principi del
segle XI (cementiri, enllumenat, adobs, teulat, ornaments, cadires, sínodes...).
El palau episcopal
No tenim cap notícia de l'existència d'una domus episcopalis o residència del bisbe a
Girona fins a les darreries del segle X, però malgrat tot en podem establir algunes hipòtesis. Sabem que un conjunt episcopal típic de l'antiguitat tardana estava format per la
basílica o temple principal, el baptisteri, generalment exterior al temple, l'aula o edifici
de recepció amb una gran sala per a les audiències, la citada domus o residència i, de
vegades, l'hospital de peregrins o xenodoquium. Lògicament, aquest conjunt caldria cercar-lo a prop del temple episcopal que fins a la darreria del segle VIII va estar situat a
Sant Feliu, extramurs, probablement en l'illa de cases situada a nord del temple, on els
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documents medievals detecten els escassos elements coneguts de l'abadia canonical, el
refectori i el claustre. Malauradament la manca de prospeccions arqueològiques en aquest
sector impedeix confirmar aquesta hipòtesi, però només així sembla possible explicar la
decisió del bisbe Gotmar, a final del segle X, d'aixecar el seu palau en un lloc proper a
la seu de Santa Maria, que aleshores es va començar a restaurar -de fet se n'aixecà una
de nova-, a la vegada que comencen a citar-se els primers abats coneguts de Sant Feliu,
senyal de l'inici de la divisió definitiva de la vella institució episcopal en dues comunitats.
Els orígens de la nova residència episcopal cal cercar-los l'any 988, quan el comte
Borrell, a causa de les seves necessitats financeres provocades per 1'asseifa d'Al-Mansur
i la destrucció de Barcelona en 985, va vendre al bisbe Gotmar el gran casal que tenia
a Girona, on s'hostatjava quan la visitava, i que limitava a orient amb el mur vell, a occident amb la sinagoga dels jueus, a nord amb la seu i a sud amb la casa de Gausfred
Poleni. La venda es feia pel preu considerable de 50 unces d'or cuit de Valentia, amb la
condició que el comte s'hi pogués allotjar durant la resta de la seva vida, que va durar,
només, quatre anys més. No podem rebutjar la possibilitat que davant d'aquesta situació
conjuntural el bisbe es decidís a resoldre la duplicitat d'establiments episcopals dins i
fora dels murs en favor d'una entrada definitiva en l'interior.
El document no s'ha conservat en la seva redacció original. Va ser copiat per Roig i
Jalpí l'any 1664 i editat en el seu llibre sobre la història i llegendes de Girona, ple de
faules sense cap credibilitat i, sobretot per aquest motiu, ha estat considerat fals. Alguns
autors han remarcat que no segueix els formularis de l'època quant a vendes, o que el
tipus de moneda emprada no es va fer servir fins a un segle després. En canvi, nosaltres defensem que, malgrat les seves evidents inexactituds, la transcripció prové d'un
document original autèntic; les referències topogràfiques són correctes, la utilització de
l'or cuit era molt habitual en aquells anys, encara que l'autor s'equivoca en transcriure
Valentia allà on el text devia dir valente o in rem valentem, fórmula molt freqüent
aquells anys (Canal et al. 2003, 206-208). D'altra banda el context d'aquesta venda comtal s'ajusta a moltes altres realitzades pels comtes en l'etapa 980-1010, i els testimonis signants són personatges coneguts en altres documents de l'època. Finalment no podem
ignorar el context global d'aquell espai urbà: en els mateixos anys començaren les obres
del xenodoquium (després de 979) i de la nova catedral (vers 997). Sembla clar, per tant,
que l'origen del nou palau del bisbe cal cercar-lo en aquest discutit document car no
identifiquem que aquesta compra hagi servit per ampliar edificis episcopals preexistents,
que no apareixen a cap de les afrontacions
Un document posterior indica que aquest conjunt es va desenvolupar ràpidament.
L'any 995 l'ardiaca Guitart va donar a la seu -de fet al bisbe- un conjunt de cases, bastides, feia poc pel seu oncle l'ardiaca Oliba Llobet, en el mateix lloc on s'havia edificat
el nou hospital de peregrins, després de 979. El document afegia que el conjunt estava
al costat del (...)cellarium atque cenaculum episcopale -el celler o magatzem i el menjador o, potser, el dormitori, situat en un segon pis. Quan s'expliquen les afrontacions
de les cases citades, aquestes ho feien, a llevant i sud, amb la plaça i el carrer que puja
a Gironella, a ponent amb les cases de dos sacerdots i a nord (..)in coquina, curte et
solario episcopale -la cuina, un pati o atri i, potser, un pis amb habitacions (Canal et al.
2003, 200-206). És a dir que a sud i est les cases afrontaven amb una plaça, mentre que
a nord se situaven un conjunt de dependències o parts d'un complex d'edificis que ja
aleshores integrarien el primitiu palau episcopal. La referència prou específica del document a unes dependències concretes -cellarium, cenaculum, coquina, curte, solarioens fa pensar no pas en un edifici unitari sinó en un conjunt d'edificis prou singularitzats, al voltant d'una curte o pati central clos.
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Gràcies a aquests documents, únics en relació al palau abans del segle XIII, podem fer
un assaig de reconstrucció del mateix en els seus anys fundacionals. No rebutgem la possibilitat que alguns dels seus components ja fossin episcopals d'abans; ens referim concretament a l'àrea ocupada per l'actual pati central, amb algunes dependències laterals i
la zona nord on hi ha la galeria romànica. La part de l'actual palau, situada al sud del pati
central i que dóna a la plaça dels Lledoners, amb el carrer que puja a Gironella i que l'envolta pels tres costats, seria el lloc on hi hauria l'esmentat grup d'edificis de l'ardiaca
Guitart, amb el xenodoquium, la qual cosa indica que fins aleshores eren de propietat
particular. Desconeixem si el grup de cases donades en 995 van ser immediatament incorporades al complex episcopal, encara que sembla raonable. En aquest cas, això voldria
dir que l'extensió del conjunt palatí no hauria experimentat cap modificació en direcció
a migdia, on ja hi trobàvem, aleshores, una plaça. A grans trets, els actuals límits del Palau
cap a ponent, en l'actual plaça dels Apòstols, aleshores edificada, i cap al sud on trobem
la plaça avui anomenada Lledoners, no han sofert grans canvis en el darrer mil•lenni.
Aquesta placa, avui dels Lledoners, s'esmenta clarament en el citat document de 995.
Quan es donaven els límits de les cases d'en Guitart aquestes afrontaven a llevant "(..)in
via et platea que pergit ad Gerundella, i al sud (..)in via et in platea predicte ciuitatis
qui ambit ea(..)", és a dir, amb la placa i la via que l'envolta. Si observem la plaça dels
Lledoners, deixant de banda la seva font, veurem que es tracta d'un espai envoltat, a
ponent, migdia i llevant, pel carrer que puja cap a Gironella, exactament la descripció
que trobem en 995. Per tant es tractaria d'un espai públic molt antic i, per tant, no edificat. La seva superfície s'ajusta amb la de dues illes de cases de la xarxa fundacional
romana. Per això pensem que aquest espai ha mantingut, des de la fundació fins als nostres dies, la seva funció de plaça pública.
Un altre espai urbà que va patir modificacions importants va ser el sector situat en
l'angle entre la seu i el nou palau episcopal, on avui hi trobem la plaça dels Apòstols.
Les informacions esparses però significatives dels anys 988 —hom cita la sinagoga jueva
davant la seu—, 1075 —unes cases ardiaconals que afronten amb la plaça que hi ha davant
Santa Maria—, i 1128 —unes altres cases ardiaconals situades dvant el cloquer vell de la
façana—, indiquen que aquest era un espai urbanitzat, segurament afectat per les properes obres de la seu i el palau del bisbe, l'abast de les quals és impossible d'establir. Hem
de recordar que les darreres cases subsistiren fins a començament del segle XVI, quan
esdevingué una placa semblant a l'actual ( Marquès 1948, 226-245).
La canònica
L'obligació dels clergues d'una seu episcopal de viure en comú era un costum ben
establert dins l'Església que els carolingis volgueren renovar, com expliquen les resolucions establertes pels sínodes d'Aquisgrà de 816 i 817. Cal pensar que aquestes normes
també es tractaren d'imposar aleshores a Girona, més aviat amb poc èxit. Sembla probable que els 40 clergues que l'any 887 assistiren a la donació que el bisbe Teuter va fer
dels drets de catorze parròquies de la rodalia de Girona formessin la comunitat canonical de la seu, amb els canonges i altres clergues dependents (Martí 1997, 83-85). La donació tenia com a objectiu crear una comunitat canonical i dotar-la amb rendes fixes.
La mateixa comunitat era citada l'any 888, quan els canonges, amb altres clergues i
laics, demanaren la consagració de Servus Dei com a nou bisbe de Girona. El document
apareix signat per onze canonges, que formarien una comunitat de dotze amb l'afegit
del bisbe (Arnall i Pons 1993, 139-140). Encara que no trobem documentat regularment
el terme canonicus fins més de trenta anys després, no hi ha dubte sobre l'autenticitat
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del text, car els noms deis canonges signataris apareixen en altres documents de la
mateixa època. Malgrat totes aquestes evidències, no sembla que aquesta comunitat visqués en comú i, per tant, disposés d'un edifici propi; ni tampoc al llarg del segle X, car
la documentació no detecta cap comunitat canonical que gestioni un patrimoni independent del bisbe, ben al contrari, el patrimoni és compartit.
L'organització d'aquesta comunitat sembla experimentar una evolució des de l'últim
terç del segle X, quan es detecten els primers processos de dotació i infeudació d'alous
a clergues concrets de la comunitat, que comencen a rebre un títol específic –sagristà,
cabiscol, hospitaler... No es tractà d'un procés d'usurpació del patrimoni episcopal existent, car moltes d'aquestes donacions provenien de la noblesa laica i es van fer amb la
condició que passessin com a benefici a clergues determinats, generalment familiars dels
donants. En qualsevol cas, aquesta tendència segurament va erosionar la relació de
dependència deis canonges amb el bisbe i va accentuar llur autonomia, la qual cosa
reforça encara més la nostra suposició d'una manca de vida comunitària.
A final del segle X es va fer evident la voluntat dels bisbes de traslladar el complex
episcopal a l'interior de la ciutat; el xenodoquium, la nova seu i el palau del bisbe ja
eren edificats o en procés de construcció a principi del segle XI. En canvi no es mani
intenció de construir cap edifici comunitari, prova de la manca d'in--festavncrp
terès dels canonges cap a aquesta forma de vida.
La creació d'aquest complex no sembla haver estat iniciativa dels canonges. La dotació en 1019 de la nova domus canonica que s'havia de bastir adossada a la paret nord
de la nova catedral en construcció va ser una iniciativa de la comtessa Ermessenda i el
bisbe Pere Roger, que van donar gran part de les possessions i rendes necessàries per al
seu manteniment (Marquès 1993, 178-184). Un any més tard Ermessenda va cedir el seu
palau, amb els terrenys, muralla i torre annexos per tal que la nova institució disposés de
gran part de l'espai que necessitava per a la seva edificació, que devia completar-se amb
les donacions d'altres clergues veïns (Marquès 1993, 184-185). Posteriorment, la canònica
va rebre noves donacions, en diners, com la del comte d'Empúries o del mateix bisbe
Pere, però les més abundants foren les procedents dels testaments de clergues i laics.
Malgrat tot, l'aixecament del conjunt canonical semblava anar més lentament que la
veïna catedral, en part probablement a causa de la seva dificultat constructiva, com veurem més endavant. La consagració de la nova seu en 1038 esmentava el manteniment de
la iniciativa de la comtessa i el bisbe en l'obra de la canònica adjunta. Algunes obres ja
devien estar prou avançades a mitjan segle XI, car l'any 1045 el clergue Adebrand va fer
testament quan jeia "(...)in dormitorio predicte sedis" (Martí 1997, 254), la qual cosa voldria dir que ja estava prou avançat l'edifici del dormitori que tancava el claustre per llevant, en el mateix lloc on havia estat el casal cedit per Ermessenda vint-i-cinc anys abans.
Altres donacions com la del testament de la comtessa Ermesenda en 1058 –30 unces d'or
per completar el sostre del dormitori canonical– (Feliu i Salrach 1999, doc. núm 518), indi
aquest restava lluny d'haver-se completat. En 1064 el cabiscol Ponç va deixar-quen
100 mancusos d'or per a la construcció de la casa canonical (Martí 1997, 313-320)–cal
entendre diverses parts del complex o conjunt articulat al voltant del claustre, com el refetor, la sala del capítol –ja citada en la lectura del testament d'Ermessenda–, l'escriprori, les
escoles o el celler, unes obres que aleshores dirigia el que fou el seu successor i afillat, el
prevere Joan. Sobre el celler podem afegit que ja devia estar acabat l'any 1064, car era el
lloc on havia estat redactat el testament del canonge i paborde Guillem Guifré, mort l'any
següent (Villanueva 1850, 307-311), podem plantejar que aquest celler fos la gran volta
situada sota el sector de ponent de la galeria del claustre i els edificis annexos, aixecada
segurament poc després de la donació d'Ermessenda en 1020.
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En relació a aquest punt hem de dir que l'exploració arqueològica del sector occidental del claustre romànic ha permès definir els forts desnivells que marcaven tota
aquella zona que, tanmateix, havia estat ocupada adaptant-se a les condicions existents.
Quan es tirà endavant l'obra de la canònica calgué aconseguir un nivell de circulació
planer que facilités els contactes entre les diverses dependències canonicals. Es bastí una
imponent volta de canó que serví de fonaments al refectori i a l'ala occidental del claustre. La resta de l'espai fou omplert de terra tot assolint un nivell adequat que, tanmateix,
encara quedava una mica per sota del lloc que ocupava l'església catedral de Santa
Maria. Així, doncs, amb el dormitori a llevant, l'aula capitular a migdia i el refectori a
ponent, quedava definit un claustre que no fou monumentalitzat i decorat fins, com a
mínim, al segle següent (Canal et. al. 2003, 183-199).
El xenodoquium
L'hospital dels pobres i peregrins és la primera institució episcopal que va ser traslladada intramurs a la fi del segle X. No tenim notícies de la seva antecessora, que devia
estar a prop de Sant Feliu, però l'evidència de les seves activitats es feia patent l'any 891
quan el rei Odó va confirmar al bisbe Servus Dei les immunitats episcopals i va recordar que la seu tenia dret a rebre del fisc tot el que calgués in almoina pauperum et stipendia clericorum, o sigui per a l'almoina dels pobres i el manteniment dels clergues
(Marquès 1993, 81-82). No hi ha dubte que algunes d'aquestes funcions de proveïment
dels pobres es devien realitzar en un lloc destinat a aixoplugar simultàniament peregrins
i pobres, com podrem confirmar tot seguit.
No tornem a trobar notícies d'aquesta activitat assistencial fins a l'any 958, quan es va
executar el testament d'Adalbert, cap de la rebel•lió de Besalú de 957. El difunt deixava
a la seu de Girona, entre altres drets, el terç dels rendiments del seu alou de Parets
d'Empordà "(..)in peregrinis et hospitibus et in pauperibus". Cal entendre en ajut dels
peregrins, forasters i pobres (Marquès 1993, 135-137), una tasca que cal relacionar amb
la funció episcopal esmentada en 891. Aquest document resulta poc aclaridor: no sabem
si la intenció del difunt era impulsar una nova institució o bé finançar l'existent; d'altra
banda, el document va resultar polèmic i els comtes de Besalú el van rebutjar, tal com
explicava en 968 el comte-bisbe Miró Bonfill quan va tornar a fer donació del mateix alou
a la seu, explicant que havia estat confiscat al rebel Adalbert (Marquès 1993, 141-143).
Pocs anys després, en 979, l'ardiaca Oliba Llobet i el seu germà Sunifred, fills del citat
Adalbert, van fer donació a la seu de tot l'alou que tenien a Pontós, per tal que les seves
rendes i fruits fossin esmerçats a la ciutat de Girona en l'auxili dels pobres i dels peregrins (Marquès 1993, 146-147). Encara que el document no en parli directament, podem
afirmar que aquesta donació estava relacionada amb la construcció d'un nou xenodochium que aviat estigué edificat en l'interior de la ciutat. Resulta un xic sorprenent tornar a trobar en mans dels hereus d'Adalbert un altre alou que havia estat confiscat després de la revolta de 957, però cal pensar que les relacions dels citats germans amb Miró,
bisbe de Girona i comte de Besalú, devien ser prou bones, malgrat que el germà de
Miró, el comte Guifré, havia estat mort en 957 pels homes del citat Adalbert. D'altra
banda podem veure com els hereus d'Adalbert eren fidels al record del seu pare i més
de vint anys després reprenien la seva obra inacabada.
Pocs anys després, en 983 el citat Oliba Llobet va donar al seu fidel, el prevere Freder,
diversos alous a la vall d'Anglès, dins els termes de les uillae de Ventajol, Verdaguer i
Bruguera, per tal que amb les seves rendes tingués cura de l'hospital de peregrins. A la
mort de Freder, els alous havien de passar a la seu i els seus clergues (Martí 1997, 156-
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157). A banda d'indicar que la nova institució ja començava a funcionar, el document
ens parla de les noves relacions socials que, en gran part, ja podem anomenar feudals.
L'ardiaca Oliba actuava com un senyor, el qual donava al seu fidel, el prevere Freder,
uns feus o beneficis vitalicis adscrits a una funció assistencial, que s'haurien de transmetre a d'altres clergues de la seu a la mort del beneficiat.
La localització d'aquest nou hospital es fa evident en el document, ja comentat, de
995, quan l'ardiaca Guitart, hereu del càrrec i funcions del seu oncle l'ardiaca Oliba, va
donar a la seu una illa de cases de nova construcció, amb l'excepció de l'edifici per als
pobres i peregrins que havia fet aixecar el seu oncle. Podem entendre que Guitart utilitzés el terme de noves, car no tenien pas més de quinze anys. Les afrontacions, ja
comentades, de les citades cases, ens fan saber que limitaven a nord amb l'incipient
complex episcopal i a sud amb la placa avui coneguda com dels Lledoners. Aquest hospital degué mantenir aquesta localització fins a les darreries del segle XII, car el nou,
aquell que el substituí, comença a esmentar-se en el burg de Sant Pere de Galligants des
de principi del XIII, al mateix lloc on encara es troba (Canal et al. 2003, 200-206).
I Sant Feliu?
Sant Feliu va completar un procés de segregació de la seu des de final del segle X i
la primera meitat de 1'XI, durant el procés d'aixecament del nou edifici intra muros.
L'esment dels primers abats de Sant Feliu, els bisbes Arnulf i Borrell, a final del segle X
i principi de 1'XI, encara no havia modificat la relació de dependència entre les antigues
seus episcopals, car la butlla papal de 1002 citava Santa Maria com la seu episcopal i
Sant Feliu com una església vinculada. El títol d'abats que portaven els bisbes de Vic
semblava, aleshores, més honorific que no pas efectiu. Però els esdeveniments semblen
accelerar-se en 1017, poc després de la mort del comte Ramon; aleshores trobem la primera referència a "l'abadia" de Sant Feliu en un jurament de fidelitat del bisbe Pere de
Girona al bisbe Borrell de Vic. Però aquest no va mantenir gaire més la seva condició
d'abat, car en novembre del mateix any ja apareix la signatura de l'abat Blidguer, que
per aquest i altres documents sabem que fou el primer abat efectiu de la nova abadia.
Des d'aleshores es desenvolupà un procés de separació entre les dues antigues cocatedrals. En els anys vint hom començà a parlar sobre la repartició dels delmes i primícies
de l'antiga parròquia episcopal, encara citada com de Santa Maria i Sant Feliu; des del
1040 els canonges de la nova abadia començaren a rebre deixes testamentàries i, precisament, és de 1056 el primer pergamí conservat de la col-lecció diplomàtica de Sant
Feliu. Per tot això remetem al lector a l'article sobre Sant Feliu d'aquest mateix volum.
Conclusions
Les dades actualment conegudes sobre els processos i transformacions del complex
episcopal gironí durant l'alta edat mitjana ens permeten plentejar un dilatat procés de
trasllat intramurs aproximadament entre la fi del segle VIII i ben avançat el segle XI. El
conjunt extramurs de Sant Feliu resultava segurament molt insegur en relació als esdeveniments polítics i militars esdevinguts a una i altra banda dels Pirineus des que esdevingueren frontera entre francs i andalusins. Per això podem entendre que a banda de
refer les fronteres, els francs decidissin aixecar un segon temple episcopal intramurs
dedicat a Santa Maria, però sense abandonar l'antic i prestigiós temple de Sant Feliu.
No va ser fins a les darreries del segle X quan tingué lloc la segona i definitiva entrada del conjunt episcopal. Potser no es tracta d'un episodi únic, car d'una banda trobem
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l'aixecament d'un xenodoquium o hospital de pobres a partir de 979, per iniciativa d'una
família de levites i canonges —Adalbert, Oliba Llobet i Guitart—, mentre el bisbe aprofitava les dificultats econòmiques comtals per comprar el seu palau en 988 i començar l'aixecament d'un complex palatí que sembla força desenvolupat ja en 995. En aquells anys
sembla que s'adoptà la decisió d'aixecar un nou temple episcopal en el mateix indret
que ocupava la vella catedral carolíngia de Santa Maria, que fou finançada amb el suport
de la comtessa Ermessenda i consagrada en 1038. Les obres del conjunt canonical annex
duraren més temps, en part per les dificultats topogràfiques de l'espai adjunt a la muralla meridional, però també per l'escàs entusiasme dels canonges en el projecte. Malgrat
tot, el complex romànic episcopal es pot considerar molt consolidat a la fi del segle XI,
ja que afecta una sisena part de l'espai urbà intramurs.
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El poder a Girona a mitjan segle XI
La nova estructura de l'ordenament politic en una ciutat
en procés de feudalització
L'objectiu d'aquest treball és reconstruir la imatge d'una època de canvi, una etapa
de mutació —anomenada convencionalment la feudalització— en una ciutat com
Girona, que podem sintetitzar al voltant de l'any 1057. La data no està triada a l'atzar:
és el moment en què la comtessa Ermessenda, que l'havia governada al llarg de més
de seixanta anys, va haver de cedir el poder al seu nét Ramon Berenguer i la seva
nora Almodis. També és significatiu aquell any perquè aleshores documentem els primers juraments de fidelitat dels nobles que comandaven els tres castells situats als
angles dels triangle emmurallat que tancava la ciutat, que esdevingueren els principals
testimonis dels canvis polítics —la feudalització— produïts en el govern de la ciutat.
Finalment, no deixarem d'observar el paper significatiu del poder eclesiàstic —el bisbe
i els canonges— que també s'adaptaren als nous mecanismes feudals i feren juraments
semblants.
No podem dir que la historiografia catalana hagi estudiat gaire aquelles transformacions que anomenem la "revolució feudal" en l'àmbit urbà. Deixant de banda el cas de
Barcelona, on són ben coneguts els conflictes entre les nissagues comtal i vescomtal a
mitjan segle XI, no coneixem cap monografia o article sobre els canvis sociopolítics a la
Seu d'Urgell, Vic o Manresa en el segle XI, per exemple. En aquest sentit Girona no és
cap excepció. Per això ens proposem estudiar el cas gironí també en la mesura que
pugui servir de paradigma per a les ciutats catalanes de l'època.
Girona assolí a mitjan segle XI, d'una manera menys rupturista i més evolutiva del
que hom pensa generalment, una nova configuració social i política, fruit de la nova
composició del poder produïda durant els anys de les picabaralles dins la família comtal, però també com a resultat de processos de llarg abast, que ja es feien evidents des
de la segona meitat del segle X i els primers decennis de l'XI, en què el pes dels bisbes, però també del clergat episcopal i els magnats laics començà a fer-se evident
(Canal et al. 2003, 41-43 i 60-61). Després de la victòria sobre l'àvia, la comtessa
Ermessenda, era solemne l'afirmació d'autoritat que va fer el comte Ramon Berenguer
el novembre de 1057, quan va fer donació a la seva esposa, Almodis, del comtat, el
bisbat de Girona i "(...)ipsam ciuitatem quae dicitur Gerunda cum suo castro
Gerundella et cum omnibus turris et muris et hedificiis quae in predicta ciuitate sunt
aut erunt(..) ", o sigui, la ciutat de Girona amb el seu castell de Gironella i amb totes
les torres, murs i edificis que hi havia a la ciutat (Feliu i Salrach, 1999, 887-890). Era
evident que els comtes —hereus de l'autoritat reial— es consideraven els únics i legítims
detentadors de la potestat sobre una ciutat definida en llurs aspectes principals i, molt
especialment, els castellers, d'acord amb la nova organització del poder que es configurava. Malgrat la solemnitat de l'afirmació comtal, l'autoritat dels comtes sobre Girona
estava lluny de ser tan absoluta; les senyories feudals, que els mateixos comtes havien
afavorit, amb els seus pactes amb els bisbes, els vescomtes i altres magnats, havien
esmicolat la seva autoritat jurisdiccional a tot el comtat i a la mateixa ciutat. Com veurem tot seguit, els tres castells i la seu episcopal —el bisbe i els canonges— s'havien
repartit l'autoritat a mitjan segle XI, més o menys amb el consentiment comtal. A continuació examinarem els orígens coneguts i les característiques d'aquestes institucions
i les noves formes i relacions de poder que s'hi establiren.
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Lafeudalització institucional pactes i juraments
En primer lloc, cal que situem el momemt en llur context històric. A mitjan segle XI
s'havien reproduït les picabaralles que havien enfrontat la comtessa Ermessenda amb el
seu nét Ramon Berenguer uns anys abans. Aquest cop el motiu principal era el casament
del jove comte amb l'occitana Almodis de la Marca, que provocà un veritable escàndol
i arribà a provocar l'excomunió papal de la parella, acusada d'adulteri. Però els motius
de fons cal cercar-los en la diferent manera d'entendre el govern entre l'àvia, que representava l'estil de govern que havien implantat els comtes en el segle X, i el nét, que afavoria, o si més no s'acomodava, el nou règim polític marcat pels juraments i convenis
amb els magnats territorials –l'anomenat règim feudal. Potser la millor prova és la relativa tardança a imposar-se les fórmules feudals al comtat de Girona, on la comtessa
Ermessenda va mantenir un poder hegemònic fins a mitjan anys cinquanta. Enmig de
lluites militars i diplomàtiques poc conegudes, Ramon Berenguer ja havia aconseguit
posar un peu en terres gironines en aconseguir el jurament de fidelitat dels senyors del
castell de Fornells en 1049 i millorà considerablement la seva posició quan Berenguer,
el nou bisbe de Girona des de la fi de 1051, li donà el seu suport. Però el cop decisiu
vingué quan Ramon i Almodis aconseguiren el domini sobre el castell de Gironella, en
una data que podem situar entre 1054 i 1056, un fet cabdal, car també els donava el
domini de la ciutat. Això significà el principi de la fi per a la vella Ermessenda, malgrat
els suports que encara mantenia dins l'aristocràcia gironina. El 4 de juny de 1057 la comtessa Ermessenda renuncià al seu poder als comtats de Girona, Barcelona i Osona, i a
tots els seus castells, a canvi del preu de 1000 unces d'or. Poc després la vella comtessa va jurar fidelitat a Ramon Berenguer i Almodis pel comtat de Girona, tot recordant el
moment clau del con fl icte: "(...)postquam tu predicte Remunde comes accepiste potestatem de chastro Gerundella de quo predicta Ermessindis postea non recuperauit potestatem" (Feliu i Salrach 1999, 908-912), és a dir, Ermessenda recordava quan el comte, dos
o tres anys abans, aconseguí la potestat del castell de Gironella i –afegim nosaltres– el
control de la ciutat de Girona o gran part d'aquesta. Aquesta afirmació feia evident que
el domini dels castells, fins i tot a les ciutats, havia esdevingut el mecanisme clau del
poder polític, un fet nou a les terres gironines on mai abans de mitjan segle XI s'havien
esmentat els castells com a centres de poder.
La victòria de la parella comtal fou seguida el 12 de novembre per la citada donació
del comtat i ciutat de Girona a la comtessa Almodis, de les quals esdevingué cogovernadora en igualtat amb el seu espòs, i on per definir la ciutat s'utilitzava la fórmula citada al començament. La proclamació fou seguida per una corrua de juraments de fidelitat que gran part de la noblesa del comtat va fer als comtes. Entre els comdors gironins
hi figuraven els vescomtes Ponç i Ermessenda, Arnau Ramon de Sobreportes, Eneas Miró
d'Hostoles, Ramon de Fornells, l'abat Berenguer de Sant Feliu, Humbert de Montpalau
o Amat Elderic d'Orís. Però també hi mancaven personatges significatius com Silvi Llobet
de Cervià o Bernat Gausfred de Pals, que no juraren fins a uns anys després, un senyal
que la reconstruïda autoritat comtal sobre Girona encara no era plena. El més significatiu d'aquests juraments, des del punt de vista polític, era que a la promesa de fidelitat
personal s'hi afegia el reconeixement de la potestat superior –autoritat– dels comtes
sobre els castres, utilitzant una fórmula repetitiva com, per exemple, la que va fer servir
Ramon de Fornells: "(..)podestadivi farei Remundo comite prescrípto per quantas vicis
mihi mandaverit de ipso castro de Todela (Sant Gregori) sive de ipso castro de Fornellos
(Fornells de la Selva) vel de ipsas fortedas qui in iam dictos castros sunt(...)" (Feliu i
Salrach 1999, 1473-1474). Els castros eren els termes administratius –sovint les antigues
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vegueries—, mentre les fortedas eren els castells o fortaleses des de les quals es comandaven. Encara que els juraments manifestaven un domini eminent dels comtes, era evident que la possessió efectiva dels castells i l'autoritat sobre els seus termes o castres —la
potestas— quedava en mans dels nobles i aquests només la hi retornarien quan el comte
els la demanés. Els castells situaven Girona en una condició administrativa aparentment
paradoxal: mantenia la seva unitat territorial i jurídica —hom parla de la ciuitatem
Gerundae amb uns límits territorials ben coneguts— però de fet restava dividida en quatre àmbits de poder, repartits entre els tres castells de Gerundella, de Superportas, vescomtal o de Gerunda, i la seu episcopal —amb potestat reconeguda dins la ciutat en el
precepte papal de 1002 (Marquès 1993, 160-162), però que es remuntava a uns decennis abans, ja que els primers signes de potestat episcopal dins la ciutat es remunten a
mitjan segle X. Malgrat l'aparent fragmentació que això dibuixava, tots ells restaven units
per la potestat comtal superior. Aquesta nova organització del poder era el primer graó
del feudalisme en el seu sentit més profund.
El més significatiu per al nostre estudi són els juraments fets pels senyors que detentaven els tres castells urbans. La vecomtessa Ermessenda i el seu fill Ponç Guerau juraren fidelitat per les fortaleses que tenien a la ciutat –el castell vescomtal– entre altres que
els vescomtes tenien al comtat; per la seva banda Arnau Ramon va jurar pel castell de
Sobreportes. Pel que fa al castell de Gironella, el castell comtal de Girona, la documentació existent planteja alguns dubtes car, si d'una banda hi trobem el jurament d'Humbert
de Montpalau reconeixent la potestat superior del comte sobre el castell "(...)Et ego
Umbertus suprascriptus podestadivum farei per quantas vices mandaverit Remundum
comitem prescriptum de ipso castro de Mont Palaz et de castro Gerundella sive de ipsas
fortedas qui in istos castros prescritos sunt(...)" (Feliu i Salrach 1999, 1456-1458), fet que
indica el domini o la infeudació de la Gironella al citat Humbert, un poderós senyor dels
castells de Montpalau i les Agudes, a la frontera entre Girona i Barcelona, d'una altra, la
situació del castre de Gironella resta lluny d'aclarir-se perquè també trobem un altre jurament, de dos o tres anys abans, del vescomte Ramon Folc de Cardona pels castells de
Farners i Gironella: "( ..)et ego predictus Remundus no vetabo tibi iam dicto Reimundo,
senior! meo, potestatem de ipsis castris ubi staticam babes per quantas vices eam mihi
requisieris(..) Et sunt ipsos castros Gerundella et Farner(..) ", (Feliu i Salrach 1999, 941942). Es tracta de dos documents que utilitzen fórmules diferents, la qual cosa fa pensar
que també van ser redactats en moments diferents; el primer, de Ramon de Cardona
—que encara esmentava la potestat de la comtessa Ermessenda— i el d'Humbert de
Montpalau, després. Malgrat aquesta aparent contradicció, que pot indicar una desavinença temporal dels comtes amb els vescomtes d'Osona —que esdevindrien els Cardona—
enmig del seu conflicte amb la comtessa Ermessenda, sembla que l'episodi de la castellania dels Montpalau a Gironella fou efímer: l'absència de juraments de fidelitat posterior que citin la fortalesa és, al nostre parer, un indici del seu manteniment sota la jurisdicció comtal, i des d'aleshores la castlania efectiva restà en mans d'una nissaga de
feudataris comtals que de seguida prengué el nom de Gironella, com veurem tot seguit.
La repetició sistemàtica de la promesa de retornar la potestat —l'autoritat— quan el comte
ho demanés indica clarament que aquesta restava efectivament en mans dels senyors
dels castells, però que el comte disposava d'una capacitat efectiva per recuperar-la, si
més no, en el cas de la Gironella.
D'altra banda, els juraments també afectaren l'altra gran institució gironina —l'episcopal—, car aleshores el bisbe Berenguer també jurà fidelitat a la comtessa "(...)ego
Berengarius episcopus(...) de ista ora in antea fidelis ero tibi Almodis comitissae(...)"
(Feliu i Salrach 1999, 1319-1320), tal com abans devia haver-ho fet amb el comte Ramon
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Berenguer. Un jurament que no s'ha conservat, però que sens dubte existí atesos els
estrets lligams del bisbe gironí amb la parella comtal i la seva evident parcialitat en el conflicte que els enfrontà amb la comtessa Ermessenda ja que, entre els anys 1052 i 1055, el
bisbe havia exigit el retorn de tots els feus episcopals que la comtessa Ermessenda havia
rebut del seu germà el bisbe Pere Roger (Marquès 1993, 239-241) i tot seguit en va donar
alguns als comtes i als seus fidels (Canal et al. 2003, 75). El jurament del bisbe a Almodis
no pot ser datat amb precisió, ja que es tracta d'un jurament personal, on no hi figura cap
referència específica a Girona que permeti datar-lo a partir de 1057. L'origen d'aquesta
relació feudal de fidelitat dels bisbes gironins era anterior, ja que en 1051 el bisbe Pere i
el comte Ramon havien signat un conveni en què el bisbe –poc abans de la seva mort
–posavtl
protecció comtal tots els dominis i clergues episcopals: "(...)Et ego Petrus
prescriptus mitto canonicam cum sua terra et cum suis omnibus Sancte Marie prescripte
sedis et omnes clericos iam dicte sedis et omnes clericos cum eorum rebus et totum meum
honorem epsicopalem in tuam baiuliam et defensionem(...)" (Marquès 1993, 227-228). Es
tractava d'uns juraments i convenis cabdals, car a través seu els comtes eren reconeguts
com a senyors suprems de tot el clergat regular i secular, ja que tots ells, i especialment
els clergues episcopals i canonicals de la seu, estaven vinculats al bisbe per obediència i
fidelitat. Però també indiquen que la potestat comtal havia estat discutida i el comte la
recuperava mitjançant les noves fórmules feudals.
Aquests convenis i juraments no foren fàcils d'aconseguir, car la relació entre comtes
i bisbes gironins havia passat per moments complicats en els anys quaranta i la primera
meitat dels cinquanta del segle XI. Si la relació entre Ermessenda i el seu germà el bisbe
Pere Roger havia estat bona –res no permet dubtar-ho–, els enfrontaments del bisbe amb
el seu nebot-nét Ramon Berenguer devien ser prou conflictives, fins al punt que hi hagueren accions armades, com deixa entreveure el citat conveni de desembre de 1051 on el
comte prometia que (...)de ipsis toltis et tortis que hominesfaciunt Sancte Marie sedis pres
et tibi in tuo episcopatu faciam iustitiam (...)et de illis toltis et tortis de quibus face--cripte
re non potuero iustitiam adiutor ero Sancte Marie et tibi. La qual cosa volia dir que, a
canvi dels drets episcopals rebuts, el comte es comprometia a redreçar els torts i les violències cotmesos pels (seus) homes i ajudar el bisbe a redreçar aquells que hagués rebut
de tots el que s'aprofitaven del clima d'enfrontament per exercir la més pura i simple
rapinya sobre les persones i béns de senyoria de l'Església de Girona. Malauradament el
document no diu res dels llocs on haurien estat comeses aquestes accions. Els conflictes
encara no s'havien resolt uns anys després, car ja hem vist com Berenguer, el nou bisbe
gironí, aconsegui que la comtessa Ermessenda li retornés –entre 1054 i 1055– els feus
episcopals que havia rebut del seu seu germà Pere, alguns dels quals es trobaven, poc
després, en mans de partidaris dels comtes Berenguer i Almodis. Des d'aleshores, les
bones relacions entre el bisbe i els comtes triomfants ajudarien a desenvolupar el paper
cada cop més dominant que jugarien el bisbe i els canonges dins els murs de la ciutat.
El castre de Gironella
Des del punt de vista del procés feudalitzador dins Girona, el més significatiu era que
tots els documents ratificaven la primacia del castell de Gironella com a seu i símbol de
l'autoritat comtal sobre la ciutat. En dues dotzenes de juraments i convenis signats entre
els comtes i els grans magnats gironins aquests afirmaven, entre altres coses "(...)no
dezebrei prescripto seniori meo (el comte o la comtessa) ...neque de ipsa ciuitate que
dicunt Gerunda, neque de ipso castro quod dicunt Gerundella, neque de ipsasfortedas
que in predicta ciuitate sunt aut erunt (...)negue de ipso episcopatu Sanctae Mariae sedis
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Gerundae (.. )neque de ipsa abbatias (.. )peque de ipso comitatu quod dicunt
Gerundensi (...)peque de ipsos castros aut castellos (...)rochas aut puios (...)qui in predicto comitatu sunt(.) ", una fórmula repetida a bastament en els documents de l'Arxiu
Comtal. Sembla clar que el castell de Gironella era el gran exponent de l'autoritat comtal sobre la ciutat i el comtat, car era citat juntament amb els altres components de la
potestas comtal, la ciutat, el bisbat, les abadies i els castells, però era l'únic castell citat
pel nom.
El castell de Gironella, amb els seus drets i feus, era una valuosa penyora en la lluita pel poder que Ramon Berenguer i Almodis havien aconseguit poc abans, com recordava la comtessa Ermessenda quan afegia que els comtes el van utilitzar per aconseguir
la fidelitat de grans magnats, com els ja citats Humbert de Montpalau i Ramon Fo1c de
Cardona. Però la castlania efectiva era poc després de Ramon Oliba, que tal vegada ja
tenia la possessió del castell des de l'època d'Ermessenda i que va ser el primer de la
seva nissaga que va utilitzar el cognom de Gironella a partir de 1071 (Martí 1997, 355).
Per a aquesta funció de castlans del castell comtal de Girona –encara que ells mateixos
s'anomenaven castellans–, i que van exercir sense intermediaris entre ells i els comtes,
els Gironella disposaven de diversos feus comtals afectats al servei del castell i documentats des de la segona meitat del segle XI: al voltant muntanyós del mateix castell, en
1'anomentat puig Aguilar (Rius 1928, 372-373), a Vila-roja (Martí, 1997, 417-418), al Bec
Eixut, actualment el pla de Vista Alegre (Arxiu Capitular de la Seu de Girona. Pergamins
del segle XIII 1289) i especialment al pla de Girona, terme definit com un "alou comtal"
a mitjan segle XI (Martí 1997, 282-284) i que esdevindria el terme de Gironella del Pla
des de començament del segle XIII (Canal et al. 2003, 266-269), es manifesta amb aquest
nom. A la seva vinculació a la vella fortalesa i la família feudatària del mateix nom. Tot
plegat ens fa pensar que els comtes van afectar els castlans de Gironella, per al servei
del castell i la castlania, una part significativa del que quedava de l'antiga fiscalitat reial,
esdevinguda comtal i trossejada en nombrosos feus dels antics termes situats al sud de
Girona. A canvi rebien la fidelitat d'aquests castlans –Ramon Oliba, primer, i el seu fill
Guillem Ramon des de 1085–, que també eren els seus veguers o delegats a la ciutat,
citats amb aquest títol des de la segona meitat del segle XI (1085), encara que llur paper
hagi estat més el de representants dels interessos comtals a la ciutat, especialment en
relació als altres poders feudals, que no pas el de delegats de l'autoritat pública amb plenitud de competències. En canvi no sembla probable que el castell hagués disposat de
feus intramurs, un fet a primera vista sorprenent atesa la seva condició de castell comtal amb jurisdicció sobre tota la ciutat –o potser per això. La documentació medieval no
esmenta gairebé cases intramurs que haguessin estat del castell i, d'altra banda, al sector urbà més proper al castell, entre els actuals carrers de Pere de Rocabertí i Alemanys,
es troben diverses referències primerenques, de mitjan segle XI, d'alous en possessió de
clergues i sagristans (Canal et al. 2003, 215-217), la qual cosa ens fa pensar que a mitjan
segle XI –i potser des d'abans– aquest sector estava sota domini de la seu gironina i dels
seus clergues. De tota manera, no hem d'oblidar que l'autoritat del castell, pel seu caràcter comtal, afectava la ciutat sencera.
Com ja sabem, el castell tenia una funció destacada des de feia dos segles i mig, quan
va ser aixecat per les autoritats carolíngies: era per definició el "castell de la ciutat".
Desconeixem si en el segle XI aquest paper renovat del castell en relació a la ciutat i el
comtat va significar reformes constructives importants, car fins ara el treball arqueològic
no ha mostrat resultats concloents. Coneixem algun judici celebrat al castell, com el que
tingué lloc, en una data desconeguda entre els anys 1054-1056, en presència dels comtes Ramon i Almodis i amb assistència de bisbes, abats i altres magnats (Feliu i Salrach
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1999, 792-793), la qual cosa vol dir que el castell disposava d'alguna estança —una sala—
de suficient cabuda i dignitat per escenificar un acte solemne com aquell. D'altra banda,
en el citat jurament de Ramon Folc de Cardona s'esmentava el dret d'staticam del comte
a la Gironella, dret que també havia afirmat la comtessa Ermessenda en reconèixer el
dret del comte a (...)ipsa statica de Gerunda (Feliu i Salrach 1999, 537). Si, com pensem
nosaltres, això indica el dret de residència del comte al castell, aleshores sembla força
probable que la Gironella disposés d'estances per hostatjar-hi els comtes i els membres
del seu seguici, estances situades al cos occidental de la fortalesa, el més proper a la ciutat, separat de la gran torre pel pati central, on s'obria la porta nord. En qualsevol cas
les possibles modificacions del castell no afectaren el seu allargassat perímetre exterior
que mantingué les estructures carolíngies, especialment pel que fa als murs nord i sud.
No està tan clar pel que fa als extrems, la gran torre oriental que servia per descriure la
fortalesa —torre Gironella (Canal et al. 2003, 120-130). Només la recerca arqueològica
podrà resoldre aquestes qüestions.
Els nous castres de Sobreportes i de Girona (o castell vescomtal)
El procés de feudalització també afectà la constitució, o confirmació, això encara no
està clar, de dos castells situats a les portes nord i sud. Tenim raons per pensar que
aquests eren de nova creació, si més no com a institucions castrals, a diferència de la
Gironella, raó per la qual estaven formats principalment per trams de la muralla contigus
a les portes, amb modificacions per conve rtir-los en fortaleses autònomes: el de
Sobrepones, amb les torres a les dues bandes de les portes septentrionals de la ciutat, raó
per la qual portava aquest nom, i el vescomtal o de Girona, al costat de la porta meridional o de l'Onyar. Aquesta situació pot ser semblant a la que es produí a Barcelona en
la mateixa época, en què les fortificacions de les quatre portes de la ciutat esdevingueren castres: el Castellvell, el Castellnou, el castell del Bisbe i el castell de Regomir.
El castre de Sobreportes apareix documentat per primer cop el citat any 1057 —probablement—, quan estava sota domini d'Arnau Ramon, i aquest va fer juraments de fidelitat
als comtes Ramon i Almodis en qué prometia (...)podestadivum , farei per quantas vices
míhi mandaverit(...) de ipso castro Super Portam de Gerunda vel de ipsas turres(..) (Feliu
i Salrach 1999,1352-1355). Després de la mort d'Arnau Ramon en 1066, trobem el castell
sota domini de Guillem Ramon, que fou senescal i home de màxima confiança del comte
Ramon, que apareix citat com el seu senyor en 1083. La personalitat d'Arnau Ramon és
prou enigmàtica i hom en desconeix la filiació precisa, un fet sorprenent si pensem que la
seva possessió del castrum de Sobreportes el convertia en un dels grans personatges gironins i, sens dubte, un magnat de confiança del comte Ramon Berenguer. Però com veurem tot seguit, hi ha indicis per pensar que Arnau Ramon era germà del senescal Guillem
Ramon i que tots dos eren membres d'una branca fadristerna dels Hostoles.
Aquesta hipòtesi es recolza en diverses proves que bàsicament indiquen la continuïtat
de diversos alous i feus que havien estat d'Arnau Ramon i, un cop mort aquest en 1066,
restaren en mans del senescal Guillem Ramon i d'altres germans i parents. En primer lloc,
trobem el document d'infeudació que l'any 1078 va fer l'abat Ramon de Sant Feliu de
Girona als germans Guillem Ramon i Bernat Ramon i al seu oncle Miró Foguet, tots ells
reconeguts membres de la branca fadristerna dels Hostoles, d'un feu que abans havia estat
d'Arnau Ramon (Canal et al. 2000, 145-146). Encara que el document no ho reconegui
explícitament, sembla lògic pensar que el feu que abans havia estat d'Arnau després el trobem en mans d'altres membres de la nissaga, car d'aquesta manera es renovaven els lligams entre Sant Feliu i els Hostoles. En segon lloc hem de recordar que ja hem vist un
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document de l'any 1083 en què el castell de Sobreportes, que havia estat d'Arnau Ramon
fins a la seva mort en 1066, ara estava sota domini del senescal Guillem Ramon, un fet
lògic si admetem el seu hipotètic lligam familiar i el desig dels comtes de mantenir el domini del citat castell en mans de la mateixa família. Finalment no podem deixar d'esmentar
el testament d'Arnau Ramon de l'any 1066 en què aquest recordava els honors que tenia
de Miró Foguet, entre d'altres magnats (Pruenca i Marquès 1995, 56-59), a més de mostrar
la preferència pel monestir de Santa Maria d'Amer, començant pel mateix senescal Guillem
Ramon en el seu testament de 1122 (Pruenca i Marqués 1995, 65-68). Tot plegat ens porta
a plantejar la pertanyenca d'Arnau Ramon de Sobreportes a una branca de la nissaga dels
Hostoles que va mostrar una fidelitat constant a Ramon Berenguer i Almodis, per la qual
cosa no pot sorprendre que haguessin estat investits, successivament, amb la jurisdicció
sobre el sector de la muralla que guardava una de les portes de la ciutat, esdevingut cas
en una data desconeguda, potser no gaire anterior a 1057. És probable que el cas-trum
de Sobreportes, amb la seva dotació de drets i feus dins i fora de la ciutat, hagi estat-trum
creat com a recompensa per a una nissaga de fidels comtals. La seva constitució pot haver
significat algunes reformes constructives en l'angle nord-occidental de la muralla. A les
dues torres i el baluard sobre la porta –el nucli de la fortalesa– s'hi afegí, en una data indeterminada, una ampliació cap al citat angle on es va bastir, extramurs, un petit pati d'armes actualment integrat en la casa Pastors, unit a les torres de la porta mitjançant un petit
pas o pati entre la muralla i una paret que el separava de les cases d'aquest sector de la
ciutat –(..)pariete ex curtilio de iam dicta turre(..)– que descrivia un document de l'any
1082 (Martí 1997, 400). Cal tenir present que la data d'aquestes reformes no les tenim documentades i podrien ser anteriors.
Disposem de dades més concretes sobre els dominis –honors– i feus assignats al castell de Sobreportes, concretament dins la ciutat. L'any 1082 el document citat anteriorment esmentava una casa intramurs pertanyent a l'honor de l'esmentat castell, que el
document citat més amunt describia com ipsa turre prope sancte Marie Puelle, el nom
d'una petita capella annexa a la torre occidental de Sobreportes. El noble Berenguer
Eldemar, que tenia la casa en feu del senescal Guillem Ramon, senyor del castell, la va
donar a Guillem Batejat (un jueu convers?) a canvi del pagament d'un cens d'un parell
de gallines. Sembla clar que la casa, i moltes de les veïnes, formaven part dels honors o
dominis del castell de Sobreportes, un sector format per les cases situades en l'entorn
immediat, en l'angle nord-oest de la muralla. Els edificis i els seus residents quedarien
sotmesos a la jurisdicció castral, el pagament del cens de la qual era un signe rellevant.
Pel que fa al castell vescomtal –o castell de Girona–, els juraments pronunciats a les
darreries de 1057 per la vescomtessa Ermessenda i el seu fill, el vescomte Guerau Ponç,
parlaven de (...)ipsas turres et fortedas (castros et turres) quas ego prescriptus Pontius (iam
dicta Ermessindis) babeo in ciuitatem Gerundam(..), o sigui del sector de torres i murs
que els vescomtes tenien al sud de la ciutat (Feliu i Salrach 1999, 683-685, 793-795 i 14691470). La turrem vicecomitalis ja s'esmentava amb aquest nom uns anys abans, en 1054,
en un document que explicava com la presència vescomtal en aquell lloc, amb un milite
infeudat, ja era evident des d'anys abans, de principi del segle XI segurament, car el text
citava diversos successors del milite difunt. Per tant aquest castell o sector de la muralla
no va ser donat, sinó confirmat, pels comtes als vescomtes, que ja el tindrien com un benefici –amb els deures corresponents– des d'una època més reculada.
Al llarg d'aquell segle, les descripcions dels textos no semblen parlar d'un castell en
sentit estricte, sinó més aviat del tram de la muralla meridional de la ciutat que anava
des de la citada torre vescomtal (torre dels Maristes o de l'Escola Pia) fins a la porta meridional, la Porta Onnaris, citada des del segle X (Martí 1997, 118). La disposició d'aquesta
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fortalesa podia ser molt semblant al Castellvell de Barcelona que formava part de les possessions vescomtals des de feia temps i consistia en dues torres que flanquejaven l'entrada nord-oriental de la ciutat, amb un passadís i diverses cambres al seu damunt que
unien les dues torres (Banks 1992, 34). Aquesta disposició castral, on la fortalesa es confonia amb les muralles urbanes i que encara era més evident al castell de Sobreportes,
explica per què els documents citen repetidament la turrem vicecomitalis, les turres et
muros o les turres et fortedas dels vescomtes i només s'esmenta com a castro de Gerunda
des de 1106 (Rossell 1945, 928). No sabem exactament en quin moment s'aixecà un veritable castell, un eixample del mur meridional de la ciutat del qual es conserva un magnífic pany al sud de la torre vescomtal. Només sabem que en el citat document de l'any
1054 hom citava una casa intramurs i sota la torre vescomtal, que sembla correspondre
al mateix indret que un document de l'any 946 situava extramurs (Rius 1928, 358). En
qualsevol cas, la seva constitució com a castrum, dotat de drets i honors dins i fora de
la ciutat, no deu haver estat en una data diferent a la del veí castell de Sobreportes, cap
a mitjan anys 50, quan els comtes Ramon Berenguer i Almodis s'apoderaren de Girona i
el vescomte Ponç i la vescomtessa Ermessenda els juraren fidelitat.
A diferència del que hem vist en el castrum Gerundellae, del qual hem pogut establir alguns dels alous comtals o feus que hi estaven relacionats fora de la ciutat, no disposem de notícies gaire concloents pel que fa al castell vescomtal. En primer lloc, no
queda clar quins feus tindria dins la ciutat en el segle XI, si és que en tenia, però tenim
una notícia prou significativa d'aquest sector de les muralles en una data propera. L'any
1054 el clergue Guitart va fer donació a la canònica de la seu d'una casa que tenia intramurs sota la turrem vicecomitalis. La casa havia estat del milite Oliba Duran, aleshores
ja difunt, que a canvi havia ofert els seus serveis militars a la citada torre. ( ..)qui solitus
erat manere in iam dicta vicecomitali turre(..), diu el document, un clar exemple d'un
feu donat a canvi de serveis militars, encara que aquest feu havia estat donat posteriorment a un clergue. El document portava la signatura de la vescomtessa Ermessenda, que
per la seva condició de senyora del castell sembla haver donat el seu consentiment a la
donació (Marquès 1993, 233-234). Tot plegat sembla indicar que existia un vincle estret
entre els murs i les torres de la ciutat, d'una banda, i les seves cases, quan aquestes eren
properes, les quals tenien en feu milites o feudataris, com els citats Berenguer Eldemar
a Sobreportes o Oliba Duran al castell vescomtat, a més de les cases en feu episcopal
de Gausfred Bastons, citades en 1059, i que veurem més endavant.
Documents més tardans, dels segles XIII i XIV, esmentaven els forns de pa de
Sobreportes i Requesens (nom del castell vescomtat des del segle XIII), sens dubte infeudats als citats castells i propers a aquests, però desconeixem si aquests forns ja existien
en el segle XI (Canal et al. 1998, 42 i 46).
Lafeudalització eclesiàstica: el bisbe i els canonges
En l'interior de la ciutat s'anava consolidant progressivament la propietat i l'autoritat
de la seu gironina, és a dir, dels seus clergues, el bisbe i els canonges. Es tractava d'una
situació no gaire antiga, car la documentació episcopal no identifica alous o dominis
intramurs fins ben avançat el segle X. L'any 979 trobem les primeres referències a cases
de la seu —domum santa Maria (Martí 1997, 118)— que interpretem que formaven part
del domini episcopal. Això no vol dir que no hi haguessin alous particulars de clergues
des de dates més reculades, però resulta indiscutible el darrer privilegi carolingi atorgat
a la seu en 922, on encara no s'esmentava cap mena de domini episcopal dins la ciutat,
mentre sí ho feia la butlla papal de 1002 quan entre els dominis de jurisdicció episcopal
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citava (...)quantum habere videtur infra muros ciuitatis Gerundensis (Marquès 1993,
160-162). Sens dubte l'entrada del complex episcopal intramurs, des de la fi del segle X,
no era aliena a aquesta nova situació.
Això no feia res més que reflectir els canvis dins un ordre polític que encara era, bàsicament, el nou model bastit en el segle X, en què comtes i bisbes compartien una certa sobirania, després de la progressiva desaparició de l'autoritat dels monarques carolingis a la fi
del segle IX. Al llarg del segle XI la feudalització també afectà els dominis episcopals, dins
de les muralles o als suburbis; l'autoritat episcopal o canonical –aquesta derivada del bisbe
sectors de la muralla de la ciutat va començar, pel que sembla, per concessió comtal.–sobre
L'any 1020 la comtessa Ermessenda va donar a la canònica de la Seu `( ..)ipsa turre rotonda cum ipsos muros que sunt ex utraque parte in circuitu de ipsa turre et cum casale vel curte
qui est ante ipsa turre ... totum ab integrum cum exiis et eorum regressis(..) " (Marquès 1993,
184-185). Es tractava del lloc situat entre la catedral i la muralla, on es començà a aixecar el
dormitori canonical, causa de la donació. El que ara ens interessa del document és la donació comtal de tot el sector proper de la muralla, a les dues bandes de l'esmentada torre rodona, ara coneguda com la torre Júlia. La donació comportava, sens dubte, que la institució
receptora –la canònica de la seu acabada de fundar– hauria de satisfer els serveis militars
corresponents al citat tram de muralla, per la qual cosa hauria de percebre les rendes fiscals
afectades a aquesta funció. Encara que el document no digui res sobre aquesta qüestió, pensem que aquest deu ser el significat dels exiis et eorum regressis, una fórmula habitual en els
documents de donació o compra que podem traduir literalment com "entrades i sortides ",
però que també cal entendre com "drets i deures" de natura fiscal o pública, entre els quals
es trobarien obligacions militars (deures) i rendes fiscals (drets).
Des del mateix moment de la seva constitució en 1019, la canònica de la seu havia estat
dotada generosament per la comtessa Ermessenda, el bisbe Pere Roger i altres magnats
laics. Posteriorment, les donacions dels bisbes encara s'incrementaren i ajudaren a fer de la
canònica la primera institució urbana. El mateix bisbe Pere va prometre en 1031 que li
donaria el terç de totes les adquisicions que els bisbes fessin des d'aleshores (Martí 1997,
203). Especialment significatives foren les donacions del bisbe Berenguer; l'any 1056 aquest
va donar les terres i illes que tenia als termes de Salt i Santa Eugènia (Martí 1997, 274), l'any
1063 va donar el forn de pa del burg de Sant Feliu (Marquès 1993, 127), i l'any 1068 el bisbe
va permutar amb els canonges els molins que encara retenia a Salt (Martí 1997, 331).
En paral-lel a l'increment patrimonial, la feudalització de les relacions internes entre
els clergues de la seu també progressava a mitjan segle. En tenim un bon exemple amb
la constitució d'una nova dignitat, la de sagristà segon de la seu. El càrrec fou creat en
1053 per iniciativa del sagristà major Bonfill, que va investir Bonuç amb el nou càrrec i
la meitat dels delmes i primícies que percebia de la parròquia de Santa Maria i Sant Feliu,
o sigui la parròquia episcopal que encara compartien les dues antigues cocatedrals. A
més la nova dignitat tindria la meitat dels drets sobre el cementiri de la seu. El sagristà
Bonfill afegia que el seu subordinat tindria els citats drets parroquials en feu de Santa
Maria. El document també definia el conjunt d'obligacions que el nou sagrista i els seus
servidors haurien d'atendre, principalment relacionats amb el manteniment del temple
catedralici i dels seus serveis –il-luminació, manteniment de la teulada, dels ornaments i
cadires del cor, neteja...– (Martí 1997, 269). Sembla evident que els mecanismes d'infeudació i sotsinfeudació es desenvolupaven també entre el clergat de la seu, amb el
corresponent repartiment de les rendes i drets assignats, i dels béns que els produïen.
Per aquesta raó no ens pot sorpendre l'aparició en la documentació de la seu de càrrecs
o funcions com la del citat sagristà segon, el prepòsit o paborde citat des de 1019
(Marquès 1993, 182), el clavar¡ des de 1043 (Martí 1997. 248-249) piper o especier des
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de 1064 (Martí 1997, 309), a més del sagristà primer i el cabiscol, ja citats a les darreries
del segle X, als quals hem d'afegir els quatre ardiaques que administraven els interessos
episcopals als quatre comtats de la diòcesi i que també gaudien de possessions dins la
ciutat. En aquest punt hem d'esmentar que des de començament del segle XI ja se citaven els ardiaques de Besalú i de Girona (Martí 1997, 156 i 235). Tot plegat, més que indicar un nou repartiment de funcions o "divisió del treball canonical", que ja devia existir
amb anterioritat, en parla d'un procés de repartiment i feudalització dels dominis canonicals, segregats dels episcopals a partir de 1019, i posseïts per clergues de determinades famílies nobles en funció dels càrrecs que ocupaven en la jerarquia canonical.
Però les relacions feudals de la canònica i el bisbe també arribaven fins als nobles
laics. A l'interior de la ciutat sabem que hi havia sectors dels murs i grups de cases que
estaven en mans de nobles que les tenien com a feu episcopal. Fixem-nos en el que deia
el testament del magnat Silvi Llobet de Cervià que en 1059 va deixar als seus hereus, la
seva esposa Adelaida i el nebot Gausfred Bastons mansiones et turrem que babeo in
Gerunda, una cum fevo comitale et episcopale (To 1991 a, 208). Segurament això significava que el citat noble havia tingut la possessió d'una torre de la muralla, amb les seves
cases annexes, en feu conjunt del comte i el bisbe. Encara que no sapiguem el lloc exacte, cal pensar que les esmentades torre i cases es trobarien no gaire lluny de la seu, al
llarg de la muralla septentrional, però no ho sabem segur per manca de més noticies.
També sembla evident en aquella data la sintonia dels comtes –Ramon Berenguer i
Almodis– amb el bisbe Berenguer, car compartien el domini eminent sobre el citat feu.
L'existència d'altres sectors de la muralla amb les seves torres, pertanyents a la canònica de la seu i infeudats a clergues o milites es feia evident pocs anys després. L'any 1067
hom esmentava la donació d'una casa que havia passat per les mans de diversos clergues
que la tenien en servei de Santa Maria. El document aclaria que la donació comprenia
Y....)Predictam domum cum ipsa turre et cum ipso muro et cum ipsa porticu et cum curti/¡o(...) o sigui una casa amb torre, mur (muralla), un pòrtic i un petit pati, la qual cosa,
i altres documents posteriors, ens fa afirmar que la citada casa es trobava en un sector de
la muralla a llevant del castell de Sobreportes i al nord de les escales de la Seu (Martí 1997,
328). La mateixa casa, o conjunt de cases, amb la torre i la muralla les trobarem més endavant en mans d'Arluí, que utilitzava una formula semblant a la de 1067 "(...)predicte domus
(...)cum turre simul et muris(...)" (Martí 1997, 469), i seguidament esdevingue possessió
d'Emili primer i Pere Emili, el seu hereu, després (Arxiu Capitular de la Seu de Girona,
Pergamins, núm. 231), feudataris laics sota domini de la seu. Resulta interessant la referència a la porticu (en femení, efectivamant) citada en 1067; ens parla de velles subsistències del porticat al nord de l'antic forum romà. Sembla clar que aquest sector de la muralla havia estat cedit a la seu i era infeudat i traspassat entre clergues de la seva canònica,
a canvi del reconeixement de la potestat de Santa Maria.
Altres personatges i institucions gironines també entraren en l'engranatge feudal mitjançant els juraments de fidelitat comtal. Coneixem el cas de l'abat Berenguer de Sant
Feliu que ho va fer no per la seva condició d'abat sinó de senyor castellà, car poc després de 1057, va jurar als comtes Ramon Berenguer i Almodis pel domini del castell de
Tudela, a Sant Gregori (Feliu i Salrach 1999, doc. núm. 828 i 906). Per tant no sembla probable que personatges tan significats com l'abat de Sant Pere de Galligants o l'abadessa
de Sant Daniel haguessin signat convenis i juraments de fidelitat, que s'haurien conservat,
si més no algun d'ells, com ho van fer les dotzenes de documents signats pels magnats
laics. Sembla probable entendre que els juraments episcopals, com els que havien fet els
bisbes Pere i Bereguer, inclourien el deure d'obediència dels clergues del bisbat, però no
sabem si això també inclouria els monestirs dotats de preceptes d'immunitat.
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La feudalització als suburbis
Resulta paradigmàtica l'aparició de la documentació referida al sector episcopal del burg
de Sant Feliu, al nord de la muralla, que mostra signes de feudalització des de mitjan
segle XI. El burg, que segurament ja existia des d'abans, era des de molt antic de domini
episcopal, car era on s'aixecava l'antiga seu de Sant Feliu, la qual, amb el seu entorn, pertanyia a l'autoritat del bisbe, com implícitament reconeixien tots els preceptes i butlles atorgats pels reis i els papes des del segle IX. Per tant no ens pot sorprendre que gran part del
burg sigui definit com a "episcopal" o de Santa Maria. No trobarem referències explícites al
burg fins a la segona meitat del segle HI, quan la canònica episcopal comencà a administrar-lo i els documents es dipositaren als fons que després esdevingueren l'Arxiu Capitular
de la Seu. Els diversos components d'aquest alou canonical —els drets sobre el forn de pa,
les cases i obradors, els horts...— ja els tenien d'abans feudataris laics del bisbe com Adals
o Arnust, segurament nobles i, potser, ministeriales del bisbe. Altres sectors pertanyien a
dominis diferents; l'espai proper a l'angle format per la muralla, entre Sobreportes i la canònica, on després s'aixecaren els Banys Àrabs, mantenia la jurisdicció comtal —era un espai
d'importància militar, proper a la muralla— i estava infeudat a clergues, mentre que el sector al voltant de l'església de Sant Feliu, on encara devien sobreviure alguns edificis del vell
episcopium, havia estat atorgat a la citada abadia, segurament en el procés de repartiment
de les possessions de l'antiga seu entre Santa Maria i Sant Feliu, un procés llarg i complex
que podem datar des de l'any 1020 aproximadament. D'aquesta manera, des de mitjan
segle XI, tres senyories —episcopal, comtal i abacial de Sant Feliu— es repartien la jurisdicció sobre l'espai del burg, situat entre la muralla de Sobreportes i el riu Galligants. Podem
assegurar que aquesta divisió no era gaire anterior a mitjan segle perquè fou aleshores quan
tingué lloc el repartiment dels antics drets i dominis de la seu entre Santa Maria i Sant Feliu,
que també afectà el vell nucli episcopal extramurs. La gestió dels tres alous, incloent-hi els
seus drets, la portaven feudataris laics o clergues, que s'encarregaven dels establiments o
autoritzacions de noves construccions i la percepció dels antics drets públics, com els censos i serveis. Això, com altres drets que s'anaven imposant, aviat foren coneguts com els
mals usos. Un exemple el trobem en la donació —de fet infeudació— que l'any 1063 va fer
el bisbe Berenguer als canonges de la seu del forn de pa episcopal —clibanum episcopalem— de l'esmentat burg, amb els censos i serveis corresponents (...)cum omni suo censo et
servitio (Marquès 1993, 250-252). La fórmula "censos i serveis" ja la trobàvem en un precepte reial atorgat al bisbe Servus Dei l'any 899, la qual cosa demostra l'origen públic d'aquests i el procés que havien seguit des d'aleshores. Aquesta infeudació del bisbe a la canònica no era la primera: també en tenien els nobles Adals i Arnust en altres sectors del burg
propers al citat forn, així com el prevere Bonfill que l'any 1085 posseïa en feu de la comtessa Mahalta l'alou a la vora del mur canonical (Canal et al. 2000, 57-59).
Al sud de la ciutat, la zona propera de l'Areny i la costa de Sant Martí també ofereix indicis dels processos de feudalització desenvolupats a mitjan segle XI. La Costa era un sector
que havia anat passant a domini de Sant Martí mitjançant un procés de donacions prou ben
conegut (Canal et al., 2003, 87-98) que sembla començar a les darreries del segle IX, però
les terres baixes de l'areny —aleshores la/veo Onnaris— presentaven un domini força més
complex, car els alous de Sant Martí afrontaven amb els episcopals, els comtals i els de
Sant Feliu, amb la qual cosa es creava un garbuix jurisdiccional —ja existent a mitjan segle XI—
que no es va aclarir fins a la segona meitat del segle XII (Canal et al. 1996, 64-65 i 68-69).
Tot aquest sector també conegué processos d'infeudació en la segona meitat del segle XI.
Els casos més ben coneguts afectaven els alous de Sant Martí i l'episcopal, que indirectament
també donen a conèixer l'existència de l'alou de Sant Feliu des d'aquestes dates.
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Ponç i Joan eren els noms de dos cabiscols de la seu i parents —lligats per una relació de padrinatge— que testaren en els anys 1064 i 1078. Els seus testaments citaven els
alous que administraven al servei de Sant Martí —feus que ells mateixos havien donat
anteriorment i retenien en el seu poder— entre els quals Ponç esmentava "(..)aliis terris
que invente fuerint in iamdicto Plano ante Gerundam ciuitatem(...)" (Martí 1997, doc.
núm. 306). Una descripció força imprecisa —el pla pot ser qualsevol de les dues bandes
de l'Onyar— excepte per l'afegit que va fer Joan al segon document: "(..)aliis terris que
que inventa fuerunt in iam dicto plano ante ciuitatem Gerundam et in ipso mulíno quod
est ante portam ciuitatis quem vocant Onnar" (Rius 1928, 368-371). Sembla clar que la
descripció es referia a una part del pla davant la ciutat i la porta de l'Onyar conegut com
l'Areny des del segle XII, on hi havia un molí situat en el mateix lloc on s'aixecà l'edifici de la Fontana d'Or a principi del segle XIII, que durant segles pagà els seus censos,
en reconeixement de la senyoria, a Sant Martí Sacosta, de la mateixa manera que ho feia
tota la resta del proper sector de 1'areny que era del seu domini (Canal et al. 1995, 72).
De tota manera, no sembla que en el segle XI hom pogués distingir entre els dominis
de la seu i de Sant Martí d'una manera clara; l'església fora murs era encara una institució estretament vinculada a la canònica episcopal, com ho demostra que els rectors de
Sant Martí eren també els cabiscols de la seu.
Ben a prop es trobava Palou de la seu, trossejat en diversos sectors, un dels quals
–una trilla– també era proper a la porta meridional de la ciutat, anomenada de l'Onyar;
un alou que sembla constituir-se a partir del segle X, si més no en part, a partir de donacions com les d'Adroer i Bonadona –comentades en un altre capítol d'aquest volum– que
a la fi del segle havien arribat a mans de clergues de la seu i que també foren fonamentals en la constitució de l'alou de Sant Martí. D'acord amb els procesos generals de
l'època, l'alou va quedar en mans de clergues amb càrrecs concrets de la canònica episcopal. Per això no pot sorprendre que una part d'aquestes terres estigués en mans del
sagristà segon Ramon Miró que en 1083 les tenia en feu de la seu "(..)que mihi advenit per vocem sancte Marie sedis Gerunde". Es tractava d'un espai ample, una trilla, que
anava des del peu de la costa de Sant Martí fins a la riba de l'Onyar, dins la qual el sagristà establí un petit tros de terra, una vinya, a canvi de la percepció d'una tasca feixuga
de la meitat dels fruits i un cens d'un parell de gallines (Martí 1997, 401-402). El mateix
document citava al nord el veïnatge amb una casa d'en Tortell, al mateix lloc on, un
segle després, es trobava un forn de pa veí a la plaça de L'Oli (Canal et al. 1996, 63 i 66),
que també era domini de la seu. L'alou del sagristà també limitava a ponent amb terres
de Sant Feliu, en el pendent muntanyós de les Pedreres, una mostra de la divisió finalitzada dels alous episcopals entre les dues antigues cocatedrals de Sant Feliu i Santa
Maria. L'any 1084 el sagristà primer Bernat Joan va infeudar al clergue Arnau Albert un
hort situat (...)ad ipsos ortos ante muros ciuitatis Gerunde, que el seu batlle Ademar tenia
ad laborationem. O sigui que el citat batlle tenia en emfiteusi del sagristà i ara tindria,
com a senyor intermedi o feudatari, Arnau Arbert. Aquestes referències, encara que
siguin escadusseres, mostren un predomini de les activitats agrícoles i una migrada urbanització en aquest sector extramurs en la segona meitat del segle XI. D'altra banda, el
document també informa com es desenvolupava la nova funció dels baiulus o batlles,
personatges creats pels senyors o feudataris laics i eclesiàstics per gestionar la cada cop
més variada xarxa d'interessos i rendes escampats pel territori. Tot fa pensar que aquesta era la relació del citat batlle Ademar, un gironí de nivell mitjà, amb el sagristà Bernat
Joan. No sembla difícil interpretar que aquesta fragmentació i proliferació de feus pugui
haver donat lloc al desenvolupament d'un considerable grup de gestors d'aquests, uns
ministeriales d'origen sovint popular, que puguin haver prosperat al caliu d'aquestes
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noves condicions. Estem davant l'ascens de nous grups socials desenvolupats a l'aixopluc de les relacions feudals? No podem afirmar-ho absolutament, però les dades semblen anar en aquesta direcció.
Deixant de banda les consideracions estructurals que indiquen un procés de consolidació dels lligams feudataris en la segona meitat del segle XI, sembla que altres de més
conjunturals poden haver ajudat en alguns casos concrets. Així podem interpretar, per
exemple, l'existència de diverses infeudacions esdevingudes no gaire després del 5 de
desembre de 1082, data de la mort del comte Ramon Berenguer, Cap d'Estopes, presumptament per instigació del seu germà Berenguer Ramon, que la historiografia posterior convertí en el Fratricida, una tragèdia provocada per la complicada herència deixada pel comte Ramon Berenguer, el Vell, als seus dos fills. La mort deixà en herència una
greu crisi política que va estar a prop d'enfrontar violentament diversos bàndols de la
noblesa feudal entre 1083 i 1086 i que també es pot analitzar en clau gironina (Canal et
al. 1996, 52-55). Potser calgui interpretar en aquest sentit els citats establiments-infeudacions de 1083 i 1084 efectuats pels sagristans primer i segon a 1'areny de l'Onyar, prop
de la porta meridional de la ciutat (supra). No podem ignorar que, a banda dels aspectes financers, aquests acords comportaven sovint obligacions de fidelitat i ajut, encara
que aquestes no siguin esmentades en els documents de donació. El context de crisi
política és més clar en un altre document citat, de 17 de març de 1085, quan el clergue
Bonfill ve vendre al monestir de Sant Daniel un feu que tenia a l'alou comtal extramurs,
al nord de la ciutat i al peu de la muralla de la canònica. L'operació es va fer amb el
consentiment de la comtessa Mahalta, vídua del comte assassinat. La comtessa sens
dubte tingué un paper protagonista en l'operació, i a banda d'embutxacar-se una part
dels rèdits d'aquesta, ens mostra com la feudalització del que quedava dels béns comtals havia progressat des de mitjan segle XI. No tenim constància directa de si aquesta
munió de donacions de feus entre feudataris com els sagristans i sotsfeudataris comportaren un conjunt de juraments i convenis semblants als que establiren, a dotzenes, els
comtes i bisbes gironins, però sembla força probable, tot i que en no dipositar-se als
arxius comtals o episcopals no han arribat fins a nosaltres.
Els gironins i la servitud feudai: una qüestió oberta
Quines conseqüències tingué per als habitants de Girona la feudalització de les relacions socials i polítiques entre els poderosos? Patiren un procés de submissió o asserviment semblant al de tants pagesos a la resta del territori, a més dels torts i violències tan
esmentats en l'època? Tenim dades, més tardanes, de l'aplicació dels mals usos a Girona,
car a la fi del segle XII el comte-rei Alfons va alliberar els gironins de la intèstia i la eixòrquia en els anys 1190 (Guilleré 2000, 39-40) i 1194 (Juliol 2001, 19-21), ja definits en la
documentació catalana des de mitjan segle XI. El rei estenia aquest alliberament a tots
els habitants, però n'exceptuava els residents del burg de Sant Pere de Galligants, que
depenien de l'autoritat immune del seu abat. Sembla evident, per tant, que els gironins
de les darreries del XII estaven sotmesos a determinats drets, la naturalesa dels quals
resta fora de tot dubte, eren mals usos, sentits com injustos o il•legals, raó per la qual
foren disputats aferrissadament pels pagesos i els senyors durant la baixa edat mitjana.
El que ja no tenim tan clar és l'època en la qual s'implantaren, que lògicament era anterior a la data de la seva abolició.
Des de mitjan segle XI disposem d'alguns testimonis per defensar l'existència d'un
clima de violència i d'imposició de càrregues injustes al territori gironí, com a la resta
dels comtats. Fórmules com "injustament ", "torts ", "acaptes ", "males pressions" o "mals
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usos", eren noms nous per explicar les noves situacions no previstes per la terminologia tradicional i que es fan habituals des dels anys 50 i 60 en relació a indrets com Celrà,
Foixà, Maçanes, Parets d'Empordà o Castelló d'Empúries (Canal et al. 1996, 24-25),
només per citar-ne alguns propers a Girona; hem de recordar, per exemple, les queixes
que feia en 1051 el bisbe Pere de ipsas toltes et tontos que els homes del comte Ramon
Berenguer cometien a la domicatura episcopal de la Bisbal (Marquès 1993, 228). Ara bé,
s'aplicaven també a Girona? En principi la resposta no pot ser gaire concloent. No disposem de cap indici en aquest sentit perquè les vendes, infeudacions o establiments
documentats en la segona meitat del segle parlen sempre de drets i rendes coneguts amb
anterioritat; els censos, serveis, tasques, quartes i altres agrers que ja s'esmentaven habitualment en el segle X. Sembla com si a Girona la feudalització no hagués portat cap
canvi respecte als models prefeudals i, per tant, els gironins podrien pensar que les coses
no havien canviat.
Però sí que ho havien fet, encara que els indicis siguin fràgils: Girona disposa d'alguns testimonis significatius, encara que una mica tardans. Per exemple, l'any 1101 el
comte Ramon Berenguer III va prometre a Pere Bernat, el prelat de Sant Martí Sacosta,
que li defensaria els alous que havia rebut dels cabiscols Ponç i Joan i que li faria justícia a ell i tots els habitants de l'esmentat lloc (Rius 1928, 29), en referència a l'indret i
domini de Sant Martí, que s'estenia a migdia de la muralla meridional de la ciutat, des
del puig Aguilar fins a l'areny de l'Onyar. Tot sembla indicar que les possessions de Sant
Martí haurien estat objecte d'alguna intromissió i el prelat se'n volia assegurar la protecció. La signatura de Guillielmi uicarü fa entendre que el veguer comtal de Girona s'encarregaria de l'acompliment del pacte.
Qui podria ser el responsable d'aquestes pertorbacions? La sospita pot caure en el
comte i els seus homes, car el mateix document de 1101, definit explicitament com un
conveni, segurament suposava la pacificació entre les dues parts i el compromís del
comte. D'altra banda, l'any 1120 en trobem un altre de molt més explícit i d'una naturalesa semblant que tracta de l'evacuació o renúncia que el mateix comte Ramon va fer,
en favor de Sant Martí Sacosta, dels citats alous de l'església i manava que ningú se n'apoderés violentament. La mateixa renúncia del comte implicava alguna mena d'acte d'usurpació en aquest sentit, del qual el comte s'excusava i prometia reparació. Si relacionem els presumptes actes d'opressió violenta de l'any 1120 i els torts de 1101 contra els
habitants de l'alou de Sant Martí, sembla que podem afirmar l'existència d'una situació
de conflicte entre dues institucions sobre un àmbit territorial i una població situada en
l'incipient suburbi meridional de Girona. És evident que aquest conflicte es desenvolupà a principi del segle XII, però pot haver tingut arrels anteriors.
Girona i el debat feudal• continuïtat o ruptura de l'ordre antic?
Una polèmica d'allò més aferrissada ha enfrontat des de mitjan anys vuitanta, especialment a Franca, els mutacionistes i els continuistes, fent servir els conceptes que
C.Lauranson va usar en un article traduït al castellà (Lauranson-Rosaz 1999, 12-31). Els
primers són els partidaris de la interpretació del feudalisme com un nou sistema sociopolític que representà la ruptura amb l'ordre antic, i que és concretà amb el naixement
de les senyories castellanes i 1'asserviment generalitzat dels pagesos; els representants
més destacats d'aquesta tendència són, amb diversos matisos, Duby, Bois, Bonnassie,
Poly o el mateix Lauranson. Per la seva banda, els continuistes o tradicionalistes són els
defensors del manteniment o continuïtat de les societats del segle XI en relació als segles
anteriors carolingis, fins i tot amb l'antiguitat romana (Barthélemy, Werner, Magnou-
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Nortier...), per als quals, per exemple, el fevum del segle XI no és res més que un canvi
de nom del beneficium documentat en època carolíngia. És un debat que sembla haver
tingut un escàs ressò en la historiografia catalana, abassegadorament "feudalista", potser
pel mestratge que Bonnassie va crear sobre aquesta qüestió amb la seva obra Catalunya
mil anys enrere, en la qual establia Catalunya com un dels paradigmes de la revolució
feudal del segle XI.
En relació a aquestes posicions, el coneixement que aporta la Girona de mitjan
segle XI pensem que dóna suport principalment a les posicions mutacionistes, que
Bonnassie ja va definir en el seu estudi general de la Catalunya d'aquella època
(Bonnassie 1981). A Girona podem apreciar una ruptura amb l'ordre jurídic i polític tradicional, manifestat en les cerimònies realitzades en l'any 1057 amb l'ascens dels comtes Ramon Berenguer i Almodis a la potestat sobre el bisbat, comtat i ciutat de Girona.
Una potestat relativitzada per la presència d'altres poders –eclesiàstics i laics– investits
del poder efectiu sobre les fortaleses i muralles urbanes, així com dels impostos i serveis públics corresponents, generalment no especificats. Malgrat les solemnes afirmacions de potestat comtal, els juraments manifestaven que aquesta romania efectivament
en mans dels senyors dels castells urbans i també del bisbe. La relació d'aquest nou sistema de poder amb l'anterior –el condomini del comte i el bisbe amb la seva xarxa de
fidels, herència de l'estat carolingi– ràpidament s'esvaí amb el desenvolupament del sistema de sotsinfeudacions, que creà nous nivells d'autoritat per sota dels senyors –els
fidels laics i els canonges–; així com per la imposició de nous i abusius drets que esdevindrien els mals usos, encara que aquests no es documenten a la ciutat de Girona abans
del segle XII.
Ara bé, no podem ignorar els aspectes de permanència amb el passat que mostraven
les noves institucions i formes d'autoritat. Els castres urbans semblen establir una nova
distribució del poder en mans dels senyors laics, però no hem d'ignorar que el costum
d'atorgar sectors de la muralla a nobles principals ja estava documentat des de principi
del segle XI com un benefici comtal, que pot haver esdevingut un feu a mitjan segle.
Tampoc podem oblidar la permanència dels noms d'alguns tributs i drets públics d'arrel
carolíngia en la documentació de la segona meitat del segle XI; els censos i serveis perfectament identificats com a drets en mans de comtes i bisbes encara en la primera meitat del segle XI, esdevenen en mans de feudataris laics o clergues en la segona meitat.
Continuen existint, però en un context més descentralitzat i fragmentat. Tampoc hem
d'oblidar que les fórmules d'infeudació dels alous del bisbe i la seu en favor de clergues
ja s'apuntaven des de la segona meitat del segle X en la donació en règim de benefici
d'alous sota domini episcopal. Tot plegat ens porta a plantejar que les noves formes feudals van suposar una acceleració de tendències de llarg abast, que ja es manifestaven
des de mitjan segle X o abans, com a resultat de la nova configuració del poder estatal,
que un cop desdibuixada la monarquia donava cada cop més joc als poders locals i llur
domini efectiu de les fonts públiques de finançament.
Conclusions
L'etapa de conflictes, culminada l'any 1057 amb la renúncia de la comtessa
Ermessenda i el triomf de Ramon Berenguer i Almodis, va accentuar el procés de fragmentació i recomposició de l'autoritat que es desenvolupava des de feia decennis. Els
comtes s'havien recolzat en el creixent poder de la noblesa territorial i ara hagueren de
reconèixer, potser sense gaire disgust, el poder efectiu representat pel bisbe i els senyors
dels castells urbans –el de Gironella, el de Sobreportes i el Vescomtal–, alguns dels quals
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podrien haver estat investits per iniciativa dels mateixos comtes. A més, la multiplicació
de senyories i infeudacions dins i fora de la ciutat que van fer el bisbe, la canònica episcopal i els senyors dels tres castells citats, tingueren efectes decisius sobre la vida dels
gironins. Malgrat la teòrica preeminència de l'autoritat comtal, ratificada pels solemnes
juraments de fidelitat que hem analitzat, el fet va ser que el domini efectiu sobre els afers
ciutadans, en part per iniciativa dels mateixos comtes, va quedar en mans d'aquestes
quatre senyories i dels laics i clergues infeudats per aquestes, tal com recullen els documents de vendes, donacions, establiments, infeudacions o testaments que comencen a
abundar des d'aleshores, just a mitjan segle XI, i que mostren sectors de muralles i cases
de Girona –i sectors suburbans propers– sota domini de les citades senyories o dels seus
feudataris. Sens dubte, la relativa abundància de documents en aquella època no és aliena a la constitució de molts registres documentals en aquelles dates, dels quals només
n'han sobreviscut alguns d'eclesiàstics.
Això significava el fraccionament efectiu de l'autoritat pública dins Girona, car aquest
fet devia passar amb moltes altres torres i cases de la ciutat, assignades als feudals amb
els seus habitants, tot i que l'autoritat eminent restava en mans dels comtes, vinculada
mitjançant els juraments de fidelitat donats pels bisbes i els senyors dels castells. Sobre
els canvis que tot això tingué sobre la vida dels ciutadans gironins, les fonts en resten
gairebé mudes, si més no pel que fa a la segona meitat del segle XI. Esdeveniments com
la crisi posterior a 1076 –la disputa entre els hereus del comte Ramon Berenguer I– semblen consolidar els nous poders autònoms i les seves relacions de dependència.

Arxiu Municipal de Girona

Sant Feliu de Girona (s. IX-XI)
Una seu episcopal esdevinguda abadia canonical
L'església de Sant Feliu de Girona presenta una de les evolucions més sorprenents de
totes les seus episcopals de l'alta edat mitjana europea, car entre els segles IX i XI va
completar una transformació excepcional: de ser l'església catedral esdevingué una abadia canonical. Si bé és cert que podem documentar l'existència de moltes esglésies catedrals desaparegudes arreu o canviades de lloc, per raons tan diverses com la islamització del nord d'Àfrica a partir del segle VII o la fi de moltes ciutats antigues, no és gens
freqüent que una ciutat que mantingué una remarcable continuïtat històrica, sense cap
gran daltabaix conegut, hagi modificat la situació de la seva seu episcopal. Tampoc és
gaire habitual que, durant gairebé dos segles, una ciutat com Girona disposés de dos
temples episcopals, separats per una certa distància, fora i dins murs, encara que aquest
no era un fet excepcional. Això resultava tan sorprenent que la historiografia gironina o
la que va tractar sobre Girona mai va acabar d'entendre-ho o d'acceptar-ho; car entre
altres raons suposava negar l'antigor del segon temple episcopal —Santa Maria— que
esdevingué la catedral definitiva. A grans trets, podem dir que el procés lent de separació, que mai esdevingué absoluta, entre Santa Maria i Sant Feliu, començà a principi del
segle X i encara continuava a mitjan segle XI, la qual cosa explica, en gran part, les incerteses que encara avui planen sobre l'entitat episcopal de Sant Feliu.
El nostre treball busca contestar un munt de qüestions que la investigació de la història de Girona en l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana planteja sovint. Podem afirmar
que Sant Feliu fou la primitiva seu de Girona? Podem precisar la data de separació de
Sant Feliu i la seu de Santa Maria? Per què i qui decidí despullar-la de la seva condició
episcopal? Com s'organitzà la nova abadia canonical? Quin fou l'origen dels seus ingressos? Quins lligams mantingué Sant Feliu amb la catedral després de la segregació?
Aquestes són algunes de les preguntes a les quals tractarem de donar resposta.
Malgrat que en un recent treball ja apuntàvem les línies generals d'aquesta evolució,
que situàvem entre els segles IX i X (Canal et al. 2000, 35-45), actualment disposem de
més indicis que poden millorar el seu coneixement. No podem ignorar que les mancances de les fonts documentals que podem atribuir a Sant Feliu en els segles X i XI
estan acompanyades per una informació arqueològica gairebé inexistent. Per això l'argumentació que desenvoluparem a continuació pot ser objecte en el futur de matisos o
modificacions cronològiques puntuals, que al nostre parer no poden desfigurar la visió
de conjunt d'aquest treball.
La major part dels textos que han servit en l'elaboració d'aquest treball procedeixen
dels diplomes i altres textos de la catedral i no pas dels fons de Sant Feliu encara que
això pugui sorprendre el lector. Només des de mitjan segle XI Sant Feliu començà a aplegar el seu arxiu propi, raó per la qual els seus fons gairebé no han estat aprofitats en
aquest estudi que s'atura a la darreria del segle XI, quan la segregació de les dues antigues catedrals de Girona ja era un fet.
Sant Feliu: martyrium

i seu de Girona en l'antiguitat tardana

Hem de recordar, breument, algunes coses que ja hem dit en el treball anteriorment
citat, pel que fa al, temple de Sant Feliu en l'antiguitat tardana. Els orígens del temple
cristià cal cercar-los en un primer martyrium que es devia aixecar en memòria del sant
màrtir gironí, ja en el segle IV. La presència de diversos sarcòfags romans de principi del
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segle IV, bellament esculturats, que han estat datats de començament del segle, i un dels
quals ha estat atribuït tradicionalment al màrtir, ajuda a refermar la idea d'una dedicació
del lloc al culte martirial molt primerenca.
Al llarg de l'antiguitat tardana (segles IV a VII) la basílica i el màrtir surten citats en
alguns textos com el de Prudenci, que mostren el prestigi que tenia el lloc de la tomba
del sant ja en el segle IV. A les darreries del segle VI, el rei visigot Recared va obsequiar
una corona d'or per embellir-la, i, un segle després, Julià de Toledo explica com el rebel
Paulus se'n va apoderar per coronar-se rei; un altre metropolità toledà, Ildefons, explicava l'especial veneració que el bisbe Nònnit sentia cap al sepulcre i el cos del sant.
També Gregori de Tours, en el segle VI, relatava els miracles del sant a la seva basílica
gironina. Tots ells són testimonis prou eloqüents del prestigi que gaudia el sant màrtir
gironí. Per això, tot i que mancats de cap referència explícita, pensem que la basílica de
Sant Feliu fou també la seu episcopal de Girona, car, entre altres raons, no s'esmenta cap
altre temple gironí fins al segle IX. Hi ha, tanmateix, la possibilitat teòrica que l'antic temple foral hagués estat consagrat i hagués funcionat com a església a partir d'un moment
imprecís de l'antiguitat tardana, que ho hagués deixat de ser durant el domini àrab i que,
un temps després de la incorporació de Girona a l'imperi, hagués estat promocionada a
cocatedral. Pensem, però, que s'adequa millor a allò que coneixem una consagració
nova de vers el 800, prescindint de si aquell espai va ser o no mesquita (Nolla, 2003, 99114). Tampoc disposem de cap notícia sobre com afectà l'ocupació musulmana el lloc
del martyrium (Canal et al. 2000, 32-35).
La informació arqueològica d'aquests segles referida a Sant Feliu és igualment escassa. A banda dels ja referits sarcòfags esculturats, només coneixem l'existència d'un
important cementiri a banda i banda de la via d'entrada a la ciutat des del nord; un lloc
que tenia un origen altimperial però que conegué una continuació durant l'antiguitat tardana –des del segle V– en un context ja cristianitzat i voltant el prestigiós lloc de culte
dedicat a Sant Feliu des de començament del segle IV. Les traces d'aquest cementiri ja
varen ser detectades en les obres de construcció de la capella de Sant Narcís a les darreries del segle XVIII i més modernament en les excavacions de 1984 i 1986 on es trobà
un mur de delimitació de l'espai funerari al nord del temple i de les seves escales. Tot
plegat, malgrat la seva feblesa, ens permet constatar la permanència d'un important espai
religiós –amb una església i un cementiri– desenvolupats a l'aixopluc del màrtir Feliu des
del segle IV (Canal et al. 2000, 18-24). Sembla gairebé segur que aquest espai també hauria de incloure altres edificis que no podien faltar en un complex episcopal com un aula
o edifici de representació i residència episcopal, un xenodoquium o hospital de pobres
i peregrins, un baptisteri exterior, a més d'un possible monestir canonical, amb un pati
central a partir de les reformes aquisgranenques propugnades pels carolingis i segurament des d'època de Teuter, que dotà els clergues de la seu amb aquesta finalitat el 887.
No queda clar, més aviat al contrari, que s'aconseguís el que es pretenia. Tot plegat resulta molt hipotètic i a més pot haver estat afectat pels diversos incidents bèl-lics de final
del segle VIII i principi del segle IX, que van motivar l'aixecament d'un segon temple
episcopal intra muros. Però no podem oblidar que les primeres informacions precises
d'aquest sector suburbà, ja en l'últim quart del segle X i especialment en el segle XI,
expliquen que era conegut com el burg de Sant Feliu i era possessió de la seu de Santa
Maria. La nova canónica de Sant Feliu només mantingué el domini sobre el seu espai
immediat especialment al nord, en l'illa de cases limitada pels carrers de Transfigueres i
del rei Martí. Pot haver estat a causa de l'existència de dependències annexes al vell temple episcopal? Sembla molt probable si tenim en compte que en l'edat mitjana encara
s'hi trobaven un claustre-cementiri i el refetor dels canonges.
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Sant Feliu i Santa Maria, cocatedrais en el segle IX
La primera documentació gironina, de principi del segle IX, després de la conquesta
carolíngia, transcrita al Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona, ens diu que la
seu de Girona era, sens dubte, el temple de Sant Feliu, fora murs i al costat de la porta
nord de la ciutat. Ens ho indica el primer document conservat, de l'any 817, que parla
de la donació de la uilla de Bàscara al bisbe Gualaric i a "(...)Sancti Felicis beatissimi
martiris Crhisti sedis Gerundensis" (Martí 1997, 73-75). Cal notar que el document recorda que la donació havia estat feta en una data anterior no precisada. La referència a Sant
Feliu com a única advocació episcopal i com a única església catedral era, per tant, anterior a l'any 817. De fet es tractava d'una donació atorgada per Carlemany, tal com recordava el precepte del seu fill, l'emperador Lluís, de l'any 834, on s'esmentava la uilla de
Bàscara entre moltes altres donades a la seu. Per tant la seva data no pot ser en cap cas
posterior a 814, data de la mort de Carles el Gran, i d'aquesta manera esdevé la referència escrita més antiga de l'existència de la primera església episcopal de Girona.
Presenta més dificultats cronològiques la referència d'un document de l'any 851 que
explica la donació en una data anterior d'un domini situat a Fonteta que el rei Carles va
fer al bisbe Gotmar i a ... Sancto Felici martyri Christi (Marquès 1993, 69-70), citada
implícitament en el text com a seu episcopal. Encara que el document no destriï de quin
rei Carles es tracta, si de Carlemany, mort en 814, o Carles el Calb, regnant des de 843,
una lectura acurada ens fa inclinar-nos per la segona opció, car si Carlemany hagués
atorgat el domini, hauria estat citat en el precepte atorgat per Lluís el Pietós l'any 834 on
citava els termes donats o confirmats pel seu pare. Però Fonsedictus —Fonteta— no surt
citada per primer cop fins al precepte reial de l'any 844 i tots els posteriors, de la segona meitat del segle IX (Marquès 1993, 66-69, 73-75, 75-78). Per tant, en una data compresa entre el 843 —quan Carles el Calb arribà al poder— i el 844, la catedral era definida amb l'única advocació de Sant Feliu, un fet que embolica la troca, perquè un parell
d'anys abans, l'any 842, la catedral de Girona ja era citada com una seu doble en un judici sobre drets fiscals al comtat d'Empúries on el madatari del citat bisbe Gotmar argumentava que la disputada tercera part dels drets fiscals dels mercats pertanyien "(...)ad
Sancte Maree seu ad Sanctum Felicem sedes Gerundenses" (Marquès 1993, 60-66). D'altra
banda, en un document més tardà, de l'any 893 es recordava la donació del vilar
Abderama al terme de Bàscara feta per l'emperador Lluís a la seu de Santa Maria i de
Sant Feliu "(..)ad Sanctam Mariam virginis et Sancto Felice martire Christi(...)"
(Marquès 1993, 87-89), la qual cosa confirma que abans de la mort de Lluís el Piadós,
l'església de Santa Maria ja havia esdevingut episcopal. Per tant, en una data imprecisa,
en l'any 840 com a molt tard, i segurament abans, l'església de Santa Maria, dins els murs
de la ciutat, es va convertir en el segon temple de la seu. Però la consolidació de la segona advocació va trigar encara alguns anys, com ho indiquen els repetits dubtes expressats en la documentació de la primera meitat del segle IX.
Aplegant la seqüència cronològica dels textos coneguts de la primera meitat del segle
IX trobem aquestes advocacions referides a la seu de Girona;
— Abans de 814 (citat en 817). (...)Sancti Felicis beatissimi

martiris

Christi sedis

Gerundenses(...)

814-840 (citat en 893). (...)Sanctam Mar/am virginis et Sancto Felice martire Christi(...)
— 842. (...)ad Sancte Maree seu ad Sanctum Felicem sedis Gerundensis(...)
— 843-844 (citat en 851). (...)Sancto Felici martyri Christi(...)
—
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Sembla evident que l'advocació de Santa Maria costava de consolidar-se, a causa de
la seva formació recent, mentre la vella i prestigiosa de Sant Feliu es mantenia com la
més indicativa de la seu gironina. Per tant, no podem utilitzar la primera referència a
Santa Maria com un termini ante quam per situar cronològicament la consagració d'una
segona catedral. Aquesta podria ser anterior, fins i tot —per què no— del temps de
Carlemany, com ensenya la tradició.
El canvi de lloc de la catedral no és un fet estrany i atípic al llarg de l'antiguitat tardana per raons de consideració ben diferents i, per tant, com a resposta puntual a fets
determinants. En ocasions es documenten canvis ocorreguts dins del recinte urbà emmurallat, tot cercant una ubicació privilegiada, un espai més prestigiós, més cèntric o simbòlicament més important. Recordem el trasllat de l'episcopium d'Arle, ja abans de mitjan segle V, de la perifèria, a prop dels murs, fins a l'àrea foral, un fet similar al que se
suposa per a Aquae Sextiae (Ais de Provença) i molt versemblantment, en època més
avançada, a Poitiers. Altres vegades el trasllat és de fora cap endins, tot cercant la seguretat de les muralles i, probablement també, el prestigi i el simbolisme que una localització intra muros pot tenir en un moment determinat o, a partir del creixement de la
ciutat i d'altres circumstàncies d'abast local, l'abandonament de l'espai primigeni, intra
muros, cap a més enllà del vell recinte murat, com passa a Autun, Metz, Amiens, a la
Gàl-lia o a Trento, Torlònia, Parma, Vercelli o Plasència, a Itàlia, en contextos cronològics
diferents però molt sovint en época romànica. Tampoc és estrany, ans el contrari, la cocatedralitat, la simultaneïtat de dos temples-catedral, iguals en jerarquia i preeminència però
amb funcions litúrgiques diferents i complementàries d'ençà del segle IV, formant part
d'un conjunt episcopal desenvolupat, l'episcopium, on es localitza el baptisteri, el palau i
moltes altres dependències necessàries del que era, d'aleshores ençà, el centre de la nova
vida urbana, l'indret més dinàmic i actiu de tota la ciuitas. Estaríem davant de les anomenades catedrals dobles o conjunts catedral. Més rar, però no pas extraordinari, és la
no-juxtaposició dels edificis cocatedrals, un cert allunyament, tal com passava a Girona
des de principi del segle IX, que és un fet diferent de la catedral doble i que cal explicar,
com en el nostre cas, per una història pròpia i personal que va exigir una manera d'obrar
determinada, eficaç i plena de tacte que va permetre un desplaçament poc traumàtic. En
el cas de Girona, tanmateix, s'actuà tal com manava la tradició. En el cas de catedral doble
o cocatedral, era convenient la dedicació d'una a un màrtir i l'altra a la Mare de Déu. Si
el màrtir era local, millor, i si era bisbe i màrtir, encara molt més.
Durant la segona meitat del segle IX, nombrosos documents defineixen la seu amb l'advocació composta de "Sant Feliu i Santa Maria" o "Santa Maria i Sant Feliu", de vegades
afegint que se situen fora murs i dins murs, respectivament, tal com remarquen les butlles
papals i diversos preceptes i judicis de final del segle IX que, en alguns casos, presenten
la doble catedral amb remarcable precisió: "(...)Sancte Marie matris Christi que est sita
infra muros ciuitatis Gerunda et (...)Sancto Felice martire Christi qui est iuxta iam dictam
ciuitatem(...)" o bé "(...)ante portas Gerunda ciuitate" (Canal et al. 2000. 37-38), explicant
de manera precisa la situació topogràfica de tots dos temples, dins i fora de la ciutat. Però
això no significava, de cap manera, una divisió de la institució episcopal car, com podem
veure l'any 887, quan el bisbe Teuter va atorgar les dècimes i oblacions de 14 esglésies de
la rodalia de Girona, les va donar als clergues de la seu de Girona, institució definida com
"(...)supra dictas basilical in honore beata Dei genitricis Marie atque sancti Felicis(...)"
(Martí 1997, 83-85); la mateixa comunitat de clergues, potser gran part dels quaranta citats
a les signatures del document, servien a totes dues esglésies.
Aquest text ens indica que Teuter va ser el primer bisbe conegut que va tractar d'organitzar la comunitat de preveres de la seu —la Canònica. La citada donació de delmes i
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primícies n'és una mostra, car no sabem res dels primers intents que potser tingueren
lloc a principi del segle IX, després dels concilis d'Aquisgrà dels anys 816 i 817. Però la
vida comunitària no es degué consolidar, i al llarg del segle X veurem el bisbe i els
canonges actuant conjuntament –repartint la seva tasca entre els dos temples– i gestionant el mateix patrimoni.
La pèrdua de l'estatut catedralici en el segle X
Com hem vist, l'advocació doble es mostra estable als nombrosos documents de final
del segle IX, especialment als diversos preceptes reials i butlles papals obtinguts pels
bisbes gironins. Però hi ha un canvi a començament del segle X, car gran part dels documents posteriors que parlen de la seu només esmenten el nom de Santa Maria (Canal et
al. 2000, 39). Sembla que Sant Feliu hauria perdut, des d'aleshores, la seva condició de
cocatedral; però de seguida veurem que això no va passar immediatament.
Alguns documents, al llarg del segle X, semblen indicar que Sant Feliu va mantenir la
seva funció de seu episcopal, tot i supeditada a Santa Maria. Per exemple, la làpida del
bisbe Servus Dei, encastada en el mur del presbiteri de Sant Feliu, recorda que el bisbe
morí l'any 906 i el seu cos jeia sota l'herba. Això vol dir –segurament– que el bisbe havia
estat enterrat al cementiri situat al voltant de la vella seu episcopal i martirial –tumulatio
ad sanctos– i que posteriorment la seva làpida va ser traslladada a l'interior del temple.
No hi ha dubte que per a Servus Dei i els altres clergues de la seu gironina el temple de
Sant Feliu encara gaudia d'una consideració especial i romania estretament relacionat a la
institució episcopal. El mateix podem dir poc després, car l'any 908 sabem que el bisbe
Guiu va ser proclamat bisbe de Girona en una magna assemblea celebrada a Sant Feliu
(...)citra portam Gerunde ciuitatis in ecclesiam Sanctissimi Felicis, Christi martyris"
(Villanueva 1850, 236-238), amb assistència del comte i marquès Guifré, l'arquebisbe
Arnust i molts clergues, nobles i el poble. Signaren el document quatre arxiprests i cinquanta-dos preveres, la qual cosa dóna idea de la magnitud de la reunió i de la cabuda
del temple per a centenars de persones, sens dubte, però tampoc deixem d'observar que
en el document l'església de Sant Feliu no era citada com a seu de Girona, si més no de
forma explícita. Malgrat que l'església de Santa Maria ja havia pres el lloc com a primera
advocació de la seu gironina des de final del segle IX, sembla per iniciativa del bisbe
Servus Dei, Sant Feliu encara significava el lloc preferit per a les grans reunions, probablement a causa de la seva major cabuda –Santa Maria no devia ser res més que una
remodelació del vell temple romà–, però també i, sobretot, pel seu antic prestigi.
Això i tot, durant la primera meitat del segle X Santa Maria desplaçà definitivament
Sant Feliu com a advocació de la seu episcopal. Poques vegades trobem relacionat el sant
gironí amb la catedral, per exemple en algun document que fa referència a èpoques anteriors, generalment el segle IX, quan encara perdurava aquesta advocació, que en el
segle X era recordada com un fet del passat (Marquès 1993, 110-112). El precepte del rei
Carles, atorgat l'any 922 al bisbe Guiu, només fa referència a Santa Maria com a seu de
Girona, i també molts altres documents del segle X, com la donació del dret de monedatge que va fer el comte Sunyer al bisbe l'any 934, i altres que citen la seu gironina com
"(..)domum Sancte Marie virginis que est infra muros Gerunda ciuitate" (Marquès 1993,
118, 120, 126, 127). Sembla que aleshores Sant Feliu hauria perdut la seva condició d'església episcopal, però de seguida veurem que aquest canvi no va ser tan immediat.
En la segona meitat del segle X trobem un grapat de testaments que compliquen notablement la situació. Així, l'any 966, el testament del comte Sunifred de Cerdanya i Besalú
feia donació de tres eugues a cadascuna de les comunitats canonicals de les diverses
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seus catalanes. En el cas de Girona la donació consistia en dues eugues als canonges de
Santa Maria i una als canonges de Sant Feliu (Marca 1688, doc. núm. 887). Remarquem
que aquest és el primer esment de canonges residents a Sant Feliu i diferents dels de
Santa Maria, encara que totes dues sembla que compartirien la funció episcopal, pel que
hom dedueix del context del document; el fet que totes dues canòniques es repartissin
el mateix nombre d'eugues –tres– que les altres catedrals –Urgell, Vic, Barcelona i Elna–,
ens fa sospitat que no estem davant de dues comunitats canonicals sinó d'una única que
repartia les seves funcions entre les dues esglésies. Aquesta referència a canonges de
Sant Feliu no és una notícia aïllada, car l'any 976 tingué lloc l'adveració del testament de
l'arxiprevere i abat Guadamir, on aquest manava deixar tres parells de bous agençats ad
canonicos Sancti Felicis. Però aquesta comunitat encara no havia adquirit fesomia pròpia, car hi ha una altra donació del mateix testament, una dotzena de porcs, feta ad
canonicos de Sancta Maria et Sancti Felicis (Sobrequés et al. 387. 2003).
L'any 979, el testament del comte-bisbe Miró Bonfill —comte de Besalú i bisbe de Girona
—presntavlcodmnera
semblant: feia la donació d'un alou dit Felgos (Falgons) amb
la seva església, a la seu de Santa Maria i a l'església de Sant Feliu, conjuntament (Catalunya
romànica IV 1990, 20-23). Això sembla dir que l'església de Sant Feliu ja no gaudia de la
condició de seu episcopal, encara que hi continuava vinculada com una església despullada de la condició episcopal, però dependent de la mateixa institució.
També hem d'observar el testament del clergue Guiu (res a veure amb el bisbe consagrat en 908), que l'any 983 va deixar nombrosos alous a institucions, parents i amics.
En tres casos, el donant afegia que, a la mort dels beneficiaris, els alous citats haurien
de passar a mans de "6. .)sancta Maria cedis Ierunde et ad sanctum Felicem qui est iuxta
muros Ierunde". Quan deixa part dels seus béns mobles a diverses institucions religioses, dóna 4 eugues, 40 mitgeres de pa i vi, 6 vaques i 10 porcs "6. .)ad Sancta Maria et
Sancti Felicis Ierunda (...)vel ad ipsos canonicos" (Martí 1997, 123). Les dues institucions, de fet una de sola, figuren com a beneficiàries finals del mateix conjunt d'alous,
i els seus canonges devien formar una única comunitat, però Santa Maria era citada com
a seu episcopal i Sant Feliu no. Finalment, observem el testament del comte Gausfred
d'Empúries, de l'any 989, on aquest donava tots els alous que tenia al comtat de Girona
"(...)ad predicta Sancta Maria et a Sancti Felicis", una altra vegada citades conjuntament
(Simó 1974, 1032-1033). En la butlla del papa Silvestre II a la seu de Girona, de l'any
1002, hom citava "(..)episcopatum Sanctae Mariae Gerundensis ecclesiaeC ..)" (Marquès
1993, 160-162). Santa Maria era l'única església que rebia el tractament de seu episcopal,
mentre que l'església de Sancti Felicis martiris et Sancti Narcissi, juntament amb sancte
Mariae quam dicunt Episcopale (Santa Maria de la Bisbal), apareixen com esglésies que
pertanyen a l'esmentada seu –és a dir, formant part preferent del seu patrimoni–, però
sense gaudir de la condició de catedrals.
Al costat de tots aquests testimonis, en trobem d'altres que mostren que Sant Feliu
també rebia donacions al marge de Santa Maria. Per exemple, l'any 961, el testament del
levita Otger de Vic deixava 100 sous a Santa Maria de Girona, 100 sous a Sant Feliu de
Girona i també 100 sous a Santa Eulàlia de Barcelona (Ordeig 2000, 890). Sembla que
Sant Feliu, en aquella data, encara gaudia de la condició episcopal, car rebia la mateixa
quantitat de diners i es trobava esmentada entre les altres dues seus episcopals. L'any
981, el testament del clergue Guifré, dit Brunicard, deixava una euga a Sant Feliu de
Girona (Ordeig 2000, 1353). L'any 988, el testament del noble Sunifred de Lluçà deixava una vaca i una euga a Santa Maria, i també una euga i una vaca a Sant Feliu; les dues
institucions rebien béns per separat, però mantenien la mateixa consideració (Ordeig
2000, 1541). Finalment el testament del comte Borrell 11 (993) deixava la meitat del seu
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alou de Lladó a la seu de Santa Maria, i l'altra meitat a Sant Feliu, que no era esmentada com a seu episcopal (Marca 1688, doc. núm. 945).
Els testaments de la segona meitat del segle X esmenten Santa Maria i Sant Feliu, de
vegades conjuntament, de vegades per separat. Això sembla indicar una certa confusió
dels contemporanis sobre l'estatut catedralici del temple de Sant Feliu i la seva relació
amb la seu de Santa Maria, una confusió que nosaltres compartim fins a cert punt. De tota
manera, una lectura cronològica dels documents sembla indicar-nos que Sant Feliu hauria perdut definitivament la condició de seu episcopal entre 966, data del testament del
comte Seniofred de Cerdanya-Besalú, i 979, quan el testament del comte-bisbe Miró cita
Santa Maria com a seu i Sant Feliu només com a església. Un fet que confirmen altres testaments posteriors, com el del clergue Guiu (983) o del comte Borrell (993), tot i que els
vincles de dependència —de Sant Feliu envers Santa Maria— mencara eren evidents. Pot
haver estat per la iniciativa de Miró Bonfill —bisbe entre 970 i 984— que Santa Maria esdevingué seu única? Sembla força probable, si atenem la seqüència cronològica presentada.
Algun text medieval ens permet saber que segles després d'aquests fets encara existia el record d'aquest procés de mutació de la seu de Girona. El Cronicó de Ripoll, una
obra que pot ser datada a final del segle XII, però que recull tradicions anteriors, explica la presa de Girona pels francs, que situa erròniament l'any 786, i atribueix un paper
protagonista a la presència de Carlemany, una errada comprensible, car les mateixes cròniques contemporànies dels fets explicaven que els gironins van lliurar la ciutat al rei
Carles "( ..)Gerundenses Nomines Gerundam ciuitatem Carolo regí tradiderunt" diu la
Crònica de Moissac (Abadal 1986, 83). Però el que ara ens interessa del relat és la referència al canvi de lloc de la catedral, ja que, després de farcir la història de la conques
fets llegendaris com l'aparició de senyals miraculosos al cel i sobre els vestits dels-tade
homes, hom diu que "(...)aparegué una creu de foc sobre l'aire en el lloc on avui hi ha
l'altar de Santa Maria. I després d'això es canvià de lloc la seu, que abans era a l'església de Sant Feliu, on és ara" (Canal et al. 2000, 44); d'una manera llegendària els monjos ripollesos van sintetitzar els esdeveniments que havien tingut lloc al llarg de dos
segles. No deixa de ser significatiu el fet que el relat situés l'inici del trasllat en dates
immediates a la presa de Girona pels francs, uns fets que la documentació i les dades
arqueològiques a l'abast també ratifiquen. El període, llarg, de cocatedralitat, tan peculiar i personal en molts aspectes, hauria servit, tanmateix, per facilitar un canvi de seu
sense efectes traumàtics que tenia un objectiu clar, de notable complexitat i gens fàcil
d'aconseguir, que no era altre que fer entrar, intra muros Gerundae ciuitatis, tot el poder
episcopal a la recerca del lloc més preeminent de tota la ciutat, amb un valor simbòlic
excepcional, molt més segur, i on, des de l'ampliació de l'àrea urbana i de les noves
obres de fortificació, excepcionals, vers el 800, raïa el poder polític i on havia de ser, per
tants motius, el govern de la diòcesi i el seu símbol principal, la catedral.
Només cal, ara, dins d'aquesta reflexió general, i a manera de recordatori, aplegar un
seguit de dades, que ja coneixien tots aquells que, des de Roig i Jalpí, s'han interessat
per aquesta qüestió, que demostraven la intensa relació entre els dos temples que va
continuar i, de fet, continua encara. Tothom estava d'acord que durant el domini àrab
va ser Sant Feliu la seu cristiana, en esdevenir Santa Maria la mesquita, i aquest fet explicaria el lligam i les relacions entre un temple i l'altre. Era una manera d'explicar el que
sembla evident (vegeu, per exemple, Villanueva 1850, 127-132). Recordem que aquest lligam, des d'un punt de vista litúrgic, se'ns fa evident en diverses celebracions: el capítol
de Sant Feliu pujava a la catedral per Nadal, Pasqua, Pentecosta i l'Assumpció; el de la
Catedral baixava a Sant Feliu per Sant Esteve, dilluns de Pasqua florida i granada, diada
de Sant Feliu i de Sant Narcís i el Divendres Sant fins al 1578, data de l'exoneració de
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desplaçar-se des de la catedral, llevat de les festes de Sant Feliu, Sant Narcís i
l'Anunciació. Cal tenir també present que l'abat de Sant Feliu era la quarta dignitat de la
diòcesi, només per sota de l'ardiaca major, el sagristà major i el cabiscol (o xantre).
L'aparició del culte a Sant Narcís
Un fet remarcable en aquests anys de canvi de mil-lenni és l'aparició de l'advocació
de sant Narcís acompanyant la de sant Feliu. La tradició gironina ha fet d'aquest sant el
patró de la ciutat, desplaçant el paper principal que havia jugat sant Feliu, la festa del
qual, 11 d'agost, havia donat lloc a la principal fira de Girona.
Tots els indicis ens porten a pensar que la vinculació de sant Narcís a Girona és relativament tardana. Mundó ha analitzat detalladament la qüestió, i explica que l'origen es
troba a Augsburg on, en el segle VII, es va escriure una Passió dedicada a Afra, màrtir
autèntica d'aquella ciutat. Al text s'hi incorporaren dos afegits a començament del segle IX,
un dels quals parlava del Narcís bisbe que va convertir Afra i, un cop tornat a Girona, fou
martiritzat amb el seu diaca Feliu. Aquest Narcís afegit al text augsburguès era, segurament,
el personatge del mateix nom que havia estat bisbe de Jerusalem —on va morir—, les notícies del qual havien arribat a Occident per la traducció al llatí de la Història Eclesiàstica,
obra d'Eusebi de Cesàrea del segle IV. Els autors dels martirologis del segle IX començaren a adaptar i manipular aquestes noticies; per exemple a mitjan segle ho va fer Adó,
arquebisbe de Viena —que Mundó qualifica d'hagiògraf falsari—, i que fins i tot s'atreví a
inventar la data del 29 d'octubre com a festa del sant. Una còpia d'aquest martirologi va
ser transcrita en la nostra ciutat pel cabiscol Riquer, a final del segle X, on encara es conserva. Hauria estat aleshores quan en els medis erudits a redós del bisbe i dels clergues de
la seu, s'hauria descobert l'existència d'un bisbe i màrtir desconegut que se situava en els
orígens d'aquesta església. Era una troballa excepcional en un moment adequat, allò que
totes les esglésies occidentals cercaven i que només calia estructurar i potenciar.
Es desconeixen les raons de la invenció d'aquesta tradició a final del segle VIII o principi del IX. Mundó opina que la cort carolíngia tractava de reforçar els lligams entre dues
ciutats situades en indrets extrems de l'imperi i incorporades feia poc temps —Girona
havia estat conquerida en 785 i Augsburg era a la frontera de Baviera, ocupada en 788.
D'aquesta manera, mitjançant sants comuns, es reforçava la cohesió amb la monarquia
carolíngia dels territoris que a les darreries del segle VIII se situaven en les marques
imperials (Mundó 1975, 384-385).
No és fins molt més tard, a començament del segle XI, quan trobarem referències de
Narcís en la documentació gironina. Recordem la butlla papal del 1002 que parla de l'església de Sancti Felicis et Sancti Narcissi en referir-se a la segona església de la ciutat. Es
tracta, però, d'un text redactat a la cancelleria romana, per tant no constitueix una prova,
encara, de l'arrelament del culte de Sant Narcís a Girona. L'altra notícia també és llunyana, prové d'Augsburg, on es diposita una carta enviada pel bisbe Berenguer de Girona
de l'any 1087, pel que sembla. Berenguer contestava una requesta de l'abat del monestir dels sants Udalric i Afra d'Ausburg que demanava relíquies i textos hagiogràfics sobre
els sants gironins relacionats amb Afra. Berenguer li enviava relíquies de sant Feliu, però
no de sant Narcís, car afirmava que el seu cos es conservava incorrupte. El bisbe també
envià un text de la Passió de sant Feliu —obra visigoda— però confessà que no disposava de cap relat de la passió de sant Narcís, segons ell, per les destruccions provocades
pels àrabs; de fet perquè mai no va existir (Mundó 1975, 386-388).
Més enllà de la notícia de l'existència del cos incorrupte del sant conservat a Girona,
notícia que cap altra font anterior donava, en contrast amb les diverses referències a la
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conservació del cos de sant Feliu en els segles anteriors (Canal et al. 2000, 34, 38, 4445), sembla un fet significatiu que el bisbe no pogués contestar a la demanda augsburguesa amb cap reliquia ni cap text relacionat amb Narcís, a diferència dels obsequis que
va poder fer relacionats amb sant Feliu.
També és força significativa l'absència de temples del bisbat gironí dedicats a sant
Narcís abans del segle XII. Coneixem l'advocació de més de tres- centes esglésies documentades abans d'aquell segle i cap porta l'advocació de sant Narcís, amb excepció de
la ja citada referència de la butlla papal de l'any 1002, redactada a Roma; sant Feliu, en
canvi, es documentava a més d'una quinzena d'esglésies parroquials, tres de ben properes com Cartellà, Parets Rufí (Domeny) i Celrà, a banda de l'antiga seu episcopal. Una
altra dada significativa, l'església de Sant Feliu de Girona és citada dotzenes de vegades
en la documentació produïda a Girona o als voltants entre els segles IX i XII; en cap cas
és citat Narcís com a segona advocació. Semblen proves indiscutibles de la creació des
del no-res i de l'arrelament tardà del culte d'aquest sant a Girona, i més concretament al
temple de Sant Feliu.
Com podem interpretar l'arrelament tardà del culte de Narcís a Girona? Podem afinar
una mica més la seva datació? El mateix Mundó dóna algunes claus per respondre aquestes preguntes. El seu estudi tenia la finalitat d'aclarir l'autenticitat del sermó que Oliba,
abat i bisbe de Vic, va dedicar a sant Narcís quan estava de visita a Girona. Era un text
autèntic, malgrat les interpolacions posteriors, que podem datar entre els anys 10181046, quan va ser bisbe i visità Girona alguns cops. Va ser Oliba qui va estendre el culte
del sant, bisbe i màrtir, no ho oblidem, pels monestirs del seu bisbat; Ripoll n'és un bon
exemple (Mundó 1975, 394-395) i també Vic, on trobem la referència a una donació testamentària de l'any 1011 feta a (...)Sancti Felicis Gerunda et Sancti Narcissi (Udina 1984,
251). Segurament la influència olibana –amb amistats tan influents com la comtessa
Ermessenda– pot haver ajudat a consolidar la incipient tradició gironina del culte al sant,
que encara trigaria segles a arrelar. Podem observar que les primeres notícies del culte
de Narcís a Girona provenen dels bisbes Oliba i Berenguer en el segle XI, semblen originades en un context episcopal que imaginem nascut de la voluntat de crear un sant
prestigiós, alhora bisbe, màrtir i fundador o molt pròxim d'aquesta església, allò que
totes les esglésies occidentals cercaven per camins, de vegades, tortuosos. En canvi l'arrelament d'aquesta tradició a l'església de Sant Feliu sembla més tardana. Cap dels documents dels segles XI i XII relacionats o produïts per la canònica i els seus abats, esmenta l'advocació de sant Narcís. Ara bé, l'aparició de l'advocació de sant Narcís a Taialà en
l'any 1107 pot indicar que aleshores, a començament del segle XII, havia començat l'as
sant, car no hem d'oblidar que el terme de Taialà era domini de Sant Feliu-simlacóde
de Girona (Canal et al. 2003, 259).
Els primers abats de Sant Feliu
Tornant a la història del vell temple episcopal, hem de reconèixer que durant la segona meitat del segle X es fa evident l'existència d'un temple de Sant Feliu, cada cop més
singularitzat, però encara lligat a la seu, malgrat l'existència de notícies aïllades, però fermes, sobre abats de Sant Feliu documentats des de mitjan segle X. Abans de tot hem de
citar els primers noms de 1'abaciologi publicat per Monsalvatge (Monsalvatge 1904, 270283) on esmentava diveros abats de final del segle IX i principi del X, Badagarius,
Modicus Georgius, Acfredi, Sendonandus i Etmo, molts dels quals són certament citats
com a abats en documents d'aquella època. Per exemple Badagarius abba, que en 893
signà com a testimoni en un judici sobre terres episcopals a Bàscara (Marquès 1993, 87);
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també Acfredus umilis abba, present en la proclamació del bisbe Guiu com a bisbe feta
a Sant Feliu de Girona en 908 (Villanueva 1850, XIII, 236-238), i Eimo abba, que signava en la donació dels drets de monedatge a la seu de Girona en 934 (Marquès 1993,
126). Tots ells eren abats i no podem excloure que ho fossin concretament de Sant Feliu
de Girona, però l'Acfred citat l'any 908 pot ser perfectament l'abat de Banyoles d'un precepte reial de 916 (Abadal 1952, 62-64). Que els altres noms no figurin entre els abats
coneguts de les abadies del bisbat de Girona o dels bisbats veïns en aquells anys no significa que no ho puguin haver estat, car les llistes són molt incompletes. Cap altre fet
que no sigui la seva signatura en documents episcopals els relaciona amb Sant Feliu, ni
la seva dignitat abacial és acompanyada d'una altra d'episcopal –arxilevites, arxipreveres–, com hauria estat lògic si atenem a la condició d'església episcopal, però no seu
episcopal, de Sant Feliu en el segle X, una doble condició que sí testimoniaren els abats
de Sant Feliu de la segona meitat del segle, com veurem tot seguit. Per tant, sense rebutjar totalment la possibilitat que alguns d'ells haguessin estat els primers abats de Sant
Feliu, entenem que amb aquests indicis i altres com la manca de referències a una comunitat de canonges a Sant Feliu fins a mitjan segle, no considerem probable que pugui
afirmar-se el seu lligam amb Sant Feliu.
La qüestió dels primers abats s'aclareix amb la seqüència dels citats, de forma explícita des de mitjan segle X. El primer era Teudesind, citat l'any 949 en una permuta de
béns entre el bisbe Gotmar i un propietari local de Torrent, al Baix Empordà, on el bisbe
actuà amb el consentiment dels canonges de la seu, entre els quals el primer citat era
Teudesindo abba Sancti Felicis seu archipresbiter (Villanueva 1850, XIII, 55). El mateix
Teudesindus archipresbiter et abba signava en la consagració de Santa Maria d'Amer, el
mateix any, la qual cosa prova que aquest clergue compartia les dues funcions d'abat de
Sant Feliu i canonge-arxiprevere de Santa María, situació perfectament lògica si pensem
en la dependència de Sant Feliu en relació a la seu de Santa Maria. Uns anys més tard,
en 969, tingué lloc la consagració de Santa Eulàlia de Vallcanera, presidida pel bisbe
Arnulf, on assistí i signà el document de consagració "(..)Raimundus archilevita et abba
Sancti Felicis", un altre cop un clergue que feia compatibles funcions a Sant Feliu i Santa
Maria (Ordeig 1994, 283). Encara era més concloent en 976 el testament citat de
Guadamir o Widimiri archipresbiter et abba; aquest havia testat quan jeia malalt "(...)in
ipso burgo de predicta ciuitate (...)in mansione Sancti Felicis marcir", la qual cosa aclareix la condició abacial del testador i una altra vegada establia la doble condició abacial
–de Sant Feliu– i canonical –arxiprevere de la seu de Santa Maria–, car els principals
beneficiaris del testament eren els canonges de Santa Maria i de Sant Feliu (Sobrequès
et al. 2003, 386-389). Guadamir no era un qualsevol: pel seu testament i altres documents
sabem que era fill dels vescomtes de Besalú Guifré i Quíxol, car la repetida referència
als alous familiars a la vall d'en Bas no deixa dubtes sobre aquesta procedència.
Si relacionem totes aquestes notícies amb el citat testament del comte Sunifred de 966,
en el qual aquest deixava tres eugues a les seus episcopals de Barcelona, Osona i Urgell,
que en el cas de Girona esdevenien dues als canonges de Santa Maria i una als canonges
de Sant Feliu, això ens permetria plantejar l'existència de dues comunitats canonicals que
des d'algun moment de la primera meitat del segle X –abans de 949– haurien repartit les
seves funcions entre els dos temples de l'antiga seu episcopal de Santa Maria i Sant Feliu:
el primer hauria mantingut la condició de seu episcopal mentre que el segon caldria pensar que hauria esdevingut abadia canonical, d'acord amb la condició d'abats dels seus rec
els citats Teudesind, Ramon i Guadamir. Però altres dades no confirmen aquesta apre--tors,
ciació i manifesten més aviat un estret vincle de dependència de Sant Feliu amb la seu
episcopal. En primer lloc cal tenir present que l'antiga catedral no surt mai citada com a
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abadia, cenobi o monestir, a diferència del que passava, gairebé sempre, amb les altres institucions abacials o monàstiques en general –nombroses– que figuraven als testaments del
segle X. Els documents confirmen l'existència d'abats de Sant Feliu, però no d'una abadia.
Si tenim en compte que la dependència de Sant Feliu respecte de la seu encara era vigent
durant tota la segona meitat del segle X –i la butlla papal de 1002 la va ratificar–, els abats
i canonges de Sant Feliu no serien si no una part dels que formaven la comunitat catedralícia de Girona, que tindrien assignada la cura del segon temple gironí. Però, insistim,
sense formar una comunitat separada ni gaudir de patrimoni propi.
No sabem si després de l'abat Guadamir cap altre clergue de la seu portà el títol d'abat de Sant Feliu, ni tampoc si els abats citats formaven una seqüència contínua, però en
el testament de la vescomtessa Adelaida de Narbona de l'any 990 s'esmentava un alou
"(.. )que , fuit de Sancti Felicis Ierundensis , que la difunta havia comprat "(..)de Arnulfo
episcopo et canonicis Sancti Felicis" (Sobrequés et al. 2003, 469), on es fa evident que el
bisbe Arnulf (954-970) actuava com a cap de la congregació canonical de Sant Feliu, però
en la seva condició de bisbe de Girona, al qual estava subjecta la citada comunitat.
Des de final del segle X, la condició d'abats de Sant Feliu de Girona passà als bisbes
d'Osona. El primer apareix els anys 997 i 998 (Ordeig 2000, 1779, 1810). Es tracta del
bisbe Arnulf de Vic, de la família dels vescomtes de Cardona, que ja havia esmentat el
títol abacial, sense cap advocació, els anys 994 i 995 (Marquès 1993, 156-159) i encara
abans, en 992, quan només era ardiaca de la seu d'Osona (Ordeig, 2000, 1164-1165). Com
Arnulf no havia utilitzat mai aquest títol abans del 992, poc abans de ser nomenat bisbe
d'Osona, pensem que va ser molt a prop d'aquesta data que va rebre el nomenament,
més aviat honorífic, en un moment gairebé coincident amb l'inici de les obres de construcció del nou palau episcopal i de la nova catedral de Santa Maria, esmentades, per primer cop, el 995 i 998, respectivament, unes obres que significaren l'allunyament definitiu
de la institució episcopal de Sant Feliu, que la construcció del nou palau episcopal intramurs en aquelles dates encara rebla més (Canal et al. 2003, 206-208). La presència
d'Arnulf a mitja dotzena de documents relacionats amb el patrimoni de la seu de Girona,
entre final del segle X i principi de 1'XI, pot ser un indici de les seves preocupacions com
a abat de Sant Feliu. En 994 i 995 va signar entre els testimonis de la donació comtal d'un
alou de Palau-sator a la seu (Marquès 1993, 156-157) i en 995 també hi figurava en la
donació que l'ardiaca Guitart va fer a la seu i al bisbe de les cases que tenia al costat del
nou palau del bisbe (Marquès 1993, 158-159). En 1004 també actuà com a testimoni a
favor dels drets episcopals de Girona en el judici que enfrontà els senyors i veguers de
Tortellà amb el bisbe Ot pels delmes i primícies de les parròquies de Tortellà, Argelaguer,
Sadernes i Talaixà (('atalunya romànica IV, 1990, 72-73). A banda d'explicar la seva signatura pel seu important paper institucional, al bisbe-abat li devia interessar la part que
li corresponia, com a abat, del patrimoni i les rendes de la catedral. Després de la mort
d'Arnulf, el títol abacial va continuar en mans del seu successor, el bisbe Borrell que, l'any
1017, va rebre del bisbe Pere de Girona un jurament de fidelitat, el més antic dels conservats a Catalunya, pels feus, alous, castells i l'abadia de Sant Feliu (Villanueva 1850, 288289). Segurament hi hauria un altre jurament en sentit invers –del bisbe vigatà al gironí–
però no s'ha conservat, que nosaltres sapiguem. En qualsevol cas era lògic que Sant Feliu
comencés a rebre el tractament d'abadia si ja disposava d'un abat, la qual cosa sancionava el progressiu distanciament de la seu gironina.
Tots aquests noms i dates ens porten a fer una constatació; malgrat la referència als
abats de Sant Feliu des de 949 i a canonges des de 966, pensem que no s'hi començà a
constituir una institució separada fins després del 989, quan se citava per darrer cop –en
el segle X– una donació conjunta a Santa Maria i Sant Feliu. Aquests fets encaixen, com
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ja hem vist, amb altres esdeveniments d'aquells anys. L'any 988 el bisbe Gotmar havia
comprat el palau comtal per bastir-ne un de propi al costat de Santa Maria, que no pogué
començar abans de 993, data de la mort del comte Borrell. L'any 997 s'esmenta la primera donació per a l'obra de la nova seu, que havia de substituir la vella església carolíngia (Canal et al. 2003, 206-208). Sembla clar que el bisbe i els canonges havien pres
una decisió definitiva: bastir un nou complex episcopal al voltant de Santa Maria, tot
"despullant" definitivament Sant Feliu d'aquesta funció, i convertir el temple extramurs
en una abadia canonical de facto.
Ara bé, els esdeveniments de la darreria del segle X només foren el començament
d'un llarg procés de separació entre les dues antigues cocatedrals. Restaven encara moltes qüestions per resoldre. En primer lloc, la formació de dues comunitats canonicals a
partir de la comunitat única de canonges de la seu i del patrimoni comú. En aquest sentit, hem de dir que només detectem una única canònica a Girona, la de la seu, fins ben
entrat el segle XI. Això vol dir que una mateixa comunitat de canonges compartien les
tasques i gaudien de les rendes de totes dues esglésies, mentre aquestes formaren una
única institució. Deixant de banda la sorprenent –però explicada– referència dels documents de 966, 976 i 992, no n'hi ha cap altra als canonges de Sant Feliu fins a l'any 1040,
quan aquests van rebre una donació testamentària "C. .)ad canonicam Sancti Felicis(...)"
(Marquès 1993, 217). Des d'aleshores s'esmenten amb molta freqüència en els testaments, una dotzena de vegades al llarg del segle XI, sempre després de 1040, com per
exemple l'any 1047 en el testament de Gausfred Vidal de Pals, en el qual aquest deixava un alou de Sant Martí Vell "(...)ad cannonicam sanctae Mariae sedis Gerundae et ad
cannonicam sancti Felicis martiris cuius ecclesia sita est ante portam predictae ciuitatis"
(Martí 1997, 262). És a dir que l'alou –les seves rendes– s'havia de repartir entre les dues
comunitats que palesaven novament llur origen comú. Per això pensem que la constitució de Sant Feliu com a comunitat diferenciada pot haver estat poc abans d'aquesta data.
La constitució de la canònica de Sant Feliu en el segle XI
Com pot ser que trigui a documentar-se una "veritable" canònica pròpia a Sant Feliu
si ja hi havia abats i canonges des de mitjan segle X o abans? Després de l'establiment
d'un cert costum de triar els abats de Sant Feliu entre els canonges principals de la seu
durant la segona meitat del segle, el fet que dos dels següents abats hagin estat dos bisbes consecutius de Vic, Arnulf i Borrell, ens fa pensar en alguna mena de pacte o acord
d'aquests amb els bisbes de Girona, que hauria tingut com una de les seves manifestacions la concessió del títol d'abat de Sant Feliu, un títol més aviat honorífic, segurament
acompanyat de rendes episcopals, als bisbes de Vic. Encara que la naturalesa d'aquesta
relació se'ns escapa, havia de ser estreta, car hem de recordar el jurament de fidelitat fet
pel bisbe de Girona al de Vic l'any 1017, concretament entre setembre i octubre d'aquell
any, segurament relacionat amb la mort del comte Ramon Borrell, car va tenir lloc
poques setmanes després de la defunció. En aquest punt no podem deixar d'observar
que la condició d'abats de Sant Feliu dels bisbes vigatans subsisteix durant el govern de
Ramon Borrell, entre els anys 992 i 1017, i fineix immediatament després de la seva mort.
Sembla evident que aquest acord entre les seus episcopals de Girona i Osona havia tingut la participació activa del comte, però no en sabem les causes.
Cal separar els motius que portaren a l'aparició dels abats de Sant Feliu de la formació de la seva comunitat canonical. Aquesta va ser més tardana. Per entendre aquest procés cal pensar que la creació i dotació d'una nova residència canonical gironina es va
produir el 1019. Va ser aleshores quan es va formalitzar la creació o el trasllat definitiu

Arxiu Municipal de Girona

de la casa dels canonges de la seu al nou emplaçament, al nord de la nova basílica episcopal que s'estava bastint. Aquest degué ser el moment en què s'esdevingué l'abandonament oficial de les velles dependències que haurien estat situades a l'entorn de Sant
Feliu, tot i que, fins ara, ni les fonts documentats ni les arqueològiques no donen cap
informació sobre la qüestió. Si la canònica de la seu s'instal-là al costat de Santa Maria,
i abandonà definitivament Sant Feliu, era evident que aquest temple havia de crear la
seva pròpia comunitat.
Una nova comunitat volia dir també un abat, un de veritat, no pas honorífic i absentista, com probablement ho havien estat els bisbes vigatans. La recerca d'aquests personatges no és fàcil, car la documentació gironina coneguda del segle X esmenta poques
vegades els abats de Sant Feliu. Després de la mort del bisbe Borrell de Vic, a final de
1017, no s'esmenta cap altre bisbe vigatà en relació a la nostra església. L'Oliba, que era
abat de Cuixà i va ser bisbe de Vic des de començament de 1018, no va ser mai abat de
Sant Feliu. En canvi l'octubre de l'any 1017 s'explica un judici presidit per la comtessa
Ermessenda, al qual va assistir l'abat de Sant Feliu (Rius 1950, 470). Aquest abat era
Blidguer, el mateix Blidgarius abba que signa, el 29 de setembre de 1017, en l'acta d'elecció de l'abat Ramon d'Amer (Pruenca i Marquès 1995, doc. núm. 18), que tingué lloc
en el que probablement fou un sínode del bisbat i on potser el mateix Blidguer també
hauria estat elegit, una possibilitat gens inversemblant si pensem que poques setmanes
abans encara era citat com a abat el bisbe Borrell. Era també el mateix Blidguer que, en
la seva condició d'abat, pactà amb els sagristans de Santa Maria la distribució dels delmes i primícies de la parròquia episcopal —Santa Maria i Sant Feliu—, que encara restava
unida. El text parla d'un repartiment complex, car quan es tractava de terres que pertanyien als habitants que vivien intramurs, les rendes serien per a Santa Maria, però quan
els habitants vivissin fora murs, els drets es repartirien per meitats entre Santa Maria i
Sant Feliu. No sabem la data d'aquest conveni ni tampoc la del document que els esmenta; de fet foren diversos convenis que degueren començar pels volts del 1020-1030 i es
perllongaren més enllà del 1050, uns anys en què es detecta per una banda l'activitat del
Bonhom, Bonfill i Bonuç, sagristans i clergues de Santa Maria que participaren en els
diversos acords, juntament amb Berenguer, bisbe des de 1052, i per altra el citat abat
Blidguer de Sant Feliu i el seu successor, també anomenat Berenguer (Martí 1997, 340).
Aquest Blidguer sembla ser un membre del casal vescomtal d'Empúries, citat en un
document de l'any 997 (Feliu i Salrach 1999, 34-35), que signava com a sotsdiaca en un
document de venda del seu germà, el vescomte Guillem. Aquest casal vescomtal apareix
estretament relacionat amb la comtessa Ermessenda, car els vescomtes participaren generosament en la dotació de la canònica de la seu gironina en 1019, una fundació promoguda per la comtessa i el seu germà, el bisbe Pere Roger de Girona (Marquès 1993, 182).
La concessió de l'abaciat a Blidguer pot haver estat un component important d'aquestes
bones relacions d'Ermessenda amb una de les grans famílies nobles del bisbat. Una
aliança estratègica, si recordem el conflicte que enfrontà Ermessenda amb el comte Hug
d'Empúries sobre la jurisdicció de l'alou d'Ullastret en 1018 (Marqués 1993, 171-176). Per
tant, no podem rebutjar que la consolidació definitiva de l'abadia de Sant Feliu hagi estat,
en part, una decisió política presa per la comtessa Ermessenda juntament amb el seu
germà Pere Roger per reforçar els lligams amb una poderosa família aristocràtica del bisbat en uns moments difícils com el que seguiren a la mort del seu marit, el comte Ramon
Borrell, el setembre de 1017.
Blidguer va ser succeït per l'esmentat Berenguer, que era citat, al seu costat i com el
seu successor, entre els signants dels pactes o convenis acabats amb la seu de Santa
Maria, que es perllongaren durant la segona meitat del segle XI. Diversos convenis feu-
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dais, de mitjan segle citen aquest personatge en relació al castell de Tudela, per exemple, però només esmentant la seva condició d'abat, juraments que poden ser datats cap
a la darreria de 1057 i on apareix juntament amb el seu germà Ramon de Fornells (Feliu
i Salrach 2000, 828 i 906). Tot sembla indicar que es tractava d'un membre de la nissaga dels senyors de Fornells i fill d'Hug Guillem de Fornells i Ledagarda, personatges vinculats mitjançant juraments de fidelitat als comtes Ramon Berenguer I i Almodis des dels
anys 1048 i 1049. Això ens fa pensar que l'abaciat, la concessió del qual era una competència comtal, també en aquest cas havia estat concedit per raons polítiques en les
convulsions dels anys centrals del segle XI, quan els comtes necessitaven tots els suports
en la seva lluita contra la comtessa Ermessenda, en suport a la primera nissaga gironina
coneguda que va donar el seu suport a la jove parella comtal enfrontada amb la vella
Ermessenda. La capacitat dels comtes barcelonins de concedir el títol abacial de Sant
Feliu a un fidel demostra la seva creixent capacitat de control de les institucions gironines, car en els mateixos anys, a principi de la dècada dels cinquanta, Ramon Berenguer
havia situat Berenguer de Cerdanya com a bisbe de Girona.
Finalment, també coneixem el nom de l'abat Ramon, que l'any 1078 va renovar un
conveni feudal amb els parents d'Arnau Ramon de Sobreportes, entre els quals hi havia
el senescal Guillem Ramon (Canal et al. 2000, 145-146). En el mateix document l'abat
explicava que el conveni era una renovació del pactat anteriorment amb l'abat Berenguer,
el seu antecessor. Això ens permet comprovar que coneixem la seqüència sencera dels
abats de Sant Feliu fins a les darreries del segle XI. Blidguer en la primera meitat del segle,
i Berenguer i Ramon en la segona meitat —fins l'any 1078—, foren els hereus dels bisbes
vigatans Arnulf i Borrell, i dels gairebé desconeguts Teudesind, Ramon i Guadamir, els
primers, pel que sabem, que dugueren el títol abacial des de mitjan segle X.
La consolidació de la nova abadia no va ser senzilla i va anar acompanyada d'un laboriós procés de divisió dels drets i alous entre les dues antigues cocatedrals. Ja hem parlat del repartiment dels delmes i primícies de la parròquia episcopal, que va començar
en una data propera a 1020, durant 1'abaciat de Blidguer, i encara continuava més enllà
de 1050, en temps de l'abat Berenguer i el bisbe gironí del mateix nom. Encara devia
ser més laboriosa la divisió del patrimoni aloer. L'any 1027 se citava un alou al Mercadal
que afrontava amb una "(..)terra de iam dicta Sancta Maria vel de Sancto Felice"
(Marquès 1993, 188), una cita que palesa encara la unitat patrimonial. En el mateix
terme, un alou que el bisbe havia comprat a Gomarig termenava l'any 1007, en el seu
límit oriental, amb una terra Sancta Maria, mentre que uns anys després, abans de 1031,
ho feia amb terra Sancti Felicis. El mateix alou, que l'any 1007 pertanyia a la seu, abans
de la segregació i partició patrimonial, ja era citat com una possessió de Sant Feliu —i no
de Santa Maria— dues dècades després, un senyal de l'inici de la divisió patrimonial
(Canal et al. 2003, 380). També hem vist com l'any 1047 el testament de Gausfred Vidal
deixava un alou de la parròquia de Sant Martí Vell a repartir entre les canòniques de
Santa Maria i de Sant Feliu. Fins i tot a començament del segle XII restaven alous compartits. L'any 1117 el bisbe deixava en feu uns solars situats en l'alou de Santa Maria i
Sant Feliu, en un indret no determinat (Marquès 1993, 363). Sembla, per tant, que a
començament del segle XII el procés de segregació patrimonial restava inacabat.
En relació a aquest patrimoni de la nova abadia canonical, hem de donar constància
de les mancances documentals per a èpoques anteriors al segle XII. Com és natural,
podem explicar l'absència de documentació pròpia en el segle IX i X, quan Sant Feliu
encara pot ser considerada part de la seu, i els seus clergues i patrimoni formen part d'aquesta. La Col- lecció documental de Sant Feliu de Girona (Marquès, inèdit) només recull
mitja dotzena de documents del segle XI i cap de la primera meitat. Aquestes mancan-
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ces són més difícils d'entendre, car la comunitat canonical sembla ben constituïda des
del 1040, com hem vist més amunt. Potser calgui esperar noves troballes a l'Arxiu
Diocesà per resoldre el problema. De tota manera, hem vist que el procés de divisió del
patrimoni episcopal entre Santa Maria i Sant Feliu pot haver estat força laboriós, la qual
cosa podria explicar la lenta consolidació de l'alou de la nova canònica i la constitució,
relativament tardana, del seu registre documental.
És interessant recordar que al llarg dels temps i encara ara, les relacions entre la seu
de Santa Maria i el temple de Sant Feliu han estat molt intenses, fins al punt que tot un
seguit de grans cerimònies litúrgiques se celebraven, conjuntament, en un dels dos temples i altres, primer en un i després en l'altre i que en les grans processons, durant la
baixa edat mitjana, els dos temples eren punts determinants del seu recorregut. Cal, finalment, retenir que l'abat de Sant Feliu era la quarta jerarquia episcopal i, per tant, un personatge notabilíssim en el conjunt del govern de la diòcesi, records d'uns temps pretèrits en què una i altra foren cocatedrals.
L'alou i burg de Sant Feliu
En relació al desenvolupament del burg de Sant Feliu, hem de remetre el lector al que
ja diguérem en un treball anterior (Canal et al. 2000, 57-63), però noves dades demanen
també algunes correccions. Fins fa poc no el documentàvem fins a començament de la
segona meitat del segle XI, quan el bisbe va donar a la canónica de la seu el seu forn,
en una data prou significativa de l'època on tingueren lloc els processos de segregació
patrimonial entre Santa Maria i Sant Feliu. Però el burg era molt més antic, car ja s'esmentava l'any 976 quan hom recordava el testament que va fer l'abat i arxiprevere
Guadamir quan jeia malalt al seu llit: "(...)in ipso burgo de predicta ciuitate, in mansione Sancti Felicis martir, in sua domo, in suo lecto" (Sobrequès et al. 2003, 387). Sembla
evident la referència al burg de Sant Feliu i a la mansione o residència dels seus clergues, segurament l'antiga domus episcopal. Però la documentació més sistemàtica del
burg només apareix quan començà una gestió feud.alitzada d'aquest, a càrrec del bisbe,
de clergues beneficiats de la seu, i de magnats laics que detentaven els feus principals,
com la nissaga dels Adals, feudataris del forn de pa del burg pel bisbe, el senyor eminent. En aquest sentit hem de recordar les repetides referències de les fonts àrabs a les
destruccions dels ravals gironins per les incursions musulmanes, des de 793 fins a 850,
per adonar-nos de la inestabilitat del petit barri nascut al voltant de Sant Feliu, uns
estralls que determinaren, sens dubte, la construcció de la segona catedral de Santa
Maria, intramurs, en una data propera al 800 (Canal et al. 2003, 14 i 185).
Des de la segona meitat del segle XI les referències a la part de llevant del burg, anomenada de Santa Maria, pertanyent al bisbe i infeudada als canonges de la seu, són relativament precises i permeten seguir, des de final del segle XI, el seu procés de creixement cap al riu Galligants i l'areny de l'Onyar. En canvi, són inexistents, o bé no
localitzades, les referències al sector de ponent del burg pertanyent i immediat a la
canònica de Sant Feliu, citat com l'alou de Sant Feliu des de la segona meitat del segle
XII (Canal et al. 2000, 67-68). Aquí s'haurien de localitzar les dependències de l'antic
episcopium, entre la paret nord del temple i el camí de pujada a Sobreportes, on segurament se situava la mansione Sancti Felicis citada en el testament de Guadamir l'any
976. Però com ja hem dit la manca de referències documentals o arqueològiques ens
impedeix anar més enllà en aquest plantejament. Sembla com si la seva localització més
excèntrica i propera als sorrals de l'Onyar hagués limitat el tipus de promoció urbanística que es donava a la resta del burg, si més no fins a la segona meitat del segle XII. En

Arxiu Municipal de Girona

qualsevol cas, les referències a l'alou episcopal o sector del burg pertanyent a Santa
Maria i al bisbe, i infeudat a la canònica episcopal, documentat des de mitjan segle XI,
deixa sempre de banda cap referència a l'abadia canonical de Sant Feliu i el seu entorn
immediat, que aleshores ja deuria constituir, des de feia poc, un alou diferenciat, no pertanyent al bisbe i la seu, un nou testimoni del procés de segregació de l'antic patrimoni
episcopal, unit abans d'aquella època, quan Santa Maria i Sant Feliu formaven encara
una única institució. En qualsevol cas, Sant Feliu s'havia endut la pitjor part en aquesta
divisió. L'extensió del seu alou era molt petita: es limitava al mateix temple i a la seva
extensió al nord on encara devien romandre les antigues dependències episcopals i
canonicals, segurament al voltant d'un claustre que també faria funcions de cementiri.
L'alou també s'escampava cap a ponent, on hi havia l'areny fluvial, aleshores deshabitat.
No fou fins al segle XII que començà a desenvolupar-se la urbanització.
Per acabar hem de dir que no disposem gairebé de cap dada arquitectònica o arqueològica sobre aquesta basílica de Sant Feliu, deixant de banda una migrada referència a
la seva obra en el repetidament citat testament de Guadamir de 976. No trobem cap altra
referència a la construcció de cap temple en el segle XI o XII, que sens dubte hauria
deixat un rastre en els testaments d'aquells segles, on sovintejaren les donacions ad operae. D'altra banda, sabem que les obres corresponents a un edifici romànic són del segle
XIII (Canal et al. 2000, 107-110) quan també es documenten deixes testamentàries a favor
de les obres del temple, la qual cosa fa pensar que fins aleshores s'hauria mantingut
dempeus l'antic temple tardoantic, més o menys modificat per les refeccions provocades
pels estralls del temps i les guerres. Només la informació arqueològica podrà, en el futur,
donar més llum sobre aquesta qüestió.
Conclusions
La informació episcopal gironina, juntament amb altres fonts, mostren la singular evolució del temple de Sant Feliu entre els segles IX i XI. Fins a les darreries del segle VIII,
durant l'antiguitat tardana, el martyrium fou també la catedral, malgrat la seva condició
de temple extramurs, fins que pels volts del 800, en temps de Carlemany s'aixecà una
segona seu intramurs, dita de Santa Maria. Al llarg del segle IX els documents mostren
aquesta duplicació de la seu episcopal en esmentar la doble advocació i, en alguns
casos, situant els dos temples dins i fora murs.
Des de començament del segle X hi ha signes de la creixent preeminència de la
basílica intramurs, car les fonts només esmenten Santa Maria com a única advocació.
Però els testaments del segon terç del segle mostren que Sant Feliu encara gaudia de
la condició de segon temple episcopal, servit pels mateixos clergues de la canònica
episcopal, malgrat la presència dels primers abats propis i una tendència a rebre les
donacions testamentàries per separat. L'església de Sant Feliu no fou "despullada" de
la seva condició fins a les darreries del segle X, al mateix temps que hom decidia el
trasllat definitiu de tot el complex episcopal intramurs i l'aixecament d'una nova catedral de Santa Maria. Aleshores Sant Feliu va començar a rebre el tractament d'abadia,
en relació amb els seus bisbes-abats Arnulf i Borrell de Vic entre 993 i 1017, i també
en el context dels pactes feudals que aleshores començaren a desenvolupar-se. Però
això no significava encara la "independència" respecte a la seu episcopal: la butlla
papal de 1002 s'encarregava prou bé de demostrar que l'església de Sant Feliu i de Sant
Narcís romania encara sota domini dels bisbes. El títol d'abat dels bisbes vigatans era
més aviat un títol honorífic, car aleshores Sant Feliu encara no gaudia de patrimoni ni
de jurisdicció pròpia.
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Fou a partir de 1017 quan es comença a desenvolupar el procés de segregació. Aquell
any fou elegit Blidguer, fill dels vescomtes d'Empúries, com a primer abat efectiu i
començaren a desenvolupar-se les converses per repartir-se entre Santa Maria i Sant Feliu
les rendes parroquials i el patrimoni aloer de la seu episcopal, un procés que encara
durava en la segona meitat del segle. També coneixem les primeres dades sobre una
comunitat canonical. Els canonges de Sant Feliu començaren a rebre donacions testamentàries d'una manera regular des de 1040. A la mort de Blidguer, cap al 1050, la situació ja semblava prou consolidada, els seus successors foren Berenguer —de la nissaga
dels Fornells— i Ramon —després de 1070— que mostren una gestió patrimonial prou feu
d'acord amb la mentalitat d'aquella època. L'evolució del seu burg extramurs-dalitz,
n'és la millor prova.
Els abats de Sant Feliu en els segles X-XI (fins al 1078)

— Teudesind (948, 949)
— Ramon (969)
— Guadamir (a. 976, de la nissaga vescomtal de Besalú)
— Arnulf, bisbe d'Osona (992-1010, de la nissaga vescomtal de Cardona)
— Borrell, bisbe d'Osona (1010-1017)
— Blidguer, (1017- c. 1050, de la nissaga vescomtal d'Empúries)
— Berenguer, (c. 1057- a. 1071, de la nissaga dels senyors de Fornells)
— Ramon (1078)
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Els castlans de la Gironella en el segle XI
La força d'una nissaga de feudataris comtals a Girona (1018-1134)
La personalitat de la nissaga dels Gironella, els feudataris medievals del castell urbà
del mateix nom, amb prou feines ha estat esbossada per la historiografia gironina. A
Castells Catalans no trobem cap referència als Gironella que sigui anterior al segle XIII.
Per la seva banda Blanch i Illa, Botet i Sisó, Pla i Cargol o Santiago Sobrequés, que van
dedicar pàgines importants a la Girona medieval, van ignorar els orígens i l'ascens d'aquesta nissaga. Les grans històries nacionals catalanes, des de Bofarull fins a Pierre Vilar,
passant per Rovira i Virgili o Vicens Vives, més centrades en els afers barcelonins, sempre han ignorat l'ascendència de les nissagues gironines, especialment en l'època formativa del govern feudal.
Però Girona també va disposar d'importants grups aristocràtics que jugaren un paper
significatiu en èpoques tan determinants com el segle XI. 1 una d'aquestes nissagues fou
sens dubte la dels Gironella, entre altres raons perquè no podem oblidar la funció decisiva que va jugar el castell del qual agafaren el nom, expressió del poder comtal sobre
la ciutat de Girona i el seu comtat des de les darreries del segle VIII i que atorgava als
seus castellans un paper preeminent en els afers públics. Per això la història dels
Gironella és també una part significativa de la història de Girona —i de la catalana— en
els segles medievals.
Malgrat tots els oblits, la documentació gironina dels primers segles feudals (XI-XII)
proporciona un modest però significatiu cabal de documents —una vintena— amb dades
que permeten reconstruir, ni que sigui molt fragmentàriament, la història de les dues primeres generacions conegudes d'aquesta nissaga, les primeres que dugueren aquest cognom. Entre els anys 1018 i 1134 disposem d'una informació que s'obre amb Ramon
Oliba, el primer Gironella, i es clou amb el testament del seu fill Guillem Ramon. Ells
foren, com veurem tot seguit, castellans del castell comtal de Girona —la Torre Gironella
delegats comtals de Girona, probablement des dels inicis de la segona mei-—ivegurso
tat del segle XI. Amb ells, apareix la formalització a Girona d'aquella estructura feudal
que, en principi, establia tres nivells principals: el comte al capdamunt, els comdors,
barons o senyors en el segon nivell, i els castlans o feudataris, en el tercer. El cas dels
Gironella fou diferent car desenvoluparen la seva relació de feudataris comtals sense
intermediaris; en realitat foren els castellans de la Gironella.
Els orígens: Ramon Oliba, Gausfred Bernat i Adelaida
El primer Gironella conegut és Ramon Oliba, que fa la seva primera aparició quan
encara devia ser molt jove, en un context molt rellevant. El 26 d'agost de 1019 tingué
lloc un judici sobre l'alou comtal d'Ullastret —cal entendre la jurisdicció sobre el seu
terme— que la comtessa Ermessenda havia donat dos mesos abans al seu germà, el bisbe
Pere Roger, però que el comte Hug d'Empúries disputava, entre altres raons, perquè l'alou se situava dins els límits del seu comtat. Entre els assistents figurava la "crema" de
la noblesa del comtat de Girona que donaven suport, pel que sembla, a la posició
d'Ermessenda. En la llista de testimonis apareixien, en primer lloc; "(...)Mirono Ostalensi,
Amato vicecomite, Gaucefredo Bernardo et Raimundo fratre eius". És a dir, Miró
d'Hostoles, el vescomte Amat, Gausfred Bernat i el seu germà Ramon. La personalitat
d'aquest darrer es precisa més entre els signants del document, al final del text, car aleshores apareixen, consecutivament -{- Gaucefredus Bernardus i -j- Raimundus Oliba. Si
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tenim en compte la importància de la resta de les personalitats assistents al judici, no hi
ha dubte que els dos germans pertanyien al més selecte de la noblesa comtal (Marquès
1993, 172 i 175).
I, malgrat tot, una precisió: la major part dels testimonis apareixen amb el seu nom
acompanyat del topònim on tenien la seva possessió principal, que generalment esdevingué un castrum poc després, si ja no ho era. D'aquesta manera s'esmentaven Mirono
Ostalensi, Audegario de Mulinello, Raimundo de Pubalo, Arnusto de Bigurio, Geraldo
Caprarensi o Eldemari de Fenestras; altres persontages com Gaucefredo Vitale i Silvio
cum patre suo Lobeto apareixen com a senyors de Pals i Cervià en dates molt poc posteriors. En canvi, no hi havia cap referència als dominis o castres dominats pels germans
Gausfred Bernat i Ramon Oliba —perquè no en tenien— ni tampoc a la seva filiació, la
qual cosa ens fa pensar que hagin estat fadristerns d'algun dels casals nobles del comtat de Girona, on desenvoluparen gran part de la seva activitat.
De Gausfred Bernat, que sembla el germà gran de Ramon Oliba i que fou al final de
la seva vida senyor de Lloret de Mar, coneixem la seva relació matrimonial, car era casat
amb Sicars, germana o més ben dit germanastra de la vescomtessa Ermessenda de
Girona i, per tant, filla del vescomte Amat de Montsoriu (Martí 1997, 220-222 i 243-244),
casada en segones noces amb Humbert Odó de Motpalau i mare del bisbe Bernat
Umbert de Girona, unes dades que no ajuden a descobrir els orígens dels dos germans
però que perfilen la seva destacada posició política i social.
La preeminència de Ramon Oliba en l'entorn comtal sembla molt sòlida en aquells
primers anys de la comtessa Ermessenda com a vídua, car el 31 de març de 1020 el trobem signant, com a testimoni, en el document de donació que la comtessa i el seu fill
Berenguer van fer a la canònica de la seu gironina. Es tractava d'un alou format per la
torre rodona amb els murs que hi ha a les dues bandes, amb el casal i pati que hi ha entre
la citada torre i la catedral, un espai ocupat actualment pel claustre i les dependències
orientals del complex canonical. Els testimonis signants del document eren Amado vicecomes, Udalardus, Reimundus Oliba i Odegarius (Marquès 1993, 184-185), és a dir, el
vescomte Amat de Montsoriu i Ramon Oliba que poden ser identificats clarament, mentre que els citats Udalardus i Odegarius siguin probablement Udalard de Begur, fill de
Gausfred Llong, i Otger de Monells, car no coneixem, en aquells anys, altres membres
de l'alta noblesa gironina que portin aquests noms i, d'altra banda, tots dos semblen
membres importants del cercle cortesà de la comtessa Ermessenda en aquells temps.
La presència de Ramon Oliba entre magnats remarcables de la noblesa gironina, assistint i signant en un document tan significatiu per a la comtessa com la donació d'un alou
per aixecar el conjunt canonical de la Seu, fa pensar que Ramon Oliba ja podia ser, en
aquells anys, un personatge molt rellevant del seu nucli més proper, un fidel que pot
haver disposat, ja aleshores, de la seva confiança i, potser, gaudir d'alguns feus comtals
urbans, la qual cosa podria explicar la seva signatura en el document de donació citat.
Pot haver gaudit Ramon Oliba d'algun feu o benefici relacionat ja aleshores amb el castell de Gironella? El castell existia des de feia més de dos segles, i el costum d'atorgar
fragments de les muralles urbanes a nobles, amb la corresponent dotació fiscal, ja està
testimoniat a Barcelona i Girona en aquells anys, quan podem determinar la torre de la
muralla gironina que en el 1010 tenia Gausfred Vidal de Pals (Canal et al. 2003, 61).
Desconeixem si aquesta situació ja es donava en el cas de Ramon Oliba que aleshores
hauria estat un feudatari o beneficiari comtal en temps de la comtessa Ermessenda. No
sembla una hipòtesi gens forassenyada si pensem en la posició que aquest personatge
sembla ocupar en aquells anys i la que li veurem ocupar, més clarament, a la segona
meitat del segle XI.
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Després de la donació comtal de la torre rodona i el casal en l'any 1020 hi ha un forat
de quinze anys fins al 1035, quan tornem a trobar Ramon Oliba, ara casat amb una dona
anomenada Adelaida. El dia 29 d'agost van comprar una casa situada intramurs de la ciutat, al costat de migdia de les escales que pujaven a la porta de la seu de Santa Maria, que,
aleshores, encara estava en construcció. La casa va ser comprada als esposos Rodball
Gilabert i Ledgarda i limitava al sud amb el carrer que pujava cap al castell de Gironella i
als costats de llevant i ponent amb altres cases propietat del noble Guillem Bernat de
Cornellà i del prevere Bonuç, que, anys després, esdevindria sagristà segon de la seu (Martí
1997, 230-231). La venda indica que, més enllà de l'entramat de relacions de poder i donacions de béns públics o alous entre els comtes, bisbes i magnats eclesiàstics i laics, també
existia un mercat immobiliari del qual també participaven els mateixos personatges.
Tal com passa amb el seu espòs, desconeixem quina era la filiació d'Adelaida, que va
gaudir d'una llarga vida car encara vivia en 1114 i sens dubte era molt jove, però ja casada quan tingué lloc la citada compra de 1035, la qual cosa ens fa pensar que visqué prop
de cent anys. La seva signatura en el document de compra era preceptiva car, a banda
que pugui haver estat una operació conjunta dels dos esposos, el dret de la esposa al
dècim dels béns del seu marit la feia automàticament copropietària i hereva d'aquesta
part dels seus béns.
La casa citada i, probablement, alguna altra veïna, es mantingueren en possessió dels
Gironella durant molt de temps, ja que les trobem citades l'any 1071, quan el testament
del sagristà Bonuç –el mateix prevere de l'any 1035– va deixar a "(...)Raimundo Oliba
de Gerundella mancusos II per censum de casa que ego babeo de illo" (Martí 1997, 354356), és a dir, que el sagristà reconeixia un deute amb el citat Ramon pel cens d'una
casa, probablement la mateixa situada a la vora de les escales de la seu o una de veïna.
Hem de recordar que el cens era un signe de potestas o d'autoritat, havia estat l'impost
percebut per les autoritats públiques i a Girona el veiem documentat en mans de comtes i bisbes entre els segles IX i XI. Les cessions o infeudacions degueren esmicolar i desnaturalitzar la seva funció des de mitjan segle. Per això el trobem des d'aleshores en
mans de clergues infeudats pel bisbe o de nobles com el citat Ramon Oliba, que mitjançant la concessió de beneficis –en el segle X– o de feus –ja en 1'XI– per part de comtes o bisbes, van apropiar-se de moltes rendes públiques. En relació a aquestes cases de
les escales hem d'esmentar que l'any 1134 el testament de Guillem Ramon de Gironella
–fill i hereu de Ramon Oliba– va deixar a la seva esposa Nèvia les seves cases de les escales de Santa Maria (Marquès 1993, 405-407). Eren, sens dubte, les mateixes cases que ja
estaven en possessió dels seus pares cent anys abans.
Ramon Oliba, fidel comtal i castellà de Gironella
No tenim gaires notícies de la posició de Ramon Oliba durant la intermitent i greu
crisi política que es congrià i esclatà a mitjan segle XI i de la qual el comtat de Girona
fou un centre destacat. Recordem que aquesta crisi –també definida com a revolució feudal– tingué dos vessants; d'una banda l'enfrontament entre membres de la nissaga comtal –la comtessa Ermesenda amb el seu fill el comte Berenguer primer i amb el nét
Ramon després–, i d'altra banda la creixent autonomia, i en alguns casos les revoltes,
dels senyors dels castells –els comdors– que culminà amb els convenis i juraments de
fidelitat de mitjan segle que establien uns nous mecanismes de poder polític i l'autoritat
autònoma dels amos dels castells. No tenim cap dada sobre el paper de Ramon Oliba
en aquests afers; fins i tot ignorem si ja exercia la seva autoritat en el castell de Gironella,
car no apareix esmentat en cap dels documents que citen el castell com a seu de la sobi-
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rana comtal sobre Girona en aquells anys. En aquest sentit resulta significatiu el judici
que tingué lloc en el citat castell en una data desconeguda, on els bisbes de Barcelona
i Vic hagueren d'arbitrar en la disputa que enfrontava Artall Guadall amb els comtes
Ramon Berenguer i Almodis sobre la potestat del castell de Begur, que el citat Artall
havia rebut de la comtessa Ermessenda, però que els comtes barcelonins reclamaven
com a propi. Al judici assistiren destacats personatges com el comte i vescomte de
Besalú –Guillem i Guillem Dalmau –, el vescomte Ponç de Girona, Eneas d'Hostoles i l'abat Berenguer de Sant Feliu de Girona entre d'altres (Feliu i Salrach, 1999, 792-793). No
s'esmenta en cap moment la presència de Ramon Oliba en la reunió, la qual cosa ens fa
pensar que potser encara no exercia cap funció feudatària en relació al castell, o bé la
seva condició de fidel de la comtessa Ermessenda el mantingués enfrontat amb els comtes barcelonins, enemics de la seva mestressa en aquells anys. El judici pot situar-se entre
els anys 1054 i 1057, car el primer va ser l'any del casament de Ramon amb Almodis i
el darrer va ser el de l'arranjament de les seves picabaralles amb Ermessenda.
Sigui com sigui, si Ramon Oliba havia tingut una posició favorable a Ermessenda en
la crisi comtal de mitjan segle –i això només és una possibilitat–, sembla acceptar aviat
el nou poder gironí representat pels comtes Ramon Berenguer i Almodis car, en una data
també desconeguda, trobem el jurament de fidelitat que Raimundus Oliba va fer als
citats comtes, on s'incorporaven les clàusules habituals de fidelitat "(...)fidelis ero vobis
per directam fidem(...)", ajuda i defensa "(...)adiutor ero vobis ad defendere predicta
omnia (toto illo honore) (..)contra cunctos homines vel feminas qui voluerint tollere iam
dicta omnia(...)" (Feliu i Salrach 1999, 1329-1330), les mateixes definicions que trobaríem a tants altres documents semblants de mitjan segle XI. La fórmula emprada sembla
acostar-nos a una data propera a 1057, car fou aleshores –concretament el 12 de novembre– quan Almodis fou reconeguda com a comtessa de Girona. De fet, el document no
precisa que el jurament sigui fet a Ramon i Almodis com a comtes gironins i tampoc
podem assegurar totalment que el fidel Ramon Oliba del document sigui el "nostre"
Ramon Oliba de Gironella, car el text no ho afirma explícitament. Però aquesta hipòtesi sembla versemblant car no coneixem, en aquells anys centrals del segle, cap altre
Ramon Oliba que jugui un paper tan significatiu com per haver fet un jurament de fidelitat personal al comtes i, d'altra banda Ramon Oliba no acompanyà el seu jurament amb
cap conveni que permeti pensar que era senyor o baró d'algun castre, situació que s'adiu amb la personalitat de Ramon Oliba de Gironella que mai no tingué el castell de
Gironella, ni cap altre, com a senyor, sinó en condició de feudatari dels comtes.
El reconeixement de la potestat comtal palesat en aquest jurament de fidelitat pot
haver estat acompanyat –al mateix temps o poc després– de la concessió o confirmació
de diversos feus comtals entre els quals es podria trobar el castre de Gironella. En aquest
sentit disposem d'una dada significativa encara que una mica posterior. El 4 d'agost de
1071 va ser adverat o autentificat el testament del sagristà Bonuç, personatge ja citat més
amunt; entre les diverses deixes que hi havia fet figurava una a Raimundo Oliba de
Gerundella (Martí 1997, 354-356). Sembla evident que es tractava d'una casa que Ramon
Oliba havia cedit al sagristà, probablement una de les adossades a les escales de la seu
i citada en 1035. Però en aquest cas ens interessa la referència a Gerundella, que ens
remarca amb tota seguretat la relació feudatària de Ramon Oliba amb el castell comtal
de Girona. Aquesta relació ha de ser anterior per tant a 1071. Hipotèticament podem
situar-la en l'any 1057 o una mica després, quan Ramon Oliba va jurar fidelitat als comtes. Però també podria ser anterior car, com hem vist més amunt, Ramon Oliba havia
estat un fidel de la comtessa i podria haver rebut d'ella el preuat feu comtal de la
Gironella, de la mateixa manera que altres fidels gironins havien rebut feus castrals
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d'Ermessenda. La vescomtessa Ermessenda a Caldes de Malavella (Canal et al. 2003, 76)
o el citat Artall Guadall a Begur en són només alguns exemples. En qualsevol cas aquest
fet no pot haver estat anterior a 1040-1045 car abans d'aquests anys el costum de les
infeudacions castrals no està testimoniat al comtat de Girona.
La relació de Ramon Oliba amb la Gironella no era, estrictament, la de castellà o senyor del castell, un fet que li hauria donat la potestat sobre el castre, i en aquest cas també
sobre la ciutat de Girona, car la potestas sobre el castell era comtal. Ara bé, per embolicar la troca sabem que els comtes Ramon i Almodis van infeudar el castell a dos importants magnats, Ramon Fo1c de Cardona i Humbert Odó de Montpalau que, per tant,
poden haver-se situat en una posició intermèdia entre els comtes i Ramon Oliba. Aquests
fets són coneguts gràcies a dos documents que guarden els convenis signats pels respectius magnats amb els comtes i que, com tants altres juraments de l'època, no porten
data. Ramon Fo1c de Cardona fou el primer a obtenir la potestat del castell de Gironella
—una potestat més aviat nominal— quan va jurar a Ramon Berenguer i Almodis que no
negaria la potestat comtal sobre diversos castells, entre els quals citava els de Gerundela
et Farner, tots dos al comtat de Girona; però el vescomte osonenc exceptuava del seu
jurament de fidelitat "ipso honore quem teneo in Gerundense comitatu per Ermessendem
comitissam ", és a dir tot el que tenia a Girona en feu d'Ermessenda, la qual cosa ens
permet afirmar que el jurament es va fer entre 1054, quan es van casar Ramon i Almodis,
i 1057, quan Ermessenda va renunciar a la seva potestat al comtat de Girona (Feliu i
Salrach 1999, 941-942). Probablement aquest jurament seguia de ben a prop la concessió del castell de Gironella al vescomte osonenc; però aquesta situació no devia durar
gaire perquè trobem un altre jurament sense data on Humbert de Montpalau jurava fidelitat al comte Ramon i prometia cedir-li la potestat, quan el comte la hi demanés, dels
castells de Gironella i Montpalau (Feliu i Salrach 1999, 1456-1458). Aquest jurament cal
situar-lo en l'any 1057 o poc després, car segueix exactament el mateix formulari que
van fer servir els altres comdors o magnats gironins quan juraren fidelitat a Ramon
Berenguer i Almodis, poc després que aquesta hagués estat investida pel seu marit amb
la potestat sobre el comtat de Girona, el 12 de novembre de 1057. Tampoc els Montpalau
conservaren gaire temps la jurisdicció sobre el castell, car la Gironella no apareix esmentada a cap altre dels juraments que van fer els hereus d'Umbert. Sembla que el castell
de Gironella pugui haver estat una peça important de les picabaralles polítiques entre
els comtes i els seus magnats, alguns dels quals el reberen en moments difícils com una
penyora valuosa, car la seva jurisdicció implicava també autoritat i drets fiscals sobre la
ciutat de Girona. Per això mateix devia ser retirat de mans de Ramon Fo1c de Cardona,
que no el va recuperar en vida car no el citava en el seu testament de l'any 1083, on hi
esmentava els seus castells, entre els quals, un altre de gironí, el de Farners (Galera 1998,
134-138). No seria fins més tard, pel que sembla, que els Cardona tornarien a recuperar
la seva condició castellana a la Gironella, ja en el segle XIII.
Quina pot haver estat la condició feudatària de Ramon Oliba en aquells anys trasbalsats? Ja mantenia amb la Gironella el vincle que veurem manifestar-se alguns anys després? Era un castlà sota l'autoritat comtal i la dels senyors feudataris esmentats? Per respondre aquestes qüestions hem de recordar que no el trobarem citat com un Gironella
—el primer— fins a l'any 1071 i que abans els documents citen Ramon Fo1c de Cardona
—entre 1054 i 1057— i Humbert de Montpalau —en 1057 o poc després— jurant fidelitat al
comte pel castell. Si situem en ordre cronològic els tres fets veurem que abans de 1071
el castell de Gironella, sense perdre la seva condició de castell comtal i ciutadà, restà
breument sota la potestat de dos importants senyors territorials, però des d'aquell any
només Ramon Oliba i després el seu fill Guillem Ramon apareixeran com a titulars de
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la Gironella, tot incorporant el seu nom com a distintiu de la seva nissaga, i el fill va
remarcar la seva condició de castellà de Gironella en el seu testament de 1134. A més el
castre de Gironella no apareix citat com a pertanyent a cap noble –després dels episodis de Ramon de Cardona i Humbert de Montpalau– en els juraments feudals dels segles
XI o XII ni cap altre personatge, que no siguin els citats Ramon i Guillem de Gironella,
afirma cap mena de vincle amb el castell. Tot això ens porta a pensar que la Gironella,
el castrum expressió de la sobirania comtal a Girona, era en possessió dels nobles que
prengueren el seu nom i el tindrien en feu dels seus senyors, els comtes.
Si Ramon Oliba ja era feudatari i castlà o castellà del castell de Gironella, sens dubte
havia de disposar de feus comtals en alguns llocs propers o dins mateix de la ciutat.
Aquesta relació era evident, mig segle més tard –en 1134–, en el testament del seu fill
Guillem Ramon, quan aquest deixava a l'hereu Ramon "(...)la castellania de Gironella
amb els seus feus (...)que té pels seus senyors els comtes". Malauradament el text, com
acostumava a passar amb tots els testaments, no precisava gens les localitzacions. D'altra
banda el document planteja un altre problema, car distingeix entre els feus comtals d'una
banda i els alous per altra; aquests darrers semblarien els béns que els Gironella tindrien
com una propietat, sense lligams de dependència, però de seguida veurem que aquesta distinció no era gaire clara.
El 30 de juny de 1083 es va verificar un testament que ens permet començar a identificar algunes de les possessions dels Gironella. Es tracta de la darrera voluntat de Pere
Bonardell, un membre de les classes dirigents gironines i propietari de l'extensa coromina de Kallerons situada al Mercadal. Entre altres béns, Pere deixava als seus fills una
arenella –una zona sorrenca– i una vinya situades ultra –més enllà– de la riera de
Bascona –el Galligants a la seva part alta–, que limitava al sud "(...)in fita montius et in
alodio Raimundi Oliba et in alodio de ipsa rocha qui est alodium Sancte Marie sicut aque
partiuntur", és a dir amb una fita o límit de terme, amb l'alou de Ramon Oliba i amb
l'alou de la Roca que era de la seu de Santa Maria i que estava a la carena o divisòria
d'aigües (Martí 1997, 402-403). Tot sembla dir que ens trobem al sud del terme de Sant
Daniel–o vall Bascona– on la carena muntanyosa el separava del terme de Vila-roja –per
això hi havia una fita– i on es trobaven els citats alous. La relació de Ramon Oliba amb
Vila-roja l'estableix, per primer cop, aquest text i com veurem més endavant la mantingueren la seva esposa i els seus fills.
Una qüestió més difícil és establir si Ramon Oliba gaudia d'aquest alou com un bé patrimonial, qui sap si heretat o comprat, o bé si l'hauria rebut del seu senyor el comte.
Aparentment ens hauríem d'inclinar per la primera opció, car aquest seria el sentit etimològic del concepte alodium, però a mesura que passava el segle XI, la distinció entre alou
i feu tendia a esvair-se en la mesura que els feudataris consideraven els feus rebuts com
un bé que transmetien als seus hereus sense gaires restriccions. En el cas dels feus comtals cal afegir que les etapes de crisi política, com la que enfrontà els hereus de Ramon
Berenguer entre 1076 i 1082 i es perllongà després de la mort del Cap d'Estopes fins a
1086, van afeblir notablement el control comtal sobre l'antic patrimoni fiscal o públic, progressivament feudalitzat o privatitzat, fins al punt que gairebé no en queda gaire rastre
documental en la primera meitat del segle XII. En el cas de l'alou citat de Ramon Oliba a
Vila-roja, és versemblant la possibilitat que aquest s'originés en una donació comtal, ja que
la primera menció del terme la trobem en 1018, quan la comtessa Ermessenda i el seu fu l
Ramon van donar al monestir de Sant Daniel diversos béns –terres, vinyes i delmes– a Vila
altres llocs. Si els comtes renunciaven al seu domini per dotar generosament un-rojai
monestir de nova creació, sembla probable que, en un context ben diferent, haguessin fet
el mateix en relació a un fidel de la importància de Ramon Oliba.
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El patrimoni de Ramon Oliba també pot haver arribat a les seves mans per altres
camins. El 16 de maig de 1066 els testimonis van verificar el testament d'Arnau Ramon
de Sobreportes on aquest deixava a la seva mare Garsenda, entre moltes altres coses
"(...)una coromina que hi ha davant Girona que té en penyora Ramon Oliba" (Pruenca
i Marquès 1995, 56). Desconeixem si aquesta coromina, situada en un lloc no determinat, es va mantenir en mans de Ramon Oliba i els seus descendents o bé va tornar als
hereus d'Arnau Ramon, però hem de fet notar que la documentació de principi del segle
XII parla de coromines que els Gironella tenien al pla de Girona en feu comtal (Pruenca
i Marquès 1995, 450) o bé en alou (Marqués 1993, 405-407). La referència ens indica com
n'era d'elevat el cercle de relacions de Ramon Oliba, car Arnau Ramon de Sobreportes
era un altre dels senyors dels castells urbans de Girona. Segurament la penyora que
detentava Ramon Oliba era a canvi d'algun préstec o d'algun compromís que Arnau no
hauria tingut temps d'executar i que va deixar per resoldre a la seva mare.
Podem precisar força bé la data de la mort de Ramon Oliba. L'hem de situar entre el
30 de juny de 1083 –quan figura com a propietari d'un alou en les citades afrontacions
de la vall Bascona– i el 17 de març de 1085, quan el seu fill Guillem apareix com a uicarius. La seva mort es produí en plena crisi política posterior a l'assassinat del seu senyor, el comte Ramon Berenguer, Cap d'Estopa. Malgrat tot, va deixar a la seva esposa i
els seus hereus una situació prou consolidada, com veurem tot seguit.
Una darrera consideració que ens plantegem en relació a Ramon Oliba va ser també
uicarius o veguer comtal a Girona? La qüestió dels veguers en el context feudalitzat de
final del segle XI va ser analitzada per Bonnassie (Bonnassie 1981, 159-160) que explica
com aquesta antiga figura de govern, ben documentada fins al primer quart del segle XI,
no va ser recuperada fins als temps de Ramon Berenguer III, poc abans del 1100, amb la
funció de vigilar les castellanes i vetllar pel respecte a la justícia comtal, a més, afegim
nosaltres, de mantenir allò que restava de la fiscalitat pública, aleshores infeudada. Pel
que fa a Girona, cap document permet afirmar explícitament que Ramon Oliba hagi estat
veguer, però acabem de veure que el seu fill gaudia d'aquesta condició en 1085, molt poc
temps després de la mort del pare i sembla prou versemblant que la pugui haver heretat. D'altra banda no sembla gens sorprenent que un home que posseïa la condició de
feudatari comtal i castellà de la Gironella, el cap del poder militar comtal a Girona, pugui
haver estat també el seu veguer, o sigui el seu delegat per a les qüestions judicials i administratives. El seu fill Guillem i el seu nét Ramon reuniren totes dues condicions des de
la fi del segle XI i al llarg del XII i no sembla gens desencertat plantejar que Ramon Oliba
hagi estat el primer a detentar la doble dignitat de castellà i veguer de Girona, potser des
d'una data intermèdia entre els anys 1057 i 1071, si no era anterior.
Recordem una altra dada que reforça aquesta possibilitat. Sembla que Ramon Oliba
va ser membre de la Cúria o Cort comtal de Ramon Berenguer i Almodis, el màxim centre del poder. Bonnassie afirma que troba un Ramon Oliba –que no identifica– entre el
grup limitat de fidels comtals que van afegir a llurs juraments de fidelitat –el de Ramon
Oliba ja l'hem comentat més amunt– el compromís de no revelar la naturalesa dels consells i secrets que ells i els comtes s'haguessin revelat en confiança, la qual cosa interpretà com un senyal de la seva condició de consellers i curials dels comtes. Com ja hem
vist, tenim raons per pensar que aquest Ramon Oliba citat per l'historiador francès és el
"nostre" Ramon Oliba; a més unes ratlles més amunt –en referir-se als veguers barcelonins– Bonnassie afirma "(...)per la importància de llur funció, els veguers de Barcelona
formen part –almenys durant el regnat de Ramon Berenguer III– de la Cúria comtal"
(Bonnassie 1981, 160), una consideració que encara dóna més versemblança a la vicaria de Ramon Oliba a Girona, ja que seria lògic que els veguers gironins també formes-
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sin part d'aquesta restringida cort i que per això haguessin afegit la promesa de secret
al jurament de fidelitat. Aquest seria un argument important per defensar la pertinença
de Ramon al cercle més restringit dels personatges de la màxima confiança dels comtes
–una mena de noblesa "palatina"– i una altra raó que explicaria la naturalesa del seu vincle amb el castell comtal de Girona.
D'altra banda, ens podem plantejar quin pot haver estat el paper d'aquests primers
veguers gironins en l'arrelament de la Pau i Treva, institució que s'introdueix a Girona a
partir dels concilis celebrats a la ciutat en 1064 i 1068 (Gonzalvo 1994, 20 i 36). Però a
diferència del que va passar des de la fi del segle XII, quan la Pau i Treva sembla garantida pel comte-rei i els seus funcionaris territorials, els veguers, en el segle XI, la primacia del poder espiritual sobre aquesta nova institució jurídica sembla indiscutible. Els jutges i les penes previstes sempre són de naturalesa espiritual i, en aquest context, ens
podem preguntar si els veguers com Ramon Oliba podien jugar-hi algun paper.
La vídua i els fills: Adelaida, el veguer Guillem Ramon i
el clergue Bernat Ramon
Gairebé des de l'endemà de la mort de Ramon Oliba trobem testimonis de l'activitat
i la influència dels seus familiars: la seva esposa Adelaida, el fill gran i hereu Guillem
Ramon i el segon fill, Bernat Ramon clergue de la seu, com acostumava a passar amb
els fadristerns de les grans famílies baronials.
El primer documentat d'aquests Gironella és Guillem –Guillem Ramon de Gironella
s'esmenta per primer cop el 17 de març de 1085 quan signà com a testimoni en un
–que
document de donació al monestir de Sant Daniel de Girona d'un alou format per diverses cases situades al costat de la muralla i sota la canònica de la seu. La donació la feia
el prevere Bonfill amb el consentiment de la comtessa Mahalta i entre els signants del
document hi havia Guillelmus uicarius, el "nostre" Guillem Ramon (Pruenca i Marquès
1995, 83-84), com podrem comprovar més endavant. El document presenta un context
força interessant, en produir-se en ple conflicte provocat per l'assassinat del comte
Ramon Berenguer, Cap dEstopa, tres anys abans, quan l'acusació de fratricida adreçada
al seu germà, el comte Berenguer Ramon II, ressonava amb força. En aquest context la
comtessa Mahalta devia ser a Girona, on el bàndol dels partidaris del seu fill Ramon, l'hereu del Cap d'Estopa, sembla molt fort. Ignorem quant de temps la comtessa vídua va
romandre a Girona però va tenir temps de mostrar la seva inclinació cap al monestir
femení de Sant Daniel, on potser va residir, autoritzant la citada donació; una autorització preceptiva car l'alou cedit era comtal. La signatura del veguer Guillem potser també
era preceptiva. Al cap i la fi, es tractava d'un bé sobre el qual ell tenia autoritat en tractar-se d'un feu comtal, però segurament era també indicadora de la seva posició favorable als drets de la vídua i l'hereu del comte difunt, com passava amb molts altres senyors gironins, entre els quals un altre Guillem Ramon, de la nissaga dels Hostoles i
aleshores també senyor del castell de Sobreportes en fou el més significat. Però tampoc
podem anar més lluny a plantejar el reflex d'aquest clima de conflicte en la donació de
1085, car entre els signants apareix el comte Berenguer –l'anomenat Fratricida– la qual
cosa indica el seu consentiment –de grat o per força– a l'operació. L'absència dels
Gironella en altres documents cabdals que informen d'aquella crisi ens impedeix anar
més enllà en aquesta qüestió.
L'activitat de la mare i un germà petit de Guillem Ramon de Gironella també es va
fer evident en aquells anys. El 2 de setembre de 1086, Adelaida va donar al seu fill Bernat
Ramon l'alou que tenia a Vila-roja, un alou format per béns i drets que Adelaida tenia
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escampats per tot el terme de la uilla. Per això esmentava com a límits els termes i parròquies veïnes: la parròquia de Sant Sadurni de Palol, l'Onyar, la Gironella, Sant Martí
Sacosta, i la Vall de Sant Daniel i la vall Bascona. Adelaida feia aquesta donació al seu
fill per compensar-lo de l'alou que el seu pare –el difunt Ramon Oliba, afegim nosaltres
havia deixat en testament, però que la mare va vendre al mestre Joan (Martí 1997, 417-–li
418), un mestre de les escoles de la seu, si no es tracta del mateix cabiscol Joan que va
morir uns anys abans, en 1078, i va deixar al seu hereu Berenguer Amat un mas a Vila
moltes altres deixes (Rius 1928, 370).
-roja,ent
El document ens permet començar a precisar les possessions dels Gironella al voltant
de Girona. En primer lloc parla d'un alou que se situa dins els termes d'una uilla, però
no la inclou tota, malgrat que quan defineix l'alou aquest limita amb els termes veïns, la
qual cosa ens diu que no es tracta només de béns territorials, sinó també de drets de
naturalesa rendística, potser antigament fiscals, satisfets en tota l'extensió del terme, raó
per la qual en citar-se els seus límits, aquests eren els dels termes veïns. En segon lloc,
el text ens explica que els límits orientals de Vila-roja termenaven a occident in ipsam
Turrem Gerundellam i amb Sant Martí Sacosta. No hem de creure que l'alou de Vila-roja
arribés fins als peus de la torre i l'església citades, el document vol assenyalar que els
límits eren amb les possessions o dominis que s'escampaven per la muntanya de Girona
–aleshores el puig Aguilar– fins als límits o termes de la vall de Sant Daniel i Vila-roja.
De fet el text ens vol dir que bona part de la muntanya gironina, des de la riba del
Galligants al nord fins la de l'Onyar al sud, eren de la jurisdicció dels citats castell i església; i si parlar dels dominis o feus de la Gironella és el mateix que parlar de la família
que els detentava com a feudataris comtals, això vol dir que tot o gran part d'aquest sector muntanyós –el puig Aguilar– situat dins els límits de la ciutat, veí de la Gironella i
que s'escampava fins a Vila -roja, seria un feu o possessió dels Gironella.
En els primers anys del segle XII és quan disposem d'un major volum d'informació
sobre els Gironella. Destaca amb força el cap de la família –Guillem Ramon–, el qual
assistí el 1101 al conveni o concòrdia pactada entre el comte Ramon Berenguer III i Pere
Bernat, prior de Sant Martí Sacosta, on el comte es comprometia a defensar els alous que
la citada església va rebre dels cabiscols Ponç i Joan (Rius 1928, 371), uns alous considerables situats en part al peu de la muralla meridional de Girona, si tenim en compte
els testaments dels citats clergues. Entre els signants del document hi figurava Guíllelmi
uicarii, sens dubte el citat Guillem Ramon que en la seva condició de veguer comtal de
Girona va donar seguretat de la promesa feta pel comte, el seu senyor. En realitat, si considerem la posició de Guillem a Girona, no hi ha dubte que ell havia de ser l'encarregat
de complir la promesa del seu senyor, ja que ell, com a vicari, detentava les funcions
militars i de policia en nom del comte.
Un any abans, el 28 de novembre de 1100, trobem un altre Gironella figurant com a
testimoni d'un jurament de fidelitat entre els germans Gausfred i Bernat, de nissaga desconeguda (Marquès 1993, 320-321). En el document hi ha la signatura de Bernardi
Raimundi de Gerundella, un senyal que el topònim ja havia esdevingut un gentilici o
cognom familiar. Una situació que també s'aplicava la mare, que apareix com Adalaidis
Gerundele en un text de 1106 on, conjuntament amb el seu fill, el citat clergue Bernat
Ramon, va permutat amb Sant Martí Sacosta una terra propera al mur meridional de la
ciutat, en el tram comprès entre el castell de Gironella i el Portal Rufí, un espai que segurament havia estat un feu del castell si tenim en compte la seva proximitat, però que
aleshores els Gironella en disposaven com un alou propi. A canvi Adelaida i Bernat
Ramon van rebre una terra que Sant Martí tenia super cilio montis Ville Rubie –és a dir
sobre la carena muntanyosa que hi ha sobre Vila-roja–, una terra que estava envoltada
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a occident i nord per l'alou de nobís commutatoribus, és a dir per terres de l'alou que
els Gironella tenien a Vila-roja, les mateixes en possessió de Ramon Oliba i que ja hem
documentat més amunt (Rius 1928, 372-373). Es tracta d'un document significatiu per
diverses raons; en primer lloc, Adelaida de Gironella apareix envoltada per tres fills,
l'altre commutador és el seu fill el clergue Bernat Ramon, mentre que entre els signants
apareixen a continuació "Guillelmi Raymundi uicarii, eiusdem Adalaydis filí i
Reimundi Reimundi eiusdem filii ", o sigui els altres dos fills d'Adelaida, el veguer
Guillem Ramon i un cert Ramon Ramon de qui no tenim cap altra informació, encara
que l'any 1102 observem la signatura d'un Raimundi Raimundi de Gerunda entre els
signants del document de donació del castrum de Salzet al bisbe Berenguer (Marquès
1984, 94), que nosaltres presumim pugui ser aquest poc conegut fill de Ramon Oliba
de Gironella.
A banda d'oferir-nos aquest retrat de família, el document de 1106 resulta interessant
per analitzar l'estratègia patrimonial dels Gironella. La permuta tenia avantatges evidents
per a tots els commutants: els Gironella cedien a Sant Martí una extensa terra situada ben
a prop del castell i l'església, on avui trobem el convent de Sant Domènec i el Rectorat
de la Universitat, una zona que s'havia convertit en l'àmbit d'expansió natural dels alous
de Sant Martí des del segle IX, com mostren les afrontacions del mateix document. A
canvi els Gironella van rebre un alou de Sant Martí situat més al sud, no gaire lluny,
sobre la muntanya de Vila-roja, on els alous dels Gironella ja estaven documentats des
de feia més de vint anys i on, sens dubte, estaven bastint un alou al més extens i hornogeni possible. La proximitat de l'alou cedit pels Gironella al seu castell, situat a pocs
metres dels seus murs, ens fa pensar que aquella terra hauria format part, inicialment,
de les possessions comtals atorgades en feu als feudataris. Sembla evident que a començament del segle XII els Gironella ja no el consideraven un feu, sinó un alou del qual
disposaven lliurement.
És evident que el comportament familiar dels Gironella, que figuren en bloc en el
precedent document, els feia ser vistos pels altres sectors de la societat gironina com un
poderós grup aristocràtic que calia considerar de manera unitària. Per això no ens en
podem sorprendre de situacions com la reflectida al testament de Ramon Guadall, que
va ser verificat el 27 de juny de 1113, on el testador donava, entre altres deixes "Adelaidi
de Gerundella solidos VIII plate et Guilielmo Raimundi filio eius solidos VIII quos mihi
debet Guilielmus Petri textor" (Marquès 1993, 350-351). A banda de les quantitats, podem
remarcar la presència d'un teixidor o textor, un fet encara poc freqüent en la documentació i que ens parla de la lenta emergència dels nous sectors urbans —artesants i comerciants— que començaven a ocupar un lloc en l'escala social, un fet que els documents
també començaven a expressar, en relacionar-se amb els estaments privilegiats. Aquest
document presenta també una singularitat remarcable: és el darrer on se cita Adelaida
de Gironella, que devia morir poc després; recordem que Adelaida ja s'esmentava com
a esposa de Ramon Oliba en 1035 i encara era viva gairebé vuitanta anys després, la qual
cosa ens fa pensar que podria haver viscut prop d'un segle.
A banda de l'important alou de Vila-roja, la documentació de començament del segle
XII permet identificar una altra zona suburbana on s'evidenciaven importants possessions dels Gironella: es tracta del Pla de Girona.
Aquesta denominació té un sentit ambigu o doble, tal com trobem expressat en la
documentació dels segles XI i XII. D'una banda, sembla referir-se a un espai geogràfic,
una plana situada davant Girona i a l'altra banda de l'Onyar, però també s'utilitza per
referir-se a un terme suburbà —equivalent a una uilla— que se situava entre el Mercadal
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i Cuguçacs al nord i els límits de Palau -sacosta al sud (Canal et al. 2003, 266-269). Les
primeres referències són ben escadusseres però significatives: l'any 1056 hom parla
d'un alodio comitale al sud del rec Monar que limitava a l'oest amb Santa Eugènia i Salt
(Martí 1997, 283); per tant, no ens pot sorprendre que a principi del segle XII apareguin possessions dels Gironella en aquell lloc. El 20 de juny de 1127 el comte Ramon
Berenguer III va ordenar que s'empenyoressin a Santa Maria de Vilabertran diverses
possessions comtals entre les quals hi havia un mas i una coromina situats al Pla de
Girona i que havien estat de Bernat Ramon de Gironella —el clergue fill d'Adelaida—,
que aleshores ja devia ser mort (Pruenca i Marquès 1995, 182), car així cal interpretar
l'expressió havien estat. Entre els testimonis signants hi havia Guillelmus Raimundi de
Gironela, germà del difunt. El document expressa la relació feudatària que hi havia
entre els comtes i els Gironella en aquell lloc, car el comte actuava com un senyor que
disposava dels seus béns com ell volia i la situació feudatària dels Gironella quedava
expressada per la referència al difunt Bernat Ramon, que hauria estat l'usufructuari d'aquells béns fins poc abans. Sembla evident que ens trobem davant d'un dels feus que
havien trossejat l'antic alodio comitale del Pla de Girona, que malgrat tot continuava
sota domini eminent dels comtes i que l'utilitzaven per rescabalar Santa Maria de
Vilabertran pel préstec de 30 morabatins d'or que aquells havien rebut del monestir. El
feu citat devia formar part de la dotació que hauria estat feta als Gironella quan els va
ser infeudat el castell del qual agafaren el nom; d'aquesta manera els comtes remuneraven les funcions militars o castrals que els Gironella feien al castell, així com les seves
funcions vicarials. Per tant, la signatura de Guillem Ramon de Gironella devia ser pràcticament preceptiva en un document d'aquesta naturalesa, per la seva condició de
veguer i castellà comtal, de la mateixa manera que també sortia com a testimoni signant uns anys abans, el 13 de juny de 1114, en un document de la mateixa naturalesa
referit a un mas de Llagostera (Pruenca i Marqués 1995, 154), un terme de jurisdicció
comtal. El vincle feudal del Pla de Girona, amb el castell de Gironella i la família del
mateix nom, era tan estret que des de principi del segle XIII fou conegut com la
Gironella del Pla (Marquès, 1980, 1). Els empenyoraments comtals semblen freqüents
en aquells anys, la qual cosa és un símptoma evident de l'estat lamentable de les finances comtals; des de la segona meitat del segle XI no sembla quedar gairebé res de l'antiga fiscalitat pública i els comtes han d'empenyorar-se per aconseguir una certa liquidesa financera. En aquests casos els dominis comtals infeudats, el que quedava de
l'antic fiscum, eren utilitzats com a garantia de les operacions.
Les funcions vicarials de Guillem Ramon semblen albirar-se en altres documents dels
mateixos anys. El 22 d'agost de 1127 va tenir lloc l'acte d'evacuació o renúncia que va
fer Gausfred Bernat —res a veure amb el germà de Ramon Oliba de principi del segle
XI— sobre uns alous de Montfullà i de Vilablareix que disputava amb l'abadessa
Ermessenda de Sant Daniel, la qual va presentar l'escriptura de la donació original que
la comtessa Ermesenda i el seu fill Berenguer havien fet al monestir en 1018. El plet desenvolupat davant la cort comtal, segurament a Girona, havia estat sentenciat a favor de
l'abadessa i ara Gausfred presentava la renúncia als seus drets (Marquès 1997, 97).
Guillem Ramon apareixia dues vegades en el document, primer com Guilielmus
Raimundi de Gerundela en condició de testimoni i després com Guilielmi Raimundi
uicarii entre els signants; les seves funcions com a membre de la cort comtal no devien
ser alienes a aquesta situació. La signatura preferent del veguer a documents referits a
plets o donacions a diferents llocs del comtat de Girona —Llagostera, Montfullà,
Vilablareix— ens fa pensar que les seves funcions delegades no només s'haurien exercit
a Girona i la seva rodalia, sinó a tot el comtat.
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La cloenda: el testament de Guillem Ramon de Gironella
Guillem Ramon va morir en 1134 i en el seu testament va dibuixar un paisatge patrimonial que lliga molt bé amb tot el que hem vist fins ara. A continuació farem un regest
del mateix, especialment dedicat a la distribució geogràfica i les característiques jurídiques del seu patrimoni i, després, en farem l'anàlisi;

- 1134, 30 d'abril. Testament de Guillem Ramon. Són marmessors 1a seva esposa Nèvia i
el seu fill Ramon.
– Deixa almoines a la seu, Sant Feliu, Sant Pere de Galligants, Sant Nicolau, Sant Martí,
Sant Daniel, Santa Eulàlia, Santa Susanna, els hospitalers de Jerusalem i els cavallers (del
Temple).
– Deixa a la seva esposa les seves cases de les escales de Santa Maria, el celler i l'obrador
que va comprar al seu nebot Ramon. També li deixa el molí del Mercadal i la vinya de
Vila-roja. A la mort de la mare tot haurà de passar als fills Ramon i Guillem,
– Al fill petit Guillem li deixa el mas on viu Guillem Cebola, la vinya de Berenguer Clareta,
la casa i l'hort de Guillem Savaric, la casa amb hort de Guillem Sac i la seva vinya de
Barrufa, que a la seva mort hauran de ser de Sant Pere de Galligants.
– Al fill gran Ramon li deixa el seu estall (casa forta) de la Cluseta amb el feu del seu senyor el comte Ramon, i la castellania de Gironella amb els seus feus i la vicaria i les batlijes que té pels seus senyors els comtes. I també el mas de Plano amb les pertinences
i alous que té ...in plano ante Gerunde simul cum ipsa vinea de Gerundela. I l'alou de
Vilaroja. I tot l'honor que té el fill citat, excepte el que va definir en mans del bisbe
Berenguer, o sigui el mas de Bescanó i el camp de Sant Feliu.
– Deixa la seva esposa i els seus fills sota la protecció i defensa de Déu i del seu senyor
el comte Ramon i dels altres senyors i de tots els civium Gerunde, nobilium, clericorum
et laicorum (ciutadans de Girona, nobles, clergues i laics). Signen Raimundi de
Gerundella, Nevie. –Marquès 1993, 405-407.

Si fem una anàlisi quantitativa del document veurem que gran part dels béns i drets
que Guillem Ramon va llegar al seus hereus ja havien estat citats anteriorment. Les cases
de les escales de Santa Maria són les mateixes, totalment o en part, que havien estat
adquirides per Ramon Oliba i Adelaida en 1035 i que citava el testament del sagristà
Bonuç en 1071. L'alou de Vila-roja ha de correspondre al mateix esmentat en 1083, 1086
i 1106 i que ja tenia el seu pare. Els alous i pertinences del Pla de Girona formaven un
conjunt al qual s'integraven el mas i la coromina citats en 1127. El mas podria ser perfectament el casal o residència principal del terme, que avui és conegut com Bell-lloc
del Pla -la Gironella del Pla en els segles XIII-XV. Recordem que el seu caràcter de feu
permetia la ingerència comtal en llur gestió, com hem vist en 1127. Pel que fa a la cas
Gironella, amb la vicaria i els feus corresponents -tots ells d'origen corntal,-telanid
però malauradament no especificats-, devien formar un complex que, totalment o en
part, ja devien estar en possessió de Ramon Oliba quan aquest era denominat de
Gironella en 1071. En canvi desconeixem quin pot haver estat l'origen del molí del
Mercadal -també pot haver estat una donació corntal, atesa la condició pública del conjunt del Monar del Mercadal-, de la vinya de Barrufa (Montjuïc), o del mas de Bescanó,
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que podrien haver arribat als Gironella per compra o permuta i, en algun cas, poden ser
feus d'altres senyors, com passava amb el qual Ramon Guillem havia tingut de mans del
bisbe Berenguer. Pel que fa al seu estall o residència de la Cluseta, només podem dir que
desconeixem aquest topònim i, per tant, la seva localització. Només podem pensar que es
tractava d'un indret proper a Girona –potser dins la ciutat–, com passava amb tots els altres
béns definits en el testament. Tampoc podem donar cap seguretat sobre l'honor –els feus
–quedtnavl
seu fill Ramon i que Guillem li va confirmar en el testament.
El testament dóna la imatge d'una nissaga instal-lada a Girona i estretament lligada al
seu tramat social, com sembla indicar la cloenda del testament on Ramon Guillem posa
el seu hereu i la seva dona sota la protecció dels ciutadans de Girona, definits com una
comunitat amb tres ordres, nobles, clergues i laics. Aquesta imatge es reforça quan comprovem que tots els béns i drets citats se situen dins un perímetre proper a la ciutat. No
hi ha cap referència a alous o feus situats més lluny, la qual cosa fa pensar que la fortuna del casal dels Gironella estava vinculada a les funcions de delegació comtal –castellans i veguers– que els caps de la nissaga havien desenvolupat a Girona des de feia
un segle. Es tracta, en definitiva, d'una noblesa urbana desenvolupada al caliu de les
noves relacions feudals i en relació estreta amb el poder comtal, a diferència de tantes
altres nissagues baronials.
Conclusions
La filiació desconeguda de Ramon Oliba, quan encara no es deia Gironella, ens fa
sospitar que pugui haver estat membre fadristern d'algun important casal nobilari. Així
ho fa pensar la proximitat a la comtessa Ermessenda que mostra en els primers documents, que aquest fidel comtal degué aprofitar per prosperar a principi del segle XI.
Ramon va sobreviure a les pertorbacions de mitjan segle, car, poc després, el trobem
portant la denominació de Gironella, la qual cosa indica que ja hauria entrat en possessió del castell com a feudatari comtal, una condició que els seus descendents mantingueren durant segles. El seu fill Guillem Ramon fou el primer que portà el títol de veguer
a la fi del segle XI, potser heretat del pare. Al mateix temps els Gironella, com a clan
familiar realitzaven operacions que permetien ampliar el seu patrimoni al voltant de Vila
començament del segle XII la posició dels Gironella com a veguers reials-roja.Desd
de Girona sembla afermar -se –la signatura i el càrrec de Guillem Ramon se citen sovint
també les seves funcions feudatàries al Pla de Girona, un alou comtal que, per la seva
–i
condició de feu permanent, esdevingué, més endavant, la Gironella del Pla. El testament
de Guillem Ramon en 1134 mostra la fortalesa, però també els límits d'aquesta nissaga,
establerta a Girona i la seva rodalia, i molt dependent de les seves funcions castellanes
i vicarials a la Gironella i a Girona.
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Els jueus a la Girona altmedieval (s. IX-XI)
Consolidació i problemàtica d'una minoria religiosa
Dolcerella, Bell, Blancúcia, Ricsaló, Bonafilla, Niqueu, Gog, Vives, Isaac, Jacob,
Raquel o Maïr; heus ací els noms d'alguns dels membres de la comunitat jueva de Girona
entre els segles X i XI. Perquè, i d'això no en tenim cap dubte, en el trànsit dels segles
X i XI, els jueus formaven una comunitat reconeguda i organitzada a Girona, encara que
difícil d'identificar per l'escassetat de fonts escrites i la manca de restes arqueològiques
d'aquella època.
Els estudis que fins ara s'han fet d'aquesta comunitat jueva altmedieval són ben escassos, a diferència del coneixement que tenim del segle XII endavant, en què les fonts
documentals i arqueològiques són molt més abundants. 1 no podem dir exactament que
la història dels jueus gironins, que és bàsicament una història medieval, estigui mancada d'estudis: només cal llegir l'índex del segon volum de l'obra Pera una història de la
Girona jueva (Romano (ed.) 1988) per comptar prop de quaranta treballs aplegats a les
gairebé vuit-centes pàgines que recollien estudis de Lluís Batlle, Fidel Fita, Enric-Claudi
Girbal, Jaume Marquès, Josep M. Marquès, Josep M. Millàs o Santiago Sobrequés entre
molts altres. El mateix editor en va excloure més d'una dotzena, alguns de caire divulgador i altres que tractaven d'aspectes literaris o paleogràfics, allunyats de l'objectiu de
la compilació. Encara hi podríem afegir tots els estudis publicats sobre la Girona medieval on els jueus no són els protagonistes però hi surten esmentats; aleshores la llista
esdevindria molt més llarga. No cal dir que després de 1988 la nòmina de treballs sobre
els jueus gironins s'ha ampliat amb noves aportacions com les incorporades a les
Jornades d'Història dels Jueus de Catalunya (Girona, 1987), editades en 1990. Nosaltres
mateixos vam publicar en 1995, en aquesta mateixa col-lecció –"Història urbana de
Girona. Reconstrucció cartogràfica "–, Els jueus i la ciutat de Girona, un breu treball d'unes trenta pàgines destinat a mostrar Devolució urbanística del Call jueu entre els segles
XII i XV, amb algunes breus referències als moments anteriors dels segles X i XI. Però
en general, i amb excepció dels articles publicats per Jaume Marquès a la revista
Sepharad en 1963 i 1965, dedicats a la història dels jueus de Girona en els segles IX-X i
en el segle XI respectivament, ben poca cosa podem afegir sobre els estudis altmedievals de la comunitat jueva de Girona d'aquells segles. D'altra banda, disposem d'un ric
patrimoni documental dels jueus gironins dipositat als arxius de la ciutat i en bona part
publicat en 1992 a Documents dels jueus de Girona. 1124-1595, on Gemma Escribà i
M. Pilar Frago hi van regestar més de 1.200 documents, però cap d'ells anterior al segle
XII. A causa d'aquestes mancances no ens poden sorprendre les escasses referències als
jueus en les històries de Girona pel que fa a l'època altmedieval; així podem esmentar
la Història de Girona editada en fascicles per 1'ADAC entre 1991 i 2000, on Sílvia Planas
només pogué dedicar dues pàgines als jueus gironins entre els segles IX i XI (Planas
1992, 130-131). D'altra banda, la col•lecció "Quaderns d'Història de Girona" destinà dos
volums a la història altmedieval; al primer, Gabriel Roura dedicà dues pàgines de la seva
Girona carolíngia (785-1000) a contextualitzar i comentar l'únic document que indirectament esmenta jueus a Girona en el segle IX (Roura 1987, 84-85), mentre que el volum
Girona comtal i feudal (1000-1190) feia alguns comentaris genèrics sobre aquesta
comunitat en els segles XI i XII (Canal et al. 1996, 70-71).
Quan l'any 1991 David Romano va presentar el seu estudi Les juifsde Catalogne aux
alentours de i'an mil (Romano 1991, 317-331), a banda de deixar constància de les dificultat dels estudis jueus en aquell període, també manifestava la manca de referència a
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la presència de jueus en l'abundant documentació dels segles IX i X existent en els arxius
de la Seu d'Urgell i de Vic. Això reduïa la informació sobre els jueus a la ciutat de Girona
i al territori i ciutat de Barcelona, és a dir, a les dues ciutats que en aquells segles se
situaven sobre l'antiga Via Augusta, entre els Pirineus i les terres musulmanes d'Al
Andalus al sud de Barcelona. El mateix Romano ja havia dit a la Revista de Catalunya,
on duia a terme un assaig de periodització de la història dels jueus catalans, que hi havia
una primera etapa "(...)des de l'any 876 al 1214, amb notícies escasses i aïllades que no
palesen cohesió". Pel que fa a Girona, la nostra collita queda limitada a prop d'una vintena de documents, que van de la segona meitat del segle X a final del segle XI, encara que alguna de les notícies permet recular la presència jueva a Girona fins a les darreries del segle IX.
Hi havia jueus a Girona abans del segle X?
Les primeres notícies sobre una comunitat jueva a Girona s'esmenten en un document
de l'any 983, que tracta de fets esdevinguts fins a un segle abans. Es tracta d'una còpia
del judici que va tenir lloc en 983 a Besalú pel litigi sobre la jurisdicció del terme de
Coscolio, també dit de Iudicas (Juïgues), que enfrontava el monestir de Santa Maria de
Ripoll amb un conjunt de veïns del mateix terme. Per documentar la seva reclamació, el
mandatari de l'abat de Ripoll va argumentar que el comte Delà havia adquirit l'alou dels
jueus que hi vivien, els quals trasllada a la ciutat de Girona: "(...)Prescriptus vexo Dela
ipsos iudeos que inibi habitaberunt in sua cívitate lerunde locavit et ipsum alodem que
dicunt Judaicas cum suo terminio de ipsis iudeis adquisivit" (Marqués 1963, 30). El terme
esdevingut un alou va passar de mans del comte a la seva filla, Vírgila primer, i aquesta,
en 941, el va donar a la seva germana Ranló, que fou abadessa de Sant Joan, i en 956
deixà l'alou al monestir de Ripoll (Marquès 1963, 327-329). El document ha estat considerat algun cop dubtós, car l'original desaparegué, però en coneixem dues còpies, una
de guardada a l'Arxiu Capitular de la Seu de Girona i publicada per Jaume Marquès en
la referència precedent, mentre, per la seva banda, el pare Olzinelles va transcriure un
altre extracte procedent de l'exemplar que es guardava al monestir de Ripoll, avui també
perdut. L'extracte es conserva a la Biblioteca de Catalunya i ja fou regestat i comentat per
Pròsper de Bofarull en el segle XIX (Bofarull 1836, 107-108). Encara que el document no
esmenti la data d'adquisició de l'alou pel comte Delà, aquesta tingué lloc a finals del
segle IX, car coneixem diversos documents que esmenten actuacions d'aquest comte a
indrets dels comtats de Besalú i Empúries entre els anys 881 i 893. Per tant sembla raonable que l'adquisició de l'alou i el trasllat dels jueus hagués tingut lloc en aquells anys
(Canal et al. 2003, 23-24). Cal aclarir que l'alou i el terme citats se situaven dins el comtat de Besalú i al límit del comtat de Girona, a ponent del terme de Sant Marçal de
Quarantella, tal com esmenten repetidament les afrontacions dels documents citats; per
tant no cal confondre'l amb el terme de Vilajuïgues de l'antic comtat de Peralada, com
s'ha fet algun cop.
Cal considerar l'arribada dels jueus de Iudicas a Girona com la data fundacional de la
seva comunitat? Res no permet afirmar-ho, començant per la mateixa notícia del trasllat
dels jueus a Girona, que no diu en cap moment que aquests fossin els fundadors d'una
nova comunitat. Els autors que han analitzat aquest document han expressat punts de vista
diversos. Pròsper de Bofarull cità el document i en destacà la seva importància però declinà qualsevol comentari car donava lloc a "(...)muchas reflexiones que no son de este lugar,
pero sí muy conducentes para la historia de los condados de Ampurias, Besalú y Gerona"
(Bofarull 1836, 107-108). Botet i Sisó ho tractà en el seu estudi Los condes beneficiarios on
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va dedicar unes pàgines al citat comte Delà (Botet 1890, 42-46) i es limitava a repetir el
que Bofarull havia dit mig segle abans. Fou el canonge Jaume Marquès qui investigà el
document amb profunditat, encara que algunes de les seves interpretacions siguin avui
discutibles; concretament Marquès opinava que un grup de jueus procedents de Girona o
Besalú s'hauria establert a Juïgues en la primera meitat del segle IX aprofitant-se de les
mesures favorables per a la repoblació dels erms, i posteriorment foren traslladats a
Girona en temps del comte Delà i el bisbe Teuter, on ocuparen les cases que el canonges havien desocupat en reorganitzar-se la vida canonical de la seu (Marquès 1963, 28-29)
en una data que Marquès situava en 882 i més modernament s'ha revisat a 887 (Martí 1997,
83-85). Marquès argumentava que els censos que pagaven els jueus al bisbe i la seu, tal
com mostra el precepte papal de 1002 que veurem més endavant, eren una prova de pes
en favor d'aquesta hipòtesi; més endavant veurem com cal matisar aquesta opinió.
Més enllà d'aquesta notícia aïllada, resta dempeus la qüestió de l'existència d'una
comunitat jueva gironina en el segle IX o fins i tot des d'abans. A manca de dades directes, haurem de veure si una ullada més contextualitzada ens permet obtenir nous indicis. En relació a la presència de jueus a l'occident cristià i més concretament al nord-est
de la península Ibèrica, esdevinguda Marca de l'imperi carolingi des de la fi del segle
VIII, hem d'esmentar les referències significatives de la legislació carolíngia dels segles
VIII i IX sobre l'existència de grups jueus escampats per tota la monarquia i també les
dades sobre l'activitat dels comerciants jueus a molts racons de l'imperi. El paper jugat
per la comunitat jueva de Narbona en els segles VIII i IX ens fa pensar en l'existència
de nuclis importants al llarg de les principals vies comercials, com l'antiga Via Augusta
que aleshores connectava el regne franc amb l'emirat d'Al-Andalus. Això ho han recordat sovint historiadors de l'alta edat mitjana, per exemple Georges Duby quan diu
"(...)L'animació progressiva dels camins que conduïen a Espanya va produir un desvetllament més precoç de les ciutats de la Narbonesa (...)els seus barris jueus servien d'etapes en el tràfec de productes exòtics" (Duby 1973, 177). La posició de Girona i Barcelona
al llarg d'aquesta ruta ens pot ajudar a situar una mica millor les migrades referències a
jueus gironins i barcelonins des del segle IX, però limita la percepció de les comunitats
jueves a les activitats comercials, quan la referència a Juïgues de final del segle IX sembla indicar que també formaven comunitats rurals.
La comunitat jueva de Girona pels volts de l'any 1000
Les primeres referències a una comunitat jueva organitzada i potent les trobem pels
volts de l'any 1000 en dos documents força significatius. La primera és de l'any 988 i es
troba en una transcripció força imperfecta del document de compra del palau comtal de
Girona per part del bisbe Gotmar, en el mateix indret on avui hi trobem la part del palau
episcopal veïna a la catedral i la plaça dels Apòstols. El document actual és una còpia de
l'original, avui perdut, que Roig i Jalpí va transcriure en 1604 amb moltes imperfeccions,
raó per la qual ha estat posat en qüestió algunes vegades o directament imputat com a
fals (Martí 1997, 160). Malgrat les evidents errades del transcriptor, que no va llegir bé ni
va entendre algunes de les fórmules utilitzades en un redactat molt més antic, en la nostra opinió el document és autèntic, tal com vàrem exposar en el volum anterior d'aquesta mateixa obra i que ara ens estalviarem de repetir, i hi resta clar que els personatges
citats en el text, els edificis i les estructures urbanes confrontades i la moneda utilitzada
en l'operació corresponen a l'època i apareixen en altres documents d'aquells anys (Canal
et al. 2003, 207-208). El que en aquest moment ens interessa del text són les referències
de les afrontacions o els límits del citat palau comtal, car s'informa que a la banda de
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ponent afrontava amb la synagoga iudeorum, mentre que al nord ho feia amb la catedral de Santa Maria (Martí 1997, 160-161). Les afrontacions no deixen lloc a dubte
sobre la seva situació: es trobava en un dels angles de l'actual placa dels Apòstols,
entre el palau episcopal i la catedral, un espai aleshores urbanitzat i limitat per les restes de l'antiga muralla, que encara podem veure, a llevant. L'espai fou objecte de successives reformes des de les darreries del segle X fins al segle XVII quan adquirí la
fesomia actual de plaça barroca (Marquès 1968, 29-34). A banda d'informar-nos sobre
la disposició urbanística d'un sector de la ciutat, que altres fonts posteriors confirmen,
el document ens interessa ara per aquesta referència a una sinagoga jueva, una notícia que ens parla d'una comunitat jueva organitzada i ben relacionada, pel que sembla, amb les instàncies més altes del poder gironí, car d'altra manera no podríem
entendre la seva situació a tocar del palau del comte Borrell II i la seu episcopal. Cap
altra notícia ens ha arribat d'aquest edifici, que pot haver estat afectat per les obres de
construcció del nou palau episcopal i la seu romànica, començades ja a la fi del segle
X. No sabem la data exacta o aproximada del seu trasllat, però no degué ser gaire posterior, car a la transformació del segon replà de la ciutat vella en un espai episcopal
–amb canònica, temple, palau i xenodoquium– no li devia escaure la conservació en
el seu interior d'un edifici tan allunyat del cristianisme com una sinagoga, per la qual
cosa proposem, hipotèticament, el seu desplaçament cap al sector baix de la ciutat, el
futur call jueu, en una data primerenca del segle XI, en el mateix sector urbà on trobarem les posteriors sinagogues documentades.
La segona notícia la trobem molt poc després, l'any 1002 en la butlla atorgada pel papa
Silvestre II al bisbe Odó, on se citaven tots els drets i possessions de la seu de Girona
entre les quals "(...)terciam partem de ipsa moneta de civitate Gerunda simul cum ipso
censu de ipsos iudeos, on sembla evident que els iudeos" citats són els de la civitate
Gerunda", esmentats amb "(...)terciam partem de ipso teloneo de ipsos mercatos(...)"
(Marquès 1993, 70). Ara sembla encara més evident l'existència de la comunitat jueva
gironina, car el document es conserva en original i no ha estat posat en dubte per ningú,
ja que entre altres raons el mateix papa va atorgar butlles a diverses institucions eclesiàstiques catalanes en les mateixes dates (Sobrequés 1961, 3-4). La importància d'aquesta
referència és encara més gran si entenem que el censu o cens esmentat no tracta de cap
renda relacionada amb la propietat, sinó de l'impost territorial i personal ben present en
la documentació catalana dels segles IX i X. Per tant, la butlla papal confirmava l'adjudicació a la seu i el bisbe del dret a percebre un impost, que se citava enmig d'altres drets
fiscals com la moneta o monedatge, adjudicat als bisbes des de 934, i la tercera part dels
teloneos o drets sobre els mercats, molt més antics, car ja s'esmentaven com una donació
de Carlemany als preceptes reials del segle IX. Aquest aclariment és necessari perquè aleshores podem comprendre que els jueus eren reconeguts com una comunitat diferenciada, dins la qual s'organitzava un sistema de cobrament d'impostos distint de la comunitat cristiana i, tal vegada, gestionat pels mateixos jueus. Però això només ho podem
suposar. En qualsevol cas es tracta d'un nou reconeixement de la personalitat de la comunitat jueva gironina que completa la seva existència en el pla religiós manifestada per la
referència a la seva sinagoga en el document anterior, catorze anys abans. Desconeixem
des de quina data els bisbes gironins tenien dret a percebre els censos dels jueus, però
ha de ser una data posterior al 922, quan reberen l'últim precepte reial d'un monarca
carolingi en què, entre els drets fiscals reconeguts a la seu, no hi figuraven els esmentats
censos (Marquès 1993, 37). En qualsevol cas, no ha de tractar-se d'una donació reial, car
en el segle X els monarques carolingis havien perdut tota llur capacitat executiva, més
aviat pot originar-se en una donació comtal, com la del monedatge del comtat de Girona
que el bisbe Guiu va rebre del comte Sunyer en 934 (Marquès 1993, 43). Ara bé, això no
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ha de fer pensar que els jueus gironins se situessin sota l'autoritat dels bisbes; la butlla
papal és molt clara quan limita els drets episcopals a la percepció del tribut. Per això pensem que l'autoritat sobre la comunitat hebrea era de competència dels comtes, de la
mateixa manera que en la baixa edat mitjana ho serà dels reis.
Les residències urbanes dels jueus
Resulta remarcable que en la segona meitat del segle X els primers documents que
informen de cases dins Girona, o en el seu entorn immediat, estiguin plenes de referències a propietaris jueus; són uns documents que ens permeten concretar una mica
més sobre aquesta comunitat jueva ben arrelada a la Girona dels voltants de l'any 1000
com acabem de veure. Entre els anys 963 i 1036 disposem de fins a mitja dotzena de
notícies de propietats i cases jueves, algunes situades dins el clos emmurallat, altres en
els seus suburbis o entorn immediat.
— En 963 s'informa de la primera operació de venda immobiliària intramurs i registrada en l'arxiu de la catedral. Concretament es tracta del primer document del Llibre
Gran de la Sagristia major, en una data segurament no gaire posterior a la constitució i
dotació del càrrec de sagristà dins la canònica episcopal; la primera referència explícita
als sagristans la trobem en 970 (Marquès 1993, 56). Es tracta de la venda que un laic anomenat Borrell Bonhom va fer als esposos Miró i Undilça d'una casa amb pati que afrontava a occident amb la casa de l'hebrea Dolcerella i al nord amb un carrer que anava a
la porta de la ciutat (Martí 1997, 136-137). La comparació d'aquest document amb un
altre una mica posterior, de l'any 979 (Martí 1997, 147), ens permet assegurar que ens
trobem ben a prop de la porta meridional i de la seva muralla, en un dels carrerons que
en sentit est-oest davallava en direcció a l'actual carrer de la Força. No deixa de ser significatiu que ja en la primera transacció immobiliària documentada a Girona hi trobem
el nom de l'hebrea Dolcerella, en un sector urbà que esdevingué, més endavant, l'extrem meridional del Call jueu. Però tampoc deixem d'observar el veïnatge de Dolcerella
amb propietaris cristians com la citada parella compradora o els clergues Sunifred i
Borrell. La barreja de propietaris ens diu que l'hora de la segregació de la comunitat
jueva encara no havia arribat; altres notícies d'anys no gaire posteriors ho confirmaran.
— A principi del segle XI, en 1010, trobem la segona referència. Es tracta d'un document que fou conservat a l'arxiu del monestir de Sant Cugat del Vallès per raons que
veurem tot seguit. La notícia tracta de la donació d'unes cases que Sunyer de Cervià va
fer al monestir de Sant Cugat del Vallès. Les cases afrontaven, al sud, amb la casa d'un
propietari anomenat Salamir, probablement hebreu, a ponent amb les cases d'un hebreu
anomenat Bell —o Bellhom—, i al nord amb les cases d'una dona dita Blancúcia sobre la
qual haurem de tornar a parlar més endavant (Rius 1945-47, 70-71). En tot cas hem d'advertir que podien ser jueus els tres propietaris citats a les afrontacions, encara que només
un ho sigui amb seguretat. Un altre cop ens trobem amb una barreja de propietaris cristians i jueus, aquesta vegada establerts una mica a llevant del document de 963 i també
a prop de la muralla meridional, entre els actuals carrers de Bellmirall i la Claveria. El
personatge que va fer la donació era un magnat gironí, Sunyer de Cervià, que va donar
llurs possessions intramurs, o potser només algunes, segurament perquè el monestir barceloní disposés d'una residència a Girona quan els monjos haguessin de venir-hi per
resoldre afers relacionats amb el cenobi. No sembla que als monjos de Sant Cugat els
empipés gaire al seu veïnatge amb els propietaris jueus del voltant.
– Una tercera notícia ens permet ampliar la imatge de les propietats jueves dins la
ciutat pels volts de l'any 1000. L'any 1036 l'ardiaca Arnau va vendre al sacerdot Teufred
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una casa que tenia infra muros civitatis Gerunda, a ponent la muralla de la ciutat i afrontava a orient amb les cases de Grimau i l'hebrea Blancúcia i a nord amb les cases de
Jacob hebreo et de Blancutia hebrea (Martí 1997, 220). D'acord amb aquestes afrontacions la casa se situava a tocar la muralla de l'actual carrer de les Ballesteries i, per tant,
ben a prop del carrer de la Força, aleshores el principal carrer de la ciutat, per tant en
el mateix sector que més endavant esdevingué el Call o barri jueu. Era evident que en
la primera meitat del segle XI encara no ho era perquè el document esmenta propietaris jueus com Jacob i Blancúcia i cristians com Grimau i els clergues Arnau i Teufred
–cap d'ells no ha de ser-ne necessàriament un resident–; novament un altre document
ens mostra la coexistència de jueus i cristians en el mateix espai. Sembla probable que
la importància de les residències jueves en aquest sector baix de la ciutat hauria pogut
afavorir un procés de concentració dels jueus, no sabem si per convicció o per inducció. En qualsevol cas a principi de la segona meitat del segle XII ja s'esmentava el barri
d'Israel en referir-se a aquest sector urbà (Marquès 1963, 11).
A partir de les poques però significatives dades aportades podem afirmar que la distribució de les residències o propietats jueves intramurs mostra un repartiment dispers i
barrejat amb la resta de la població, preferentment en les àrees meridionals i occidentals, on també sabem que es concentrava la major part de la població que vivia intramurs en els segles posteriors. Com hem pogut veure que l'existència el reconeixement
d'aquesta comunitat sembla segura ja aleshores, podem plantejar que la comunitat encara no vivia integrada o segregada en un espai separat de la resta de la població. Pel que
sembla aquest serà un fet més endavant, en el segle XII.
En canvi no podem dir gairebé res de les activitats econòmiques dels jueus gironins, més
enllà de la seva condició de propietaris urbans i rurals, com veurem tot seguit. Tan sols
sabem que en 1071 el testament del sagristà Bonuç de la Seu esmentava un deute que tenia
amb el jueu Maïr (Martí 1997, 334-335), però no podem assegurar que aquest fos gironí.
Les propietats suburbanes
Les propietats dels jueus gironins no es manifestaven només dins la ciutat sinó també
en el seu entorn immediat. Eren prou significatives per proposar que els hebreus representaven una fracció prou important dels propietaris rurals que s'escampaven per l'entorn immediat de la ciutat a principi del segle XI. Podem observar-ho mitjançant aquestes notícies documentals;
– En 1010 els jueus Ricsaló i Bonafilla van vendre al sagristà Bonhom de la Seu un
alou que tenien al peu de la muralla de la ciutat i a tocar de Sant Martí Sacosta. L'alou
el formaven una casa amb els seus annexos, un pati o cort i uns tancats amb arbres de
diversos gèneres. Com que l'indret era i és molt rocallós, la venda també incloïa les
pedres del lloc, que segurament eren utilitzades com a material de construcció. La propietat afrontava amb propietaris cristians a banda i banda, al sud amb el carrer que pujava cap a Sant Martí Sacosta i al nord amb la muralla i una torre (Martí 1997, 166). Tot
plegat conformava una petita parcel-la amb usos agrícoles limitats, car es tractava d'un
terreny abrupte sota la muralla meridional, però estratègicament situada sobre l'entrada
meridional de la ciutat, raó per la qual el preu de venda fou de 5 mancusos i mig, més
gran del que li hagués tocat per la seva extensió i rendiment. Aquesta notícia ens fa evident que els jueus també disposaven de propietats extramurs, un fet que reblen altres
dades que exposarem a continuació.
– En 1018 el comte Ramon Borrell va morir, segurament el mes de setembre, i la seva
esposa Ermessenda va ser la principal encarregada d'executar llurs disposicions testa-
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mentàries. Una de les més significatives fou la dotació del nou cenobi femení que s'havia d'aixecar en l'indret de l'antiga església de Sant Daniel, que els comtes havien comprat al bisbe Pere tres anys abans (Marquès 1997, 61-62). Molts dels alous donats pels
comtes al nou cenobi procedien de compres o recompres fetes al voltant de Girona pocs
anys abans; entre les més significatives Ermessenda citava el que "(...)emi de Vives ebreo
qui est ante lerunda civitate id sunt casas cum curtes et ortos, terras et vineas cultas et
Bremas, arbori bus maioribus et minoribus(...)" (Marquès 1997, 65). Desconeixem la localització concreta de l'alou que la comtessa va comprar al jueu Vives, car el testament es
limitava a situar-lo davant Girona. En qualsevol cas sembla clar que es trobava en el seu
entorn immediat i ben a prop de les muralles. Tal vegada l'alou estigués format per peces
de terra i immobles repartits per diversos llocs, però la imprecisió característica dels testaments ens impedeix anar més lluny en aquest plantejament.
– En 1020 ens trobem amb la primera de les informacions sobre propietaris jueus a
la propera vall de Sant Daniel. Es tracta de la donació que Guillem Scutarii o Escuder
va fer al monestir de la vall d'unes terres i vinyes que tenia a sota la muntanya de
Miralias o de Montjuïc, a tocar del riu Galligants, una propietat que havia adquirit dels
jueus Nicheu i Gog i que afrontaven amb les terres d'altres dos jueus, Isaach i Bonafilia
(Marquès 1997, 67). A banda del fet, sorprenent, d'un personatge que portava un cognom relacionat amb un ofici o activitat, probablement un ministerialis d'algun senyor,
remarquem la normalitat amb que semblen produir-se, aleshores, transaccions entre cristians i jueus. També en 1040 s'esmentaven altres propietats jueves a la vall, car, en
aquells anys, la jueva Raquel va vendre a Elies, potser un altre jueu, una quarterada
d'una vinya que tenia a la vall Bascona (Martí 1997, 241-242), nom que aleshores rebia
la part més interior i més feréstega de la vall de Sant Daniel.
– De manera menys segura podem plantejar l'existència de propietats jueves suburbanes a l'altra banda del riu Onyar. En 1031 tingué lloc la venda de dos laics al clergue
Deusdedit d'una terra que limitava a llevant amb el riu Onyar, al sud amb el rec de Cuguçac
i al nord amb les terres de Blancutia (Martí 1997, 218-219). En principi no tenim cap raó
explícita per defensar que aquesta Blancúcia sigui jueva, tal vegada la mateixa citada cinc
anys després dins al ciutat, però sabem que temps més endavant, en el segle XIII, aquest
espai situat a migdia del Mercadal, en el mateix indret que des del segle XII fou conegut
amb el nom d'hort de Fontanilles, hi trobarem jueus propietaris com els Asday, que realitzaren els primers establiments per aixecar-hi cases des de mitjan segle (Arxiu Capitular
de la Seu de Girona, pergamins del segle XIII), a les dues bandes de l'actual carrer d'en
Ginesta. No podem assegurar plenament que els Asday del segle XIII siguin els hereus de
la Blancúcia de 1')U, però es una possibilitat que ens sembla versemblant.
Possibles indicis d'antisemitisme a la Girona del segle XI
Quan intentem aclarir les característiques de les relacions entre jueus i cristians gironins en els segles X i XI, el cert és que gairebé no disposem de dades que permetin
orientar-nos en cap sentit. Un cop desaparegudes les referències a la legislació antiga i
altmedieval, com la fortament repressiva dels visigots o la més permissiva dels primers
carolingis, no podem anar gaire més enllà de les apreciacions genèriques que s'han proposat sobre els jueus en l'Europa altmedieval. Naturalment, tots els possibles indicis d'antisemitisme –tal vegada seria millor anomenar-lo antijudaisme–, provenien del món de
l'Església i sobre aquest punt posseïm alguns indicis prou significatius
En primer lloc hem de centrar-nos en el personatge d'Oliba, abat de Cuixà i bisbe de
Vic, uns dels personatges cabdals de la Catalunya de la primera meitat del segle XI. Era
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un bon amic de la comtessa Ermessenda i, per tant, no ha de sorprendre que visités diverses vegades el comtat i la ciutat de Girona. En una d'aquestes visites Oliba va pronunciar
a la seu de Santa Maria l'anomenat Sermó de Sant Narcís, considerat fals per diversos autors
fins que l'estudi acurat d'Anscari M. Mundó, publicat en 1975, en reivindicà l'autenticitat
(Mundó 1975, 97-114). Del document ara ens interessen les seves expressions antijueves,
car l'autor denuncia la influència del seu poble, definit com "(...)funestam, sacrilegam
atque perversam hebreorum (...)plebem". Encara que puguem interpretar aquesta increpació com a ritual i, per tant, descontextualitzada, no hi ha dubte que Oliba enviava a la seva
audiència gironina un missatge arrelat profundament i que gaudia d'un gran consens entre
la població cristiana, especialment entre els clergues que entenien el llatí.
D'altra banda, els anys 1068 i 1078 tingueren lloc a Girona sengles concilis eclesiàstics promoguts per la Santa Seu per impulsar la reforma que sota l'impuls del que fou
primer ardiaca i després Papa Gregori VII, volia reformar els costums corruptes arrelats
a l'Església entre els segles X i XI (Gonzalvo 1994, 36-39). En el concili de 1068, presidit pels comtes Ramon Berenguer i Almodis i amb assistència del cardenal Hug Càndid,
legat pontifici, i de molts bisbes i abats, es plantejaren, entre moltes altres qüestions, la
de restaurar el patrimoni i els ingressos eclesiàstics, per exemple els parroquials, afectats
en part per les usurpacions nobiliàries, però concretament el problema de les propietats
adquirides per minories religioses com els jueus que, pel que sembla, deixaven de pagar
els delmes i altres tributs religiosos. Sobre aquesta qüestió el cànon 12 decretà que sobre
les terres que la detestable malícia dels jueus comprà o comprarà als cristians, els delmes fossin donats a l'església de la parròquia on estaven situades, com si les conreessin
cristians, car era injust que l'Església hagués perdut tots els drets que tenia abans que els
jueus vinguessin ací (Marqués 1994, 85). Sembla evident que aquesta era una preocupació dels clergues a totes aquelles diòcesis amb una presència significativa de comunitats jueves, car per la seva condició de minoria religiosa no havien de contribuir al manteniment del culte cristià, la qual cosa devia representar una pèrdua econòmica
important, segurament encara més a la rodalia de Girona, on hem pogut veure alguns
exemples de propietats agrícoles que pertanyien a jueus. Sobre el sentit del llenguatge
emprat notem la referència clarament hostil a la detestanda iudeorum (...)perfidia, que
podem comparar amb expressions utilitzades per Oliba uns anys abans (...)sacrilegam
atque perversam hebreorum corripite plebem.
Totes aquestes expressions, encara que siguin escasses, ens parlen d'un estat d'opinió
antijueu força significatiu en el si dels estaments dirigents eclesiàstics gironins que no deixarien de tenir el seu ressò en la població, majoritàriament cristiana. Més enllà no podem
assegurar que això s'hagués concretat en mesures o accions antijueves, encara que l'onada de pogroms antijueus que s'escampà per Europa a les darreries del segle XI, per raó
de la primera Croada a Terra Santa, ens demostra que el terreny estava ben adobat.
Els Batejats, jueus conversos a la Girona del segle XI?
Entre les diverses dades proporcionades per la informació gironina del segle XI, no
podem deixar de referir-nos a l'esment de diversos personatges citats o anomenats com
a batejats. Concretament tres personatges gironins dits Bremon Batejat, Gausfred— Guifré
Batejat i Pere Batejat, un fet que no ha estat plantejat en cap estudi, que sapiguem nosaltres, però que ens fa proposar l'existència de persones converses, potser d'origen jueu,
en la Girona altmedieval. A continuació farem una ullada a aquestes referències.
En 1021 tingué lloc una de les diverses operacions relacionades amb donacions i vendes a la vall de Sant Daniel, concretament la cessió o establiment d'una vinya feta pel
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sagristà Bonhom de la Seu a favor dels esposos Guadamir i Gonadrod. La vinya citada
afrontava a orient i occident amb una altra de Iozfredo Baptitzato (Martí 1997, 204-205).
Potser sigui el mateix personatge el citat en 1039 quan Gaucefredo Baptitzato i la seva
esposa Elsava vengueren a un cert Gausbert una casa que tenien dins de Girona, al sud
de les escales de la seu, aleshores edificades a banda i banda, com sabem (Martí 1997,
239-240). De tota manera tal vegada no es tracti del mateix nom repetit, car Gaucefredus
va evolucionar cap a Gausfred, mentre Iofredus sembla donar Jofre o Guifré més endavant. Potser cal pensar, per tant, que estem davant de dos Batejats diferents.
Poc després trobem altres personatges amb el mateix sobrenom o cognom.
Concretament en 1040 la jueva Raquel vengué a Elies, probablement un altre jueu, una
altra peça de terra de la vall de Sant Daniel, que afrontava a orient amb una vinya de
Iohannis Udalgari i Bermundo Baptitzad que semblen copropietaris (Martí 1997, 241242). Més endavant, ja cap a la fi del segle, trobem el personatge de Petro Baptitzato
citat en dues ocasions; la primera en 1083 quan Berenguer Eldemar de Sant Gregori va
establir a Pere Batejat una casa amb pati darrere l'esglesiola de Santa Maria de les
Puches, a tocar el portal i castell de Sobreportes (Martí 1997, 399-401). Era una operació
inscrita plenament en el nou marc feudal car el donant actuava en condició de feudatari de Guillem Ramon, el senescal del comte i el seu senyor com a castellà del citat castell, a la jurisdicció del qual estava adscrita la casa establerta. El mateix lloc i personatges eren citats en 1094, concretament en el testament de Berenguer Eldemar, quan
aquest va deixar a llurs fills Ramon i Guillem Berenguer la seva part —és a dir els seus
drets— de la citada casa que tenien els esposos Pere Batejat i Joaneta (Martí 1997, 463).
El nom del nostre personatge surt citat fins a mitja dotzena de vegades més entre els
anys 1071 i 1100, generalment com a signatari. El personatge de Pere Batejat no sembla
per tant gens negligible, car manté relacions econòmiques amb clergues i nobles, entre
els quals un dels feudataris més significats de la Girona de la fi del segle XI.
Fins a quin punt podem plantejar que aquests Batejats puguin ser jueus conversos? El
cert és que no ho podem assegurar, car també coneixem l'existència de musulmans a
Girona, generalment esclaus, que de vegades foren batejats i alliberats pels seus amos,
com va passar, per exemple, amb els del cabiscol Ponç de la Seu en 1064, quan aquest
deixà encarregat, en testament, que fossin batejats i fets lliures el seu sarraí i la seva
sarraïna (Rius 1928, 362). Aquest seria doncs un altre camí força probable per arribar a
la condició de batejats d'alguns dels personatges gironins citats en el segle XI, la qual
cosa ens mostra, d'altra banda, una de les diverses vies d'ascens social per a alguns dels
membres dels estaments inferiors.

Conclusions
Els febles indicis documentals sobre els jueus gironins en l'alta edat mitja són, però,
suficients per defensar l'existència d'una comunitat ben arrelada i estructurada ja abans
de l'any 1000. Les primeres dades ens porten al segle IX i plantegen la instal-lació de
jueus d'origen rural procedents de l'alou de Juïgues, encara que aquesta no sigui segurament la data fundacional de la comunitat, que considerem molt més antiga. En qualsevol cas, els indicis es tornen proves pels volts de l'any 1000 quan trobem les primeres
referències segures a una comunitat religiosa al voltant d'una sinagoga i estructurada mitjançant un sistema diferenciat de pagament d'impostos recaptats pel bisbe.
Des de començament del segle XI les dades concretes ens permeten conèixer jueus
i jueves propietaris de cases i terres en l'interior de la ciutat i els suburbis immediats.
Fins a cert punt sorprèn l'aparent normalitat de les seves relacions amb els habitants cris-
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tians, car les propietats estan barrejades i no trobem cap indici d'un barri o sector d'establiment exclusiu de la comunitat hebrea. Malgrat tot, tenim diverses evidències documentals d'un antijudaisme d'arrel religiosa; les imprecacions antijueves del bisbe Oliba o
dels diversos concilis celebrats a Girona en la segona meitat del segle XI semblen concloents. Finalment no podem deixar de plantejar la qüestió dels conversos al cristianisme que a Girona es manifesten en els diversos Batejats nomenats en el segle XI, encara
que no quedi clara llur anterior adscripció a la religió jueva o la islàmica.

Breu regest dels documents sobre els jueus gironins en els segles X-XI

– 963. Borrell Bonhom ven a Miró i Undilça una casa amb pati que afronta a occident amb
la casa de Dolcerella, hebrea, i al nord amb el carrer que va a la porta de la ciutat (Martí
1997, 102).
– 983. Un plet interposat pel monestir de Ripoll a una comunitat de vilatans de l'indret de
Juïgues del terme de Coscolio sobre l'alou o domini del mateix lloc explica com "(...)bela
comes ípsum alodes de predictis iudeis adquisivit. Predictus vero Dela ipsos iudeos que
inibi habitaberunt in sua civitate Ierunde locavit". És a dir que el comte Delà va comprar l'alou als seus habitants jueus i els va instal•lar a la seva ciutat de Girona (Marquès
1963, 29-31).
– 988. El comte Borrell ven al bisbe Gotmar el seu casal al costat de la seu de Girona, que
afronta a ponent amb la sinagoga dels jueus (Martí 1997, 130).
– 1002. Butlla del papa Silvestre II a la seu de Girona. Entre els drets episcopals s'esmenten la tercera part de la moneda de la ciutat, juntament amb el cens dels jueus i la tercera part dels teloneus dels mercats de la ciutat i el comtat (Marquès 1993, 70).
– 1010. Sunyer de Cervià dóna al monestir de Sant Cugat unes cases que té a Girona.
Afronten a ponent amb les cases de Bell, hebreu, i a nord amb les cases de Blancúcia
(Rius, 1945-47, 70-71).
– 1010. Venda d'un alou dels jueus Ricsaló i Bonafilla al sagristà Bonhom. Una casa amb
cort, closells, arbres i pedres al sud de la muralla a prop de Sant Martí Sacosta i la torre
de Gausfred Vidal (Martí 1997, 166).
– 1018. La comtessa Ermessenda i el comte Berenguer Ramon doten el monestir de Sant
Daniel. Entre els alous figura el que la comtessa comprà a l'hebreu Vives davant Girona.
amb les cases, corts, terres, vinyes i arbres de tota mena (Marquès 1997, 65).
– 1018-1046. El sermó del bisbe Oliba sobre sant Narcis conté expressions antijueves
"(...)in huius diei venerabile cultu funestam, sacrilegam atque perversam hebreorum
corripite plebem, ut vel invita distat solemnia martiris venerani, quem numquam volens
dicidit amare vel credere" (Mundó 1998, 398).
– 1020. Guillem Escuder fa donació al monestir de Sant Daniel d'unes terres i vinyes de la
mateixa vall, sota Miralias (Montjuïc), que li pervingueren dels hebreus Nicheu i Gog i
que afronten al sud amb la terra dels hebreus Isaac i Bonafilla (Marquès 1997, 67).
– 1021. El sagristà Bonhom cedeix a Guadamir i Gonadrod una terra i una vinya al lloc de
Bascona que afronta a orient amb la vinya de Gausfred Batejat (Martí 1997, 204-205).
– 1031. Ermesind i Igol venen al clergue Deusdedit una terra al lloc de Cuguçacs que afronta a llevant amb l'Onyar, a migdia amb el rec de Cuguçacs i al nord amb la terra de
Blancúcia (hebrea?) (Martí 1997, 218-219).
– 1036. L'ardiaca Arnau ven al sacerdot Teufred una casa dins Girona que afronta a ponent
amb el mur de la ciutat (a Ballesteries) i a nord amb les cases de Jacob, hebreu, i
Blancúcia, hebrea (Martí 1997, 233-234).
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– 1039. Gausfred Batejat i Elsava venen a Gausbert una casa que tenen al sud de les escales de la seu (Martí 1997, 239-240).
– 1040. La jueva Raquel ven a Elies una quarterada de terra a la vall Bascona que afronta
a orient amb la vinya de Bremon Batejat (Martí 1997, 241-242).
– 1068. Concili de Girona. Cànon 12. Sobre les terres que la detestable malícia dels jueus
comprà o comprarà als cristians, els bisbes i abats presents decretaren que els delmes
d'aquelles es donessin a aquella església dins el terme de la parròquia de la qual estan
situades, com si les conreessin cristians, perquè és injust que l'Església perdí els delmes
que consta que tenia abans que els jueus vinguessin ací; per tant, si en perd les primícies i les oblacions, almenys n'ha de rebre els delmes (Gonzalvo 1994, 85).
– 1071. Cessió d'una casa de les escales de la seu que va fer el sagristà Bonuç al seu nebot
Bernat Guillem. Entre els testimonis signants hi trobem Petro Baptitzato (Martí 1997, 353354).
— 1071. El testament del sagristà Bonuç deixa per deutes 4 mancusos i 18 diners a Maïr,
hebreu (Martí 1997, 334-335).
– 1078. Concili de Girona. El Cànon 9 repeteix la mateixa fórmula del Canon 12 del
Concili de 1068 referent als delmes de les terres dels jueus (Marquès (ed.) 1994, 88).
– 1082. Berenguer Eldemar i Ermengarda, feudataris del senescal Guillem Ramon, senyor
del castell de Sobreportes, estableixen a Pere Batejat una casa amb solar dins Girona
prop de la torre de Santa Maria de les Puelles que tenen en feu del senescal (Martí 1997,
399-400). També s'esmenta un cortalet annex, amb els mateixos protagonistes (Martí
1997, 411-412).
— 1094. El testament de Berenguer Eldemar de Sant Gregori deixa al seus fills Ramon i
Guillem la seva part de la casa de Girona que té conjuntament amb Pere Batejat i Joaneta
(Martí 1997, 463).
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El domini episcopal de Celrà entre els segles IX i XI
Un model evolutiu de domini fiscal al segle IX,
esdevingut alou episcopal al segle X i castrum feudal a l'XI
El lector que va llegir el volum anterior d'aquest mateix llibre segurament advertirà
que el terme de Celrà ja va ser tractat aleshores amb el mateix abast cronològic. Hem
decidit recuperar-lo, per desenvolupar-hi amb més profunditat la qüestió de les transformacions de l'autoritat i els seus mecanismes al llarg de l'alta edat mitjana, car el cas de
Celrà ens permet entendre millor quins van ser, políticament i a grans trets, les causes, els
processos i les dificultats que ens porten de les acaballes del món antic cap a una societat convencionalment anomenada "medieval".
A més, el treball precedent va deixar algunes qüestions que ara estem en condicions
d'aclarir molt millor; l'origen de l'alou comtal al segle IX, la procedència dels feudataris
episcopals a l'XI o el paper dels senyors del Cervià al mateix segle en són les més significatives.
Celrà és un dels termes més ben representats en la documentació gironina dels segles
X i Xl. Més d'una vintena de documents donen una visió —de vegades àmplia, altres
minúscula— de les activitats d'institucions o personatges importants, com els bisbes de
Girona o els senyors de Cervià, per exemple, però també de propietaris locals que duien
a terme vendes i donacions i, algun cop, entre ells mateixos. Un terç d'aquesta documentació prové dels fons episcopals publicats per Josep Maria Marqués —El cartoral de
Carlemany del bisbe de Girona— i per Ramon Martí —Col-lecció diplomàtica de la Seu de
Girona— i ens parlen de les vicissituds dels alous o dominis del bisbe i els canonges.
Altres referents a les possessions de Sant Martí Sacosta els trobem a l'article publicat per
Josep Rius en 1928 —Cartes antigues de SantMartí Sacosta—, mentre que els referits a l'activitat dels senyors de Cervià al terme veí de Celrà els localitzem a l'estudi El monestir
de Santa Maria de Cervià, de Lluís To, car aquesta institució va ser fundada pels Cervià
i va ser beneficiària de moltes donacions. Pel que fa a diversos testaments dels Cervià
els podem trobar publicats a La successió testada a la Catalunya altmedieval d'Antoni M.
Udina. Finalment, els dos convenis i juraments feudals que van resoldre els conflictes
entre els senyors de Cervià el bisbe i els comtes es localitzen al Líber Feudorum Maior,
transcrit i publicat per Miquel Rosell en els anys quaranta del segle XX —i de difícil consulta. Darrerament han estat publicats per Gaspar Feliu i Josep M. Salrach —Els pergamins
de l'Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I— en una edició
molt més a l'abast.
L'arqueologia de l'antiguitat tardana a Celrà
El lector del primer volum d'aquesta obra ja va tenir ocasió d'observar Pestudi de les
restes significatives que sobre l'antiguitat tardana s'han pogut aconseguir a Celrà, particularment les relacionades amb l'església de Sant Feliu, al voltant de la qual es van localitzar les restes d'un paviment d'opus signinum que se situava per sota del temple romànic del segle XI, la qual cosa fa que la seva datació sigui anterior i pot correspondre a
restes de l'edifici preromànic, documentat al segle X, però que podria ser més antic. Ben
a prop, també a redós del temple parroquial, es trobaren inhumacions en caixa de
pedres, malauradament difícils de datar, car poden ser tardoantigues o altmedievals, però
que mostren l'existència d'un lloc de culte en l'actual localització del temple parroquial
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des d'època reculada. Tot plegat ens fa pensar que Celrà ja era una uílla –en el sentit
tardoantic de la paraula– des d'una època anterior a la seva aparició escrita a principi
del segle X (Canal et al. 2003, 246-250).
Els orïgens fiscals de Celrà al segle IX
Les primeres notícies escrites de Celrà ens situen a principi del segle X, però també
ofereixen indicis valuosos sobre la seva evolució a les darreries del segle anterior. En el
precepte que el bisbe Guiu obtingué del rei Carles el Simple l'any 922 s'esmentaven gairebé tots els termes i drets públics que els prelats havien rebut com a benefici dels
monarques francs al llarg del segle IX. Però –i aquesta era una novetat– hom afegia
diversos alous que els bisbes gironins havien rebut en els darrers decennis de mans d'altres senyors, bisbes i comtes. Entre aquestes novetats figurava (...) in Celerano et in
Palacroto quid quid Hilmeradus episcopus, prefate ecclesie contulit (Marquès 1993, 117119) No tenim cap dubte sobre la personalitat d'Hilmerad: es tracta del qui fou bisbe
d'Elna entre 916 i 922.
Una altra qüestió que se'ns planteja és l'explicació de per què un bisbe d'Elna disposava d'alous –ja que es tractava d'alous, antics dominis fiscals– al comtat de Girona,
però la resposta s'albira si analitzem els seus lligams familiars. Hilmerad era germà de
Benció i Gausbert, comtes d'Empúries entre 909-915 i 916-931 respectivament; tots ells
eren fills de Sunyer II d'Empúries, que amb el seu –probable– germà Delà senyorejà
també els comtats de Girona i Besalú en el darrer quart del segle IX, una actuació conjunta que no ens ha de sorpendre car en les mateixes dates Guifré el Pilós actuava conjuntament amb els seus germans, Miró i Radulf, a la Cerdanya i al Conflent. L'actuació
de Delà a Girona i Besalú es feia evident quan, en una data no determinada, va com
l'alou de Juïgues –el terme sencer– als jueus que hi vivien i els va instal-lar a la-pra
"seva" ciutat de Girona. Després de la mort de Delà, i malgrat que la seva descendència
va perdre el comtat, aquest alou i probablement d'altres, privatitzats, es mantingueren
en mans dels seus familiars, les seves filles Vírgila i Ranló (o Rainilda), fins que aquesta
darrera el llegà a Santa Maria de Ripoll. Malgrat la seva feblesa, pensem que aquesta
informació ens permet apreciar l'actuació de Delà com a comte de Girona i Besalú.
Si admetem el parentiu entre els comtes Sunyer i Delà, que mostren diversos
moments d'activitat conjunta presidint judicis sobre límits territorials dels termes d'Ullà
(Marquès 1993, 71-73) i Torroella (Marquès 1993, 78-80) al comtat d'Empúries, per exemple, no ens ha de sorprendre que alguns dels alous que Delà regentava a Girona com a
comte –els citats de Celrà i Palagret– poguessin passar als seus nebots, com ara el que
fou bisbe Hilmerad d'Elna, de la mateixa manera que d'altres passaren a les seves filles.
No sabem si aquesta donació provingué directament de Delà després de la seva mort,
que s'esdevingué entre 893 –quan surt citat viu per darrer cop– i 898 –quan hom esmenta l'actuació del nou comte Gausfred a Girona–, o bé si la donació vingué d'aquest seu
successor Gausfred, un probable parent i hereu de Delà, car el nom està ben testimoniat a la familia comtal d'Empúries, i a cap altra de les catalanes en el segle X. Sigui com
sigui, entenem que l'alou de Celrà i Palagret era un domini comtal, atribuït o usurpat
pels comtes cap a les darreries del segle IX i que, com passava amb els altres alous, fou
patrimonialitzat un cop les nissagues comtals s'apoderaren de l'autoritat comtal i començaren a gestionar el càrrec i els seus beneficis –termes i ingressos fiscals– de manera "privada". Els comtes ja s'havien acostumat a gestionar beneficis públics des de mig segle
abans, almenys, car a mitjan segle IX diversos termes –uillae– van passar de mans de
Rotruda, filla del comte Berà, al seu fill Oriol en 846, d'aquest a la seva germana Anna

Arxiu Municipal de Girona

—en una data desconeguda— i Anna els va deixar al comte Radulf, germá de Guifré el
Pilós, en 876. Entre els termes afectats hi havia Romanyà, del comtat de Besalú. Sembla
probable que, des de principi del segle IX, alguns dels termes i possessions que els comtes havien rebut com a beneficium de llur funció haurien estat patrimonialitzats, amb
independència de si els membres del clan continuaven gaudint de la condició comtal;
només així podem entendre que els néts de Berà —Oriol i Anna— que no foren comtes,
mantinguessin el domini sobre un terme com Romanyà que sa mare Rotruda segurament
va rebre de l'avi, el comte Berà, mort en 820.
D'aquesta manera, mitjançant la transmissió patrimonial d'un bé públic —un antic
beneficium format pels drets fiscals d'un terme— podem entendre que l'alou de Celrà i
Palagret estigués en mans del bisbe Hilmerad d'Elna, ja que era fill del comte Sunyer i
nebot del comte Delà, i en el seu testament, o bé durant el seu episcopat —de 916 a 922—
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l'hauria traspassat al bisbe Guiu de Girona, tal vegada formant part d'una permuta, com
altres que veiem fer al mateix bisbe Guiu amb membres de nissaga comtal emporitana
en anys propers, per exemple l'any 939 quan el mateix bisbe Guiu i la comtessa
Garsenda, vídua del comte Guifré Borrell i d'ascendència emporitana, van permutar uns
alous a la Vall d'Aro i Palau de Santa Eulàlia (Blanco 1991, 75-79).
Ara bé, no sembla que el bisbe Hilmerad hagués estat en possessió de tot el domini
públic o jurisdicció sobre els termes citats, ja que el mateix precepte reial afirmava que
el bisbe gironí va rebre "(...) tot allò que el bisbe Hilmerad va donar a Celrà i a Palagret".
Això sembla voler dir que la donació no afectava tots els béns i drets d'origen públic
que hi hauria als citats termes, car aleshores s'haurien esmentat les uillae sense cap afegit, és a dir senceres; per tant és possible que el bisbe de Girona no hagués rebut la
jurisdicció plena dels seus termes en 922. Un indici que sembla confirmar-se quan trobem en 1018 la dotació comtal del nou monestir de Sant Daniel, on la comtessa
Ermessenda i el seu fill Ramon Berenguer cedien alous situats a una trentena de termes,
la majoria situats a prop de Girona, entre els quals hi havia els que tenien (...) in villa
Celrano (Marquès 1997, 64), encara que la mateixa comtessa recordava que aquests
alous els havia comprat del difunt vescomte Seniofred mort en 1010, la qual cosa sembla indicar que potser aquest alou no era comtal des de feia gaire temps. En qualsevol
cas la senyoria aloera de Celrà és una qüestió que planteja alguns problemes ja que en
la segona meitat del segle XI, un cop superades les escomeses de la primera etapa de
pertorbacions feudals, els bisbes semblen gaudir de la plenitud del poder, un cop el
terme de Celrà esdevingué un castre. D'aquesta qüestió, en tornarem a parlar.
L'alou episcopal de Celrà al segle X i principi de l'XI
Deixant de banda la donació ratificada en el precepte reial de 922, ben poques notícies tenim sobre el domini episcopal de Celrà al llarg del segle X, que probablement hauria esdevingut un alou, mitjançant un procés gradual que podem distingir en altres llocs
propers com Parets Rufí (Domeny) o l'Areny de l'Onyar, al sud de Girona. El conjunt més
important de notícies sobre el terme fan referència a donacions o vendes a Sant Martí
Sacosta, mostrant com el domini aloer que una institució o un magnat pogués tenir sobre
un terme —el bisbe en el cas de Celrà— no era incompatible amb l'existència de propietats particulars que podien ser objecte de canvi, donació o venda, de manera que podem
parlar de l'existència d'un "mercat de la terra" del qual només albirem aquelles operacions que acabaren sota domini d'institucions eclesiàstiques, que dipositaren els documents als seus arxius i, d'aquesta manera, han pogut arribar fins a nosaltres, si més no en
part, com és el cas del patrimoni de Sant Martí Sacosta al terme de Celrà. Sens dubte hi
hagueren moltes altres operacions entre particulars que han desaparegut per sempre, car
els arxius laics, fins i tot els comtals, pel que fa al segle X, s'han perdut sense remei.
Pel que fa a Sant Martí Sacosta, hem de fer notar que es tractava d'una institució eclesiàstica autònoma, però no independent de la seu de Girona abans del segle XII. Els clergues que la regentaven eren membres de la canónica de Santa Maria, com sembla clar en
el cas dels cabiscols Ponç i Joan al segle XI, la qual cosa vol dir que les operacions de
compra de béns i drets immobiliaris a Celrà pot haver-se fet amb el consentiment del
bisbe i els canonges. Les tres adquisicions conegudes van tenir lloc entre els anys 942 i
946, i dues procedeixen de donacions dels mateixos laics, Esteve i Gondisalva, que van
donar tres vinyes situades en la mateixa zona del terme, que els documents citen com
ipsa Lauredda i situaven a tocar del torrent de la Lauredda, la Coma de Ciral i la terra i
serra de Morena. Una altra adquisició de Sant Martí, una vinya que el clergue Motger va
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comprar a Amat, se situava en un altre lloc que el document citava com ipsa Viura vel in
Rogatigosa. En tots els casos les vinyes es trobaven envoltades d'altres vinyes. També hi
trobem referència a una serra i un torrent a les afrontacions (Canal et al. 2003, 249, notes
10 i 11). En cap dels documents les propietats són citades com a alous, segurament perquè l'únic domini aloer en el terme era del bisbe. Sembla fora de dubte que ens trobem
a la part muntanyosa del terme de Celrà, la més meridional i occidental, encara que els
topònims citats no han arribat fins als nostres dies. Cal remarcar l'absència de vegetació
natural a cap de les dotze afrontacions documentades; això ens fa pensar en un espai
muntanyós intensament aprofitat, on les vinyes constituïen l'element cabdal.
Deixant de banda Sant Martí, sembla probable que altres institucions gironines
haguessin adquirit béns a Celrà al segle X o principi de 1'XI, encara que les referències
siguin indirectes. Així trobem en 1024 una vinya comprada pels laics Domènec i Riquel
al lloc de Riard, que limitava amb altres vinyes propietat de Sant Pere de Galligants, que
podria haver adquirit a les darreries del segle X o a principi de 1'XI. També s'esmenten
en 1024 i 1037 una vinya i una terra de Sancti Felicis (Canal et al. 2003, 246-250). Pensem
més aviat en la mateixa parròquia de Sant Feliu de Celrà, citada des de 946, que no pas
en Sant Feliu de Girona. Tampoc hem d'oblidar la referència de la butlla que el papa
Benet VIII va atorgar a Sant Esteve de Banyoles on s'esmentaven les possessions d'aquest monestir a Celrano, entre molts altres llocs. En aquest cas pensem que els béns
posseïts eren més aviat drets o rendes que no pas propietats senceres. Pel que sabem,
en cap cas aquestes possessions eclesiàstiques limitaven el domini aloer del bisbe sobre
el conjunt del terme, un domini que torna a ser explícit des de mitjan segle XI en el nou
context de les dificultats i pertorbacions feudals. De la mateixa manera, els drets comtals a Celrà semblen haver -se extingit amb la citada dotació comtal del cenobi de Sant
Daniel en 1018.
La intromissió dels senyors de Cervià
Des de la fi del segle X es va fer evident la relació dels senyors de Cervià amb el
terme de Cervià que, pel que sembla, arribaren a ser els primers possessors laics del
terme i disputaren la jurisdicció dels bisbes gironins; una situació a la qual el veïnatge
dels dos termes degué influir, car només es trobem separats pel curs del riu Ter.
L'activitat o, fins i tot, l'existència de la nissaga dels Cervià no és coneguda abans de les
darreries del segle X. Concretament fa la seva aparició l'any 989 quan els comtes Borrell
i Eimeruda van vendre a Sunyer —també dit Llobet— tot l'alou que —els comtes— tenien a
les vil-les de Cervià, Raset i Espiells (To 1991 a, 195-196). Els seus límits coincideixen gairebé amb l'actual terme municipal de Cervià; es tractava de la venda dels drets comtals,
és a dir la potestas o autoritat sobre els tres termes que aleshores esdevingueren una
senyoria. Des d'aleshores diversos documents palesen una notable expansió de les possessions dels Cervià a partir d'aquest nucli inicial. La primera referència d'aquesta nissaga a Celrà la trobem l'any 995 quan Sunyer Llobet i la seva esposa Avierna compraven per 4 mancusos d'or una propietat —una heretat diu el text— que per la descripció
era dispersa; s'hi esmentaven components com cases, terres, vinyes, arbres, conreus i
erms, situada en el terme de la villa de Celrà, als llocs dits la Vall (al torrent de Mavall)
i Riard, sense cap altra precisió sobre la seva localització o els seus límits, però indubtablement situats a la part muntanyosa pel context descrit (To 1991, 199). Pocs mesos
després, en gener de 996, els mateixos esposos compraven altres propietats formades
per cases, corts, terres, vinyes, conreus, erms i arbredes al mateix terme (To 1991 a,
200), però sense cap més precisió. Notem que cap dels documents defineix com alous
les propietats adquirides. Això significa que la venda tractava en principi dels drets de
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propietat immobiliària, sense cap cessió de jurisdicció o autoritat que, si més no legalment, corresponia al bisbe. Però la possessió d'aquestes propietats pels Cervià havia de
capgirar ràpidament la situació; la citada Avierna, en fer testament l'any 998, definia com
a alous tot el que va deixar al seu fill Silvi al terme de Celrà (Udina 1985, 203-204). En
boca d'una gran dama com Avierna, per a qui el mot alou no tenia un sentit neutre, volia
dir que Avierna es considerava senyora del domini sobre la propietat, amb el consentiment del bisbe o sense, senyor del terme. El fill, Silvi Llobet, va vendre en 1024 un dels
alous rebuts de la mare, concretament una vinya del lloc de Riard, d'una extensió modesta, car mesurava uns 24 m per 23 m (Marquès 1993, 186-187). Aquest lloc de Riard era
el mateix que ja hem trobat citat en 995, 996 i 1018 com un terme, és a dir que es tractaria d'una villa petita o un vilar, probablement tota la capçalera de la riera de Palagret.
El mateix any 1024, Silvi va rebre del testament del seu pare Sunyer un gran alou a Celrà
format per una casa, unes vinyes i una rovira al lloc d'Aspirà, que afrontaven a orient
amb un riu, al sud amb el puig del Castellar d'Aspirà, a occident amb la riera que baixa
entre Ferreres i Campdorà –la riera de les Mines– i al nord amb la carretera que va del
Congost a Sant Feliu de Celrà (Udina 1984, doc. num. 134). Les referències són molt precises; recordem que la localització del puig de Castellar d'Aspirà és ben segura, car sobre
aquest puig s'hi localitzen restes d'un antic poblat ibèric i això sovint ha donat lloc al
topònim Castellar. D'altra banda el mateix document indica que una riera feia de límit
entre Campdorà i Ferreres –Ferrarias diu el text–, un nom que sens dubte portava el sector muntanyós veí de Campdorà, on fins ben entrat el segle XX s'hi localitzaven mines
de ferro, que ja devien estar en explotació a principi del segle XI i que han deixat el
record en la veïna riera de les Mines. Tot plegat ens situa el citat lloc d'Aspirà en el sector més occidental del terme de Celrà, al seu límit amb Campdorà i la vall de Sant Daniel;
això ens pot donar una idea de la importància dels alous dels Cervià a Celrà, però a més
hem de recordar els alous rebuts per Silvi del testament de la seva mare en 998 per copsar la importància dels seus alous al sud del Ter i el repte que això començava a representar per al domini episcopal a Celrà. Tampoc podem ignorar una altra referència del
mateix document, una terra situada al costat d'una vinya de Sant Feliu (probablement la
parroquial de Celrà) que limitava al sud amb un camí que anava als molins, tal vegada
situats a la riba del Ter, però no n'estem segurs.
El testament de Silvi Llobet recordava aquests alous en 1059 quan va deixar a
Gausfred Bastons, el seu nebot i hereu omnem meum alodium de Ceiran entre molts
altres –és a dir totes les seves possessions al terme–, sense que la imprecisió característica dels testaments faci més aclariments (To 1991 a, 206-210). Però sembla que aquests
alous els tenia condicionats perquè en 1071 el mateix Gausfred reconegué a l'abat de la
Clusa que l'alou de Celrà, Bordils i Juià que havia rebut de Silvi Llobet el tenia en violani i a la seva mort havia de passar al monestir de Santa Maria de Cervià, situat aleshores sota la dependència del cenobi francès de la Clusa. Però no sembla que aquests
acords haguessin resolt tots els litigis entre els Cervià i el domini eclesiàstic de Celrà, car
en 1102 Adelgarda, la vídua de Gausfred Bastons, reconegué a la parròquia de Sant Feliu
de Celrà i al seu capellà Bernat que el seu marit havia adquirit "injustament" a Guillem
Matfret unes cases amb trilles i oliveres que hi havia al voltant de l'església, és a dir una
part de la sagrera, i es comprometé a retornar-les (Marquès 1993, 322-323). Però més
endavant sembla que aquesta evacuació no s'havia realitzat, car en 1119 Guillem de
Cervià reconegué que encara tenia al seu poder amb tots els censos i serveis, les citades
sagreres que havien estat del seu avi Gausfred Bastons i es comprometé a retornar-les a
la seu i Sant Feliu de Celrà (Marquès 1993, 365-366). A més de les informacions sobre
conflictes, aquestes dades ens parlen de l'existència d'una sacraria o nucli habitat al voltant de l'església de Celrà des de la fi del segle XI, almenys.
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La crisi feudal de mitjan segle XI: guerres, convenis i juraments
Sembla que a Celrà poden haver topat les ambicions dels senyors de Cervià amb la
jurisdicció del bisbe de Girona, disputes emmarcades en l'àmbit de les lluites feudals de
mitjan segle XI. Després de 1057 els comtes Ramon Berenguer i Almodis, vencedors en
l'enfrontament amb la comtessa Ermessenda, van haver de lluitar i negociar decididament per aconseguir l'obediència de molts senyors territorials, entre els quals es trobaren els vescomtes de Girona i els senyors de Cervià. El 10 de setembre de 1061 el vescomte Ponç Guerau signava un pacte de pacificació amb els comtes que finalitzava una
etapa de lluites, una veritable guerra entre els comtes i el vescomte gironí, de la qual no
en sabem res a diferència dels enfrontaments més coneguts entre les cases comtals i vescomtals a Barcelona o Cerdanya en dates properes (Bonnassie 1981 II, 80-104). Es tractava d'un veritable tractat de pau i de retorn del vescomte a l'obediència comtal, car
aquesta ja havia estat establerta en els convenis i juraments signats pel vescomte cap a
1057; entre altres items el text esmentava "(...)Item convenitpredictus vicecomes iam dictis comiti et comitissae ut dimitat et iachescat ipsam aeclessiam Sancti Felicis de Caelran,
cum omnibus suis pertinenciis, in potestatem Berengarii episcopi. Et faciat iachire et
dimitere predictam eclesiam cum omnibus suis pertinenciis, ad ipsps caballarios quibus
ipse vicecomes dederat eam, sine engan de predictis comite et comitissae (...) " (Feliu i
Salrach 1999, 1030), és a dir, entre els diversos aspectes que calia arranjar del conflicte
anterior, el document recordava la usurpació que uns cavallers fidels del vescomte
havien fet de l'església parroquial de Celrà i els seus béns. Com a part de la pacificació,
el vescomte es comprometia a retornar l'església al seu legítim titular, el bisbe Berenguer
de Girona "dimittat et iachescat ipsam aeclessiam Sancti Felicis de Caelran ...im potestatem Berengarii episcopi". Per això el vescomte es comprometia a obligar als cavallers als
quals havia infeudat els béns parroquials que els retornessin al bisbe. El llarg text del
conveni, farcit de clàusules, garanties i juraments, indica que el conflicte fou de gran
abast. A banda d'altres aspectes, els text informa de l'estret lligam que unia el bisbe amb
els comtes Ramon i Almodis, relació que es remuntava al nomenament de Berenguer
com a bisbe de Girona una dècada abans.
Com hem dit més amunt, el conflicte entre vescomtes i comtes sembla una constant
a diversos comtats catalans en aquells anys. Només cal recordar el que va enfrontar els
comtes Ramon i Almodis amb diversos membres del casal vescomtal barceloní —el vescomte Udalard, el bisbe i molt especialment Mir Geribert d'Olèrdola. El conflicte entre
els comtes i el vescomte Guerau Ponç de Girona, que va tenir Celrà com un dels seus
escenaris principals, es desenvolupà entre els anys 1057 i 1061, sense poder afinar més
en la data, car les referències són molt esparses. Hem de recordar que en 1057, poc després de la proclamació d'Almodis com a comtessa titular de Girona, tingué lloc una gran
tongada de juraments i convenis entre els comtes i els magnats o comdors gironins, entre
els quals figurava el vescomte Guerau. Com ja hem vist, el vescomte tornà a feu un jurament i conveni quatre anys després, car i'anterior havia estat violat pel conflicte al qual
posava fi el diploma de 10 de setembre de 1061.
Sembla força probable que en aquest conflicte hi intervinguessin els senyors de
Cervià, concretament Gausfred Bastons per bé que el text no l'esmenti en cap moment,
però no seria gens sorprenent si tenim en compte que un dels principals escenaris del
conflicte fou Celrà, on els interessos dels Cervià eren grans. El 28 d'octubre del mateix
1061, set setmanes després del vescomte, Gausfred Bastons signava un altre conveni de
pacificació amb els comtes (Feliu i Salrach 1999, 1031). El conveni estava farcit de consideracions generals, sense cap referència concreta a les raons i llocs del litigi, excepte
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la referència a la potestat del castell de Cervià, la qual cosa en principi no ens permet
relacionar-lo directament amb Celrà, però la proximitat de les dates i de la geografia
entre els protagonistes dels dos convenis ens permet plantejar la relació. Pot haver estat
Gausfred Bastons de Cervià l'aliat del vescomte del vescomte Ponç i l'impulsor de les
agressions contra els dominis episcopals a Celrà? Sembla probable, ateses les dades presentades. D'altra banda no deixem de senyalar el caire excepcional del document, datat
i allunyat en el temps dels altres convenis i juraments de la majoria dels comdors gironins. En conclusió, podem afirmar que la crisi de l'autoritat episcopal en el terme de
Celrà es va resoldre a favor del bisbe Berenguer i va suposar un fre als afanys expansionistes dels Cervià. No hi ha dubte que l'aliança del bisbe amb els comtes Ramon i
Almodis va resultar decisiva.
La feudalització del poder episcopal
A la vegada que desapareixen les referències a les possessions dels senyors de Cervià,
el domini episcopal sobre Celrà s'aferma a la segona meitat del segle XI, però en el nou
context feudalitzat. En una data imprecisa, que cal situar en els anys del bisbe Berenguer
–de 1052 a 1093–, aquest va rebre el jurament de fidelitat de Guillem Sunyer, que actuava com a tutor del seu nebot Balduí. Guillem tenia la possessió del castell de Celrà, però
reconeixia el domini eminent del bisbe (Martí 1997, 447-448). Guillem Sunyer era possiblement el mateix Guillem que en 1085 va comprar a Bonadona un extens alou a Celrà
que afrontava amb el Congost a l'oest, amb el Ter al nord, la serra de les Preses que feia
de límit amb Sant Daniel al sud i el torrent de Riard a l'est (Martí 1997, 410-411). Es tractava dels límits del terme de Celrà, la qual cosa vol dir que l'alou era integrat per un conjunt de béns i drets escampats pel terme.
Pel que fa a la personalitat de Guillem Sunyer, hem de reconèixer que no en sabem
gaire res, ni tampoc de la seva nissaga. Es tracta d'un nom que apareix més de mitja dotzena de vegades en la documentació gironina de la segona meitat del segle XI, però ni
tan sols podem assegurar que totes les vegades correspongui al mateix personatge.
Malgrat les limitacions, podem esmentar la personalitat d'un Guillem Sunyer de
Bergunan o Borgonyà, que fou almoiner del testament del bisbe Bernat de Carcassona
en 1075 (Marquès 1993, 270-271). Citat com a clergue apareix en 1096 quan amb altres
parents va fer donació a la seu de Girona d'un alou situat a Corts, al veïnatge de
Borgonyà (Marquès 1993, 207-208). Probablement es tractava del mateix Guilielmus
Suniarii de Berguniano que s'esmenta en el testament del sagristà de la seu Bernat
Guillem en 1081 (Martí 1997, 391-393). Com podem veure es tracta d'uns indicis una mica
fràgils, però la personalitat d'aquest clergue –potser casat– i els seus lligams amb el casal
dels senyors de Cornellà de Terri el fan el millor candidat per haver esdevingut feudatari
episcopal del castell de Celrà en una data imprecisa de la fi del segle XI. Tal vegada la citada compra de l'important alou de Celrà en 1085 per part d'un anomenat Guillem, sense
cap altra denominació, ens pugui acostar a la data del jurament feudal al bisbe.
Les dades que posseïm sobre els primers temps del castell de Celrà són certament ben
escasses. No coneixem cap monografia solvent sobre aquest i les úniques informacions
fiables procedeixen del volum III de Castells catalans (188-190), on li dediquen unes
poques ratlles. Les restes del castell se situen dins el mas Serra, dominant un petit barri
de Celrà, anomenat del Castell, mig quilòmetre al sud del nucli municipal. Recordem que
la possessió o la jurisdicció episcopal a Celrà que donarien lloc al castrum episcopal ja
existien des de començament del segle X i van ser confirmades en el precepte reial de
922, a més de ser ampliades per donacions testamentàries com la de Rudafred l'any 994
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que va lliurar 5 quarterades de terra a la seu. Els canonges, un cop la seva institució
esdevingué autònoma l'any 1019, també hi feien compres com la ja esmentada de 1037.
A banda de la castralització del terme, Celrà és un bon exemple del procés de repartiment i permutes del patrimoni de la seu entre el bisbe i els canonges al llarg del segle
XI, especialment durant la segona meitat, un procés de reorganització interna que significava de fet una feudalització del patrimoni i les estructures episcopals; un procés no
exempt d'algunes tibantors, pel que sembla. L'any 1068 el bisbe Berenguer cedia els
alous episcopals de Salt, excepte els molins, a canvi d'aconseguir els masos i tota la
dominicatura –cal entendre tot el domini– que els canonges tenien a Celrà, al lloc
d'Aspirà, la part sud-occidental i més muntanyosa del terme (Martí 1997, 341-342). Cal
recordar que els canonges havien fet compres al terme de Celrà, com la ja citada de 1037
i també haurien rebut diverses donacions que poden haver plantejat conflictes amb el
bisbe, resolts mitjançant la permuta de l'any 1068. En canvi l'any 1088, el mateix bisbe
cedia als canonges l'església de Sant Feliu de Celrà, la mateixa que havia recuperat en
1061, amb els drets i alous parroquials (Marquès 1993, 291-292). El context del document era plenament feudal. El mateix bisbe recordava que la donació també afectava
"(...) omnibus fevis quos milites eiusdem uille tenent per manum meam in eadem parrochía ", és a dir els feus parroquials –potser parts de les rendes parroquials– que els milites
de Celrà havien rebut de mans dels bisbe. Això ens permet identificar un graó bàsic de la
piràmide feudal, els milites o cavallers, de qui malauradament no en sabem el nom, que
rebien feus dels senyors, en aquest cas del bisbe, a canvi de prestar fidelitat i serveis probablement relacionats amb el castell de Celrà citat més amunt.
Des de mitjan segle XI els cabiscols de la Seu també disposaven d'una part d'aquests
alous, segurament infeudats als canonges i adscrits a les seves funcions. Per això trobem
als testaments dels cabiscols Ponç i Joan –anys 1064 i 1078 respectivament– on es registren les donacions als seus successors dels alous i masos de la parròquia de Celrà, al citat
lloc d'Aspirà, un exemple arquetípic de la vinculació dels principals càrrecs canonicals
amb membres de les famílies nobles –els senyors de Salzet– que disposaven dels alous
canonicals infeudats, dels quals fruïen amb molta llibertat.
Conclusions
El procés històric documentat a Celrà entre els segles X i XI mostra a grans trets com
es produí la crisi d'allò que anomenem l'Estat tardoantic, hereu en molts aspectes de
l'imperi romà, i l'emergència d'un nou ordre polític més local, el feudalisme, així com la
transformació d'un terme de possessió pública o fiscal en un castrum territorial sota
domini del bisbe.
De bon començament, al segle IX, el terme de Celrà, integrat per diverses vil-les i
vilars (Celrà, Palagret, Riard...) formava part del fiscum i hauria estat atorgat als comtes
com a estipendi de llurs funcions. Des de la fi del mateix segle ja estava en mans comtals –en possessió dels comtes Deià o Sunyer– segurament com un alodium i per tant
començà a ser gestionat com un patrimoni privat. Entre 916 i 922 la seva jurisdicció passà
del bisbe Hilmerad d'Elna, fill del comte Sunyer i segurament hereu, a les del bisbe Guiu
de Girona, que manifestava la seva autoritat en un precepte reial de l'any 922. Aquesta
autoritat o dret eminent del bisbe sobre el terme no era incompatible amb l'existència
de propietats particulars. Per això trobem diverses donacions privades de terres de Celrà
a l'església de Sant Martí Sacosta al segle X.
Des de la fi d'aquell segle es manifestà la intromissió dels senyors del veí domini de
Cervià al terme de Celrà, una nissaga de la qual no tenim notícies fins aleshores mitjan-
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çant diverses adquisicions de la parella Avierna i Llobet des de l'any 996 i heretades pel
seu fill Silvi Llobet. El conflicte sembla esclatar després de la mort de Silvi en 1059 i l'heretament del seu nebot Gausfred Bastons i sembla formar part de la revolta que enfrontà el vescomte de Girona i els comtes Ramon i Ermessenda i que es resolgué mitjançant
una concòrdia signada entre el vescomte i el comtes en novembre de 1061, on s'obligava la restitució al bisbe Berenguer de Girona de diverses possessions situades a Celrà.
Poques setmanes després Gausfred Bastons de Cervià signava un conveni de pacificació
semblant amb els comtes.
La resta del segle XI res no sembla posar en qüestió el domini episcopal sobre Celrà.
La feudalització del domini sembla indiscutible quan observem la seva erecció en domini castral i la donació del castell i el seu terme a una família de magnats laics dirigida
per Guillem Sunyer, probablement emparentat amb la nissaga dels senyors de Cornellà
de Terri. Per la seva banda les infeudacions episcopals també es van fer extensives als
clergues canonicals de la seu, com mostren les permutes de l'any 1068 o els testaments
dels cabiscols Ponç i Joan en 1064 i 1078.
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Els senyors de Fornells en el segle XI
La formació d'un domini castral al comtat de Girona
En els inicis del segon mil-lenni de l'era cristiana, el terme de Fornells tingué una
remarcable activitat de compres, empenyoraments i donacions d'alous que s'escampaven per tot el seu terme, però especialment al sector oriental, on es trobava la uilla de
Fornellets, que indiquen una evolució que podem seguir durant la primera meitat del
segle XI. Es tracta d'una seqüència relativament nombrosa —set documents— i limitada en
el temps —entre 1013 i 1043— que ens parla del domini, més que no pas de la propietat,
sobre una part considerable del seu terme, o més exactament d'una part del drets i rendes produïts per les activitats dels seus habitants. Aquesta seqüència donà pas des de
mitjan segle a una altra definida per la presència del castell i els senyors del terme. Això
ens ha de permetre desenvolupar la nostra hipòtesi sobre la transformació dels alous
nobiliaris en castres o termes sota la jurisdicció d'un castell, a la vegada que matisarem
l'adaptació dels antics poders públics —els comtes— a aquesta nova situació i la reorganització de l'autoritat sobre noves bases.
La documentació ja identifica el terme de Fornells a la fi del segle IX, concretament
l'any 887, quan el bisbe Teuter va atorgar als clergues de la seu de Girona les decimas
de Fornellos et Fornelletos. Si tenim en compte que les dècimes eren drets parroquials i
que Fornells i Fornellets són uillae repetidament citades en els segles X i XI, sembla evident que estem davant dels termes de dues vil-les que integraven una parròquia amb
uns límits que encara podem identificar i són semblants als actuals, car el document
també citava les parròquies veïnes de Llambilles, Riudellots, Aiguaviva i Vilablareix.
Deixant de banda la breu referència a les possessions del bisbe Guiu a Fornells en l'any
922, desconeixem quina va ser l'evolució d'aquest terme al llarg del segle X. Per tant,
hem d'arribar a començament del segle XI per trobar un conjunt de documents prou significatiu per copsar algunes característiques de l'evolució de les formes de govern a
Fornells.
Els primers magnats i alous de Fornells a començament del segle XI
En primer lloc trobem en 1013 les possessions que Gausfred Llong —magnat gironí
que estudiarem més endavant— va comprar a Duran i Llobeta, un alou "(...) in uillar
Rudrigo vel in eius termines" del qual només sabem que l'integraven terres i arbres i se
situava a l'est del terme parroquial. El citat vilar —més endavant uilla— limitava a
"(..)orientis in ipsos terminos de Nambillas, de meridie in termino de Campolongo, de
occiduo et de circi in rivo de Onar", és a dir amb els termes de Llambilles i Campllong
a l'est i sud, i amb l'Onyar a l'oest i al nord (Martí 1997, 188). Evidentment es tractava
d'un alou extens, però cal pensar millor en un conjunt de terres o drets i rendes sobre
les mateixes escampades pel terme, que no pas en un nucli territorial compacte, car en
aquest cas la definició dels seus límits faria pensar que estem davant d'un alou que abastava tot el terme del vilar Rudric, descripció que el mateix document rebutja quan els
venedors expliquen que venen el seu alou que tenen in uillar Rudrigo. En aquest document el terme del vilar citat s'assimila amb el de Fornellets, topònim que aniria desapareixent en el seu profit, encara que el nom de mas Fornellets sembla que antigament el
tingué l'actual mas Estraguet, al sud de l'Onyar.
Quinze anys després, aquest alou citat en 1013 formava part d'una operació de més
abast. El 24 de gener de 1028, Guitart Arnau i la seva esposa Riquila van vendre al ves-
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comte Bremon de Cardona els alous que tenien a les uillae de Fornellos atque Fornelletos
vel de Pugo Richinario, és a dir Fornells i Fornellets o Puig Riquiner, car aquesta ens sembla la traducció més acceptable de la conjunció vel en aquest text de llatí medieval. Els
venedors afegien que l'havien rebut del quondam —difunt— Gaucefredo Longo. Tal com
passava amb les descripcions dels grans alous, el text afegia que estaven formats per
terras et vineas, casis, curtis, ortis, pratis, pascuis, sílvis garricis, molendinaribus, aquis,
vieductibus, arboribus(...) cultum et eremum; és a dir, que hom descrivia tots aquells elements de l'alou que ara produirien rendes al vescomte. Les afrontacions dels límits de
l'alou deixaven clar que aquests se situaven dins el terme parroquial de Fornells, car termenaven "(...)de orientis in parrochia sancta Margarita de Quarto vel de Sancto
Christoforo de Lambilas, de meridie in parrochia sancti Quirici de Campolongo sive in
parrochia sancti Stephani de Riodelutos, et de occiduo in parrochia sancti Iohannis de
Aquaviva sive infra parrochia sancti Minati de uilla Ablarex, de parte vero circii in
parrochia sancti Felicis martiris Gerunda, in uilla que dicunt Palació "; és a dir amb les
parròquies veïnes de Quart, Llambilles, Campllong, Riudellots, Aiguaviva, Vilablareix i
amb l'antiga parròquia episcopal de Sant Feliu de Girona que arribava fins a Palau-sacosta (Martí 1997, 209-210). Per tant, l'alou estava integrat per béns i drets o rendes que s'escampaven per les dues uillae del terme parroquial. Entre els signants del document i
després dels venedors, figurava Bernardus, prolis Bernard; més endavant haurem de
veure qui era aquest Bernat, fill de Bernat. El vescomte comprador va pagar vuitanta lliures d'or in res valentes, o sigui que el preu es va pagar en coses que tinguessin aquest
preu, el document no diu quines.

Gausfred Llong i els alous de Fornells
El document esmentava com l'anterior propietari dels alous un Gaucefredo Longo de
qui podem donar algunes informacions que fan veure l'abast del personatge, que pot ser
considerat el primer senyor de Fornells. En primer lloc hem de dir que ja tenia possessions a Fornells des de 1013 com a mínim, ja que aquell any ja hem vist com havia comprat als esposos Duran i Llobeta un alou que se situava dins el terme del vilar Rudric
—també Fornellets— i que afrontava —l'alou i el terme— amb Llambilles a l'est, Campllong
al sud i l'Onyar a oest i nord; els límits del vilar Ruric se sobreposaven amb els de l'antiga uilla de Fornellets, topònim que aniria desapareixent. Pel que fa a Gausfred sabem
que ja era mort un any després, car en 1014 un cert Udalardo mandatario filio condam
Gaucefredi signava en el document de donació comtal de l'alou de Spanedat al mones
Sant Feliu de Guíxols (Blanco 1991, 81). Sabem que aquest Gaucefredi era el nos--tirde
tre Gaucefredo Longo perquè un segle després, en 1103, Oliver Bernat de Pals ordenava retornar al citat monestir l'alou de Fenals que Uzalardus Gaufredi, filio Gaufredi qui
vocabatur longus, havia donat a Sant Feliu en el seu testament —a mitjan segle XI— i del
qual Oliver s'havia apoderat violentament (Blanco 1991, 56, nota 212). És evident que el
Gaucefredi de l'any 1014 era el mateix citat noranta anys després, ja que a banda del
nom i el sobrenom —Longus— compartien el nom del fill Udalard, la seva relació amb el
cenobi guixolenc i alous o interessos a la Vall d'Aro (Spanedat i Fenals). També sabem
que estava casat amb Guisla, una poderosa dama gironina, com s'encarregava de recordar la comtessa Ermessenda l'any 1018 quan esmentava unes terres de Palau -sacosta que
va comprar a "Guisla mulier quifuit de condam Gaucefredo Longo" (Marqués 1997, 64);
Guisla era un personatge molt important, com demostra el seu testament de 1019 on deixava grans possessions de la rodalia de Girona a la seu, i la seva execució testamentària quedava en mans de la comtessa Ermessenda (Martí 1997, 179). Una altra via d'i-
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dentificació de la personalitat de Gausfred és seguir el rastre del seu fill, el citat Udalard
Gausfred, que va ser senyor del castell de Begur i va deixar-lo en testament a la comtessa Ermessenda, com aquesta recordava en la seva renúncia als seus drets comtals 111
de juny de 1057: "(...) ipsum castrum de Begur (...)quod michi advenitper testationem et
donationem Udalardi Gaufredi " (Feliu i Salrach, 1999, 910). Tot plegat, els alous paterns
a Spanedat, Fenals i Fornells, la importància de l'esposa Guisla o el castell de Begur ens
fa pensar que Gausfred pot formar part d'una branca de la nissaga dels senyors de Pals,
veïns del castell de Begur i feudataris de grans dominis a la Vall d'Aro. A més el nom de
Gausfred era el més habitual en aquesta nissaga: Gausfred Vidal i Bernat Gausfred foren
els caps principals de la nissaga des d'abans de 1010 i fins a 1098. Gausfred Llong pot
haver estat un membre fadristern, sense que les dades conegudes ens permetin anar més
enllà en la seva identificació.
Els vescomtes de Cardona a Fornells
Tornant als alous de Fornells que foren de Gausfred Llong i de Guitart Arnau, el
mateix 24 de gener de 1028 el vescomte Bremon va empenyorar aquests alous que el
mateix dia havia adquirit a Fornells i Fornellets "(...)de Fornellos (...)atque de Forneletos
quod comparaui de Guitardo Arnallo" (Martí 1997, 209-211), als quals n'afegí d'altres
que també tenia a la Pera, al mateix comtat de Girona. El receptor de la penyora fou
Bernat, el mateix que apareixia com a ascendent d'un altre Bernat signant del document
–més endavant sabrem que el primer era Bernat Rovira i el segon Bernat Ermengol. El
vescomte oferia aquesta considerable penyora –d'un valor de 80 unces d'or– per donar
garantia a Bernat d'una altra penyora que aquest havia donat a Guadall de Sant Vicenç
a canvi de 53 unces d'or. Cal entendre que era un préstec que havia rebut el vescomte,
amb l'aval de Bernat; el préstec no hauria estat retornat i Bernat hauria perdut la penyora, per la qual pèrdua hauria rebut aquesta promesa de compensació. Entre els signants del document figuraven els esmentats Bremon i Bernat, a més de l'ardiaca Eriball,
un germà del vescomte osonenc. Aquests alous de Fornells i Fornellets que el vescomte havia comprat a Guitart Arnau encara van ser hipotecats un segon cop; el 8 de març
del mateix 1028 el vescomte els donà en penyora a canvi de les 40 unces d'or que li
havia deixat Guadall, fill de Sunifred, el mateix prestador del document anterior (Martí
1997, 213-214). L'avalador –Bernat– i el prestador –Guadall– van rebre els mateixos alous
com a garantia o penyora amb menys d'un mes de diferència.
Quines poden haver estat les raons d'aquest complicat procés hipotecari? Sembla evident que el vescomte utilitzava aquestes penyores de Fornells com a garantia de dos
préstecs que havia rebut, les 53 unces d'or de Guadall de Sant Vicenç i altres quaranta
del mateix prestador, pel que sembla, encara que aquestes també podem ser una part
del primer préstec, encara no retornat. La utilització de penyores consistents en dominis
territorials a canvi de préstecs no és excepcional en el segles altmedievals; sense anar
més lluny, en 1032 Gausfred Bernat va empenyorar als vescomtes Guerau i Ermessenda
el seu alou de Lloret com a garantia de la devolució dels alous del comtat de Girona que
la seva esposa Sicars havia de fer als vescomtes i que efectivament va donar en 1041
(Martí 1997, 204 i 234). Però la qüestió inicial resta en l'aire: per què comprà el comte
Bremon els alous i per què els donà el mateix dia en penyora? La compra es va fer amb
aquesta finalitat? Fixem-nos que la primera penyora la donà el vescomte a Bernat
–Bernat Rovira– que, a canvi d'un deute que el comte tenia amb Guadall de Sant Vicenç,
havia sortit com a avalador amb una penyora de magnitud i localització –cas que es trac
d'un alou– desconeguda. Bernat Rovira potser s'havia penedit –el deute potser no s'ha--ti
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via retornat– o dubtava de la capacitat del vescomte per retornar el préstec i per això va
demanar una penyora en garantia a Bremon. Aquesta penyora eren els citats alous de
Fornells i Fornellets.
La presència del vescomte Bremon a Girona cal relacionar-la amb la del seu germà
Eriball com a ardiaca de la seu gironina, com el mateix document esmentava a les signatures. Aquest no pot ser un fet casual i difícilment podem explicar les posicions de
poder ocupades a Girona per membres de la poderosa nissaga vescomtal dels Cardona
sense el suport o el consentiment de la comtessa Ermessenda, mestressa indiscutible del
comtat en aquells anys. A més, el càrrec d'ardiaca que ostentava Eriball difícilment pot
haver estat aconseguit sense el consentiment del bisbe Pere Roger, germà de la comtessa.
Un cop mort el vescomte Bremon, a principi de 1030, alguns dels seus deutes i compromisos els havia heretat el seu germà i hereu Eriball, que aleshores també era bisbe
d'Urgell, tot mantenint la seva condició d'ardiaca de la seu de Girona. En el seu testament, datat el 22 d'octubre de 1040, Eriball va deixar les seves possessions de Fornells
en tres porcions: en primer lloc va deixar a la canònica de Sant Vicenç de Cardona el
seu alou de Fornells ab integro. Cal entendre que aquesta integritat de forma relativa,
car tot seguit el testador afegia la donació d'una altra part, l'annonam que tenia a
Fornells, a la canònica de la seu de Girona. Finalment afegia la donació de 1'alodium de
Fornelets cum ipso de uilla Rubea sint pro debito quod debeo manumisoribus Bernardi
Ruír seu pro alüs debitis et pro debito Guifredi iuduci Gerunde. Eriball deixava als seus
marmessors, entre els quals hi havia la comtessa Ermessenda, l'alou de Fornellets –però
no el de Fornells– i el de Vila-roja per tal que aquests els fessin servir per rescabalar els
marmessors de Bernat Rovira i per altres deutes amb el jutge Guifré (Baraut 1982, 64).
Els marmessors d'Eriball van executar la seva voluntat tres anys deprés, el 30 de desembre de 1043 van vendre a l'església de Sant Vicenç de Cardona, pel preu de 30 unces in
precio valentem, l'alou de Fornells quod Heriballus dimissit per ipsum debitum de
Bernardo Rovira et de Guifred iudice. El text tornava a esmentar les habituals afrontacions amb les parròquies del voltant (Galera 1999, 110-111) Gràcies al testament de 1040
i la seva posterior execució sabem qui era el Bernat que havia rebut com a hipoteca els
alous comprats en 1028 pel vescomte Bremon. Ens hem d'aturar i recular en el temps
per esbrinar la personalitat d'aquest Bernat Rovira, car ell va ser el tronc de la nissaga
dels senyors de Fornells, com veurem més endavant.
Bernat Rovira, tronc de la nissaga dels Fornells
Bernat Rovira apareix des de començament del segle XI com un personatge de la
noblesa territorial gironina especialment vinculat a la comtessa Ermessenda. La seva primera referència la trobem el 18 de maig de 1013, quan els comtes Ramon Borrell i
Ermessenda van reconèixer els drets comunals sobre uns prats de Vilalba, a Cardedeu.
Entre els testimonis signants figurava Bernardus Ruvirus (Feliu i Salrach, 1999, 390).
El 16 de març de 1018 la comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, acomplint la voluntat del difunt comte Ramon Borrell, dotaven la nova església monacal de Sant
Daniel, que havien manat aixecar feia poc. Entre els signants del document figuraven en
primer lloc els citats comtes i en tercer lloc Bernardus Ruiro, la qual cosa pot donar una
idea de la proximitat del nostre personatge al nucli de poder comtal (Marquès 1997, 66).
El 26 d'agost de 1018 tingué lloc el procés de la causa entre la comtessa Ermessenda
i el comte Hug d'Empúries sobre l'alou d'Ullastret que la comtessa havia donat al seu
germà el bisbe Pere i que el comte emporità reclamava com a propi. Entre els testimo-
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nis i signants del document figurava el més granat de la noblesa gironina i, per tant, no
hi podia faltar Bernat Rovira, que sortia esmentat dos cops; el primer entre els testimonis presents en el judici, una llarga llista al final de la qual s'esmentaven Bernardo
Ruuiro, Ermengaudo Bernardo alüsque multis quarum nomina longum est texere; més
endavant veurem quin significat hem de donar a l'esment d'aquest Ermengol Bernat a
continuació de Bernat Rovira. Aquest tornava a aparèixer entre els signants del document i hi figurava en segon lloc (Marquès 1993, 172 i 175).
Tres mesos després, 11 de desembre de 1018, en 1'adveració del testament de Guisla,
esposa del difunt Gausfred Llong, Bernardus Ruuirus figurava en segon lloc entre els
signants, darrere la comtessa Ermessenda (Martí 1997, 193-194).
Finalment, en una data imprecisa, no gaire posterior a 1068, va tenir lloc una nova
compilació, la tercera coneguda, de les donacions atorgades per a la construcció de la
canònica de la seu de Girona, que ampliava les donacions dels anys 1019 i 1031. La
majoria de les donacions provenien dels bisbes Pere i Berenguer, i dels comtes, en
especial de la comtessa Ermessenda i dels comtes Berenguer de Barcelona i Hug
d'Empúries. Entre els pocs magnats laics figurava Bernardus Roboreus que havia deixat en el seu testament "(...)ecclesiam Sancti Menati de Vilablareix cum decimis et
primiciis et oblacionibus et alodüs et pertinencüs suis (...)et ecclesiam Sanctae Agathe
cum suis pertinencüs. A més va donar (...)omne suum alodium quod abebat in parrochia Santi Dalmacii de Tornavels vel in Seliga , és dir l'alou que tenia a les parròquies
de Sant Dalmai i Salitja (Martí 1997, 345). Si tenim en compte que Bernat Rovira encara no figurava entre els donants a la canònica de la seu l'any 1031, però ja era difunt
en 1040 –quan era citat en el testament del bisbe Eriball–, aquesta donació a la canònica ha de ser situada entre aquestes dates. La majoria d'aquestes donacions es localitzaven en l'entorn de Fornells –Vilablareix, Salitja i Sant Dalmai– i ens permeten plantejar que també serien importants les seves possessions a Fornells, d'on potser haurien
sortit també les penyores que havia donat com a fiador dels deutes de Bremon i Eriball
de Cardona, la qual cosa permet entendre el seu interès a assegurar-ne la devolució
mitjançant altres garanties, les concedides per Bremon en 1028 amb la donació de l'alou que havia adquirit el mateix dia.
Totes les referències a béns i possessions de Bernat Rovira permeten dibuixar una
topografia dels seus interessos territorials: la cessió de l'església i els drets parroquials a
Vilablareix, els alous obtinguts en penyora a Fornells i els cedits a la seu a Salitja i Sant
Dalmai configuren un espai situat al sud del pla de Girona on Bernat constituïa un dels
poders dominants, però no l'únic, la qual cosa va donar els fonaments al seu fill
Ermengol i el seu nét Bernat per aixecar-se com a senyors castellans de Fornells en la
dècada dels anys quaranta.
Tot plegat ens permet descobrir la figura d'un magnat territorial de l'entorn de Girona
que també gaudia d'una posició política molt influent, especialment en el cercle de més
confiança de la comtessa Ermessenda; ho demostra la seva signatura a documents com
la dotació del cenobi de Sant Daniel, el seu testimoniatge al judici sobre l'alou d'Ullastret
o la dotació de la canònica de la seu de Girona. Especialment remarcables són les donacions que Bernat va fer a aquesta darrera, car es tractava de la més preuada de les fundacions d'Ermessenda a Girona i esdevé un testimoni de l'estret grau de proximitat de
Bernat al cercle comtal.
Dues qüestions més difícils d'aclarir són, en primer lloc, l'origen i la naturalesa de la
relació de Bernat Rovira amb els Cardona, i després els indicis de la seva presència a
Fornells, que han de ser l'arrel de la senyoria de la seva nissaga i la creació del castrum
de Fornells. Una primera dada és que no coneixem cap relació entre Bernat Rovira i el
terme de Fornells abans de la donació que li va fer el vescomte Bremon de les penyo-
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res a Fornells i Fornellets en 1028. Aquest podria ser el principal procediment d'arribada de Bernat a la senyoria de Fornells, però hem de recordar que aquestes penyores
foren rescatades en 1043 quan el cenobi de Sant Vicenç de Cardona va comprar l'alou
de Fornells que el testament del bisbe i vescomte Eriball havia destinat a rescabalar
(...)ipso debitum de Bernardo Rovira. Probablement Bernat Rovira ja era, abans de l'arribada dels Cardona, un important magnat amb possessions o alous a Fornells, de la
mateixa manera que també en tenia a termes propers com Vilablareix, Salitja i Sant
Dalmai. No sabem per quina raó va empenyorar algunes possessions per garantir un
préstec del vescomte Bremon de Cardona. Potser la comtessa Ermessenda pogué tenir
algun paper en l'establiment d'aquesta relació. Desconeixem en quin lloc estaven els
alous oferts en penyora per Bernat, però si tenim en compte que a canvi en va obtenir
altres a Fornells, no es difícil pensar que es trobaven al mateix terme. D'aquesta manera Bernat Rovira s'assegurava el manteniment de la seva posició de domini a Fornells,
fins i tot en el cas que el vescomte no fes front als seus deutes i Bernat acabés perdent
el seu alou empenyorat.
La naturalesa dels alous altmedievals: el cas de Fornells
"Alodio in uillar Rudrigo vel in eius termines (1013), alodes in uillae de Fornellos et
Fornelletos (...)vel in illorum termines (1028), alodem in terminio de Fornelletos (1032),
alodium de Fornelets (...)alodium de Fornells ab integro (1040), alodium in loco nominato Fornels totum ab integrum" (1041). La referència sovintejada als alous del terme de
Fornells ens obliga a plantejar-nos la naturalesa i el significat d'aquest concepte que, en
contra del que hom diu sovint, no correspon necessàriament a la propietat immobiliària.
El mot ha estat objecte de discussió sobre el seu significat –o significats– des de fa temps
(Salrach 1998, 11-13 i 16-18) i nosaltres pensem que les citades referències de la documentació sobre Fornells permeten aportar una nova contribució.
Si observem les característiques topogràfiques i tipològiques dels alous citats, constatem la seva gran imprecisió. No corresponen a propietats definides i delimitades molt
concretament, sinó que abasten termes sencers o fins i tot parròquies; per això quan en
1013 Gausfred compra l'alou de Duran i Llobeta in uillar Rodrigo (Fornellets), se'n defineixen els límits del terme, uns límits administratius. El mateix trobem quan en 1028 el
vescomte Bremon comprà un alou que fou de Guitart Arnau i Riquila i el situava in uillae
de Fornellos et Fornelletos. Els seus límits afrontaven per totes bandes amb les parròquies
veïnes de Fornells. En cap cas els documents indiquen en quin lloc o llocs d'aquests termes se situaven els alous, malgrat que era evident que no podien correspondre a tot el
que hi havia dins els citats termes. Els documents tampoc aclareixen gaire quan expliquen els elements continguts en els alous: tercas, vineas, casas, curtes, ortis, pratis, pas
vel infructuosus, diu-cuis,lvgarmoins,quvedctbaroiusf
el text de 1028, en allò que sembla més un catàleg administratiu d'elements que una definició dels components. Per què aquesta llista descriptiva en lloc d'una de les unitats territorials –propietats o explotacions– si era això el que integrava un alou?
Per entendre la naturalesa d'aquests alous hem d'observar qui són els seus propietaris. Els documents de la primera meitat del segle XI citen, entre altres, Gausfred Llong,
Bernat Rovira, el vescomte Bremon o el bisbe Eriball. Tots ells són nobles, com hem vist,
i ocupen posicions destacades de poder. Gausfred Llong era un magnat casat amb la
poderosa Guisla del pla de Girona i pare d'Udalard, que fou senyor del castell de Begur.
Bernat Rovira era un membre important del cercle cortesà de la comtessa Ermessenda i
tronc de la nissaga dels Fornells, i els Cardona –Bremon i Eriball– ocupaven posicions
d'allò més altes en l'organigrama del poder polític dels comtats. En el segle IX o fins i
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tot en el X els hauríem definit com a parsonaepublicae que ocupaven càrrecs d'alt nivell
en la jerarquia administrativa i eclesiàstica –en el cas d'un bisbe i un vescomte no hi hauria dubte; les seves funcions originals anaven acompanyades de la possessió de drets i
propietats fiscals, d'arrel pública però atorgades per l'Estat, els monarques, com a estipendi o salari de les seves funcions –els beneficia. Però en el segle XI les coses estaven
canviant, les antigues funcions públiques havien estat privatitzades per les famílies
nobles i també els beneficis que portaven aparellades, que ara es deien alous i on es
barrejaven els antics tributs i drets públics amb rendes privades, car no hem d'oblidar
que els magnats també eren terratinents. Si els alous eren privats, no hi ha dubte que
podien ser comprats, venuts, cedits o empenyorats, com qualsevol altra possessió privada, tal com acabem de veure que passava a Fornells.
D'aquesta manera estem en condicions de començar a entendre per què els alous
eren situats dins tota l'extensió d'un terme definit pels seus límits amb altres termes
–parròquies o vil-les– i també per què a la descripció dels seus components hi figuraven
uns elements comuns com les cases, els camps, els horts, les vinyes i els arbres. Aquests
eren els elements productius en una economia bàsicament agrària. D'aquí sortien els
productes que anaven a la supervivència dels pagesos, però també, i això era el que
importava als senyors, els impostos i rendes de tota mena que anaven a parar las poderosos, aquells que ocupaven els diferents graons de la piràmide del poder. La naturalesa d'aquestes percepcions era tan variada, que en el segle XI ja es devien confondre els
drets d'origen públic o fiscal amb les rendes de la propietat privada. Els documents s'estalviaven, gairebé sempre, la descripció d'una llista que hagués resultat feixuga, però de
vegades podem albirar, com ara, la referència a 1'annonam de Fornells que el bisbe
Eriball citava en el seu testament de l'any 1040 en relació als alous procedents de la compra del seu germà dotze anys abans. Els documents s'estimaven més citar quins eren els
subjectes contributius, els elements productius ja citats, entre els quals les cases hi devien
figurar per una raó important: a més de ser llocs d'activitats productives, permetien
comptar els habitants subjectes de contribució, com els focs de la baixa edat mitjana.
No pretenem que aquesta sigui l'única interpretació possible del mot alou; sens dubte
per a molts propietaris pagesos, les seves explotacions també eren vistes d'aquesta manera. Però sembla fora de dubte que per a les classes dirigents procedents del sistema de
govern "carolingi", en vies de feudalització, el sentit del mot reunia els significats de propietat privada immobiliària i drets públics privatitzats, de forma gairebé indestriable.
Els Ermengois de Fornells i el seu castrum a mitjan segle XI
Els esdeveniments dels anys quaranta del segle XI, etapa de lluites dinàstiques i revoltes feudals, va afectar sens dubte el terme de Fornells, car aleshores veurem l'aparició i la
consolidació d'un castell i el seu terme –un castrum–, al mateix temps que la consolidació, encara que fos per temps breu, dels hereus de Bernat Rovira com els seus castellans.
El castell de Fornells és uns dels primers esmentats al comtat de Girona en aquesta
etapa de lluites. Hem de remarcar que les seves restes encara es localitzen al mas Castell,
als afores del poble de Fornells i a l'esquerra de l'Onyar, proper a un dels ramals de l'antiga via de Girona a Barcelona. Era una situació molt freqüent en altres casos de castells
que seguien el recorregut de l'antiga Via Augusta, tal com passava més al sud amb els
castells de Caldes i Torcafeló (Maçanet) i al nord de Girona, on l'antic Castellum Fracturo
se situava a pocs centenars de metres del pas de la Via Augusta per la Costa Roja. El fet
que el castellum de Sant Julià de Ramis ja estigués fractum –enderrocat– a principi del
segle IX, pot ser un indici de l'antigor d'aquest sistema defensiu situat al llarg de la via,
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que seria anterior a l'arribada dels francs. Només la prospecció arqueològica comparada
podrà respondre a aquesta hipòtesi.
Des del punt de vista de l'estudi arquitectònic i arqueològic, el castell de Fornells ha
tingut poca sort i no ha estat objecte de cap estudi conegut, segurament per la migradesa de les seves restes. A la magna obra Castells Catalans –més de sis mil pàgines– Pere
Català no li dedica gaire més de pàgina i mitja (III 1971, 212-213); comenta els documents sobre el citat castell pertenyents al Liber Feudorum Maior, però no fa cap referència a la seva localització o descripció topogràfica. No gaire més d'informació trobem
a Catalunya Romànica (V 1991, 106).
Les dades directes sobre el castre de Fornells en el segle XI pertanyen a la documentació comtal dipositada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, ja que des de poc abans de
mitjan segle els comtes de Barcelona n'aconseguiren la potestat, raó per la qual cinc
documents d'aquella època passaren a formar part del Liber Feudorum Maior, aplegat a
la fi del segle XII, Però, com veurem tot seguit, el castell ja era dempeus des d'abans i
en tenia el domini una nissaga noble, els orígens coneguts de la qual es remunten al
citat Bernat Rovira, per això podrem enllaçar la història inicial d'aquest castrum i els seus
senyors amb els esdeveniments protagonitzats pels alous i magnats ja citats anteriorment.
Tenim algun indici sobre la filiació del primer senyor de Fornells. En el citat document de la compra que en 1028 va fer el vescomte Bremon a Fornells signava com a testimoni Bernardus prolis Bernard, que pensem que pot referir-se a Bernat Ermengol en
la condició de descendent de Bernat Rovira. Però no era el seu fill, sinó més aviat el nét.
Per comprovar-ho hem de recordar que el 26 d'agost de l'any 1018 va tenir lloc el plet
sobre el litigi que mantenien la comtessa Ermessenda i el comte Hug d'Empúries sobre
l'alou d'Ullastret (veure supra). Ja hem senyalat que entre els testimonis assistents figuraven, Bernardo Ruiro i Ermengaudo Bernardo, situats consecutivament en el document. Aquest mateix Ermengol, un cop difunt, figura en l'execució del seu testament el
19 de juny de 1047, quan els marmessors d' Ermengaudi Bernardi van donar a la seu
de Santa Maria l'alou que aquest tenia a la parròquia de Santa Maria de Gualta, al comtat d'Empúries (Marquès 1993, 224-225), amb la condició que el tingués en violar¡ l'arxilevita Ramon, probablement un familiar. Quinze anys després, el 16 de maig de 1062,
va tenir lloc l'acte de restitució del citat alou a la canònica gironina. El document aclaria
que havia estat d'Ermengaudi Bernardi de Fornels (Marquès 1993, 244-245), la qual cosa
elimina tots els dubtes sobre la identificació del personatge amb la nissaga i senyoria de
Fornells, i també ens permet plantejar que pugui haver estat el primer senyor del castell, documentat un any després de la seva mort.
D'altra banda, la mateixa execució testamentària de 1047 esmentava la descendència
d'Ermengol, car entre els signants del document hi apareixia Bernardi prolis iamdicti
Ermengaudi, és a dir, Bernat fill d'Ermengol –Bernat Ermengol–, que heretà les possessions del seu pare a Fornells, per poc temps, com veurem tot seguit.
Com acabem de veure l'hereu d'Ermengol fou Bernat Ermengol que no gaudí gaire
temps de la condició de senyor de Fornells, car va morir menys d'un any després de la
mort del seu pare. A més sabem que la seva mort va donar lloc a una successió complicada, com podem veure en el seu testament del 3 de maig de 1048, on deixava el seu
castrum de Fornels cum omni ipso alodio quod in circuitu predictu kastri abebat, al fill
que havia de tenir la seva esposa Gualangarda, que devia estar a punt de donar a llum
(Feliu i Salrach 1999, 714-717). Si el fill naixia, durant la seva minoria ell i la seva mare
haurien d'estar sota la tutoria i protecció dels comtes Ramon Berenguer i Elisabet, sense
cap referència a la comtessa Ermessenda. En el cas que el fill no naixés, el castre quedaria en poder dels citats comtes. Entre les altres deixes només figuraven dos parents
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del difunt, l'esposa, Gualangarda, i la mare, Ermessenda, sense esmentar germans o fills,
a més de les habituals donacions eclesiàstiques, en aquest cas a les seus de Girona i
Barcelona, Sant Pere de Galligants i Sant Feliu de Girona. Era evident que en els complicats anys de mitjan segle XI el testament deixava una situació molt incerta; l'herència
d'un castell i el seu terme a un fill no nat i una vídua sens dubte seria discutida i hauria de provocar conflictes en un futur no gaire llunyà.
El testament de Bernat Ermengol ens planteja diverses qüestions de gran abast. La primera és l'estret lligam que Bernat sembla tenir amb els comtes Ramon i Elisabet, als
quals encomana la protecció dels seus hereus. Es tracta d'un fet especialment remarcable perquè en aquells moguts anys quaranta del segle XI la potestat sobre les terres del
corntat de Girona sembla en mans de la comtessa Ermessenda, aleshores enfrontada amb
el seu nét Ramon. El més lògic hauria estat que Bernat Ermengol hagués encomanat el
castell de Fornells sota la protecció de la comtessa-àvia i, en canvi, ho va fer al nét, per
què? No ho sabem segur, però en aquells anys els comtes es trobaven enfrontats en una
contesa on també hi hagueren episodis bèl•lics i, sens dubte, el control dels castells era
un aspecte cabdal. Bernat Ermengol havia triat el bàndol de Ramon Berenguer i aquesta tria va resultar beneficiosa per a la seva nissaga, especialment quan uns anys després
es produí la victòria del jove Ramon sobre la vella Ermessenda.
D'altra banda, aquesta primera referència documentada al castell de Fornells ens obliga a plantejar-nos la qüestió del seu aixecament i la seva erecció en centre d'un terme
castral. Cap dels documents anteriors al testament esmenta el castell, però aquest no es
un argument definitiu sobre la seva inexistència. Ara bé, hem de tornar a esmentar el testament del bisbe Eriball d'octubre de 1041 per comprovar que se citen molts alous situats
en termes castrals, però els alous de Fornells, citats tres cops, mai surten relacionats amb
un castell. En el comtat gironí i els seus veïns d'Empúries, Peralada i Besalú no trobem
gairebé mai citats els castres com a termes i centres jurisdiccionals, a diferència del que
passa al corntat d'Osona, reorganitzat i "encastellat" des de la fi del segle IX i les terres
frontereres o marques al sud del Llobregat i Cardener des de principi del X.
Finalment podem plantejar-nos quina era la naturalesa i l'abast de la donació de
Bernat Ermengol. El castre de Fornells amb els alous que hi ha al voltant del citat castell sembla dir que la donació no abastava la totalitat del terme, amb jurisdicció sobre
els seus habitants i béns, sinó més aviat un espai concret més o menys proper al castell,
la qual cosa significaria que la potestat o autoritat al terme no estaria totalment en mans
dels senyors castellans, sinó que l'haurien de compartir amb altres institucions que gaudirien d'autonomia –en podem dir immunitat– en funció en algun cas de donacions antigues, com les que tenia la seu de Girona a Fornells des de principi del segle X i que va
ampliar amb altres donacions durant la segona meitat del segle XI, o les noves adquisicions que mitjançant donació i compra va fer la canònica de Sant Vicenç de Cardona, o
també les que més endavant va aconseguir el cenobi de Santa Maria d'Amer del testament del senescal Guillem Ramon, a començament del segle XII.
Hug Guillem de Fornells i les disputes comtals
Menys d'un any després de la mort de Bernat Ermengol –8 de maig de 1048– la situació del castre de Fornells havia canviat molt. El 6 de febrer de 1049, va tenir lloc un conveni entre Hug Guillem i Adalgardis d'una banda i els comtes Ramon Berenguer i
Elisabet de l'altra (Feliu i Salrach 1999, 721-722). Els primers definien, pacificaven i evacuaven a favor dels comtes tots els drets que tenien a la fortalesa de Fornells amb tots
els alous, terres i cases "que us va donar Bernat Ermengol", com reconeixien els matei-
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xos Hug i Adalgarda (o Ledgarda), tot recordant el citat testament de 1048. El conveni
era un acte de reconeixement de l'autoritat comtal, però també d'aparent renúncia d'una
possessió de la qual, pel que sembla, Hug i Adalgarda s'haurien apropiat il•legalment,
almenys a parer dels comtes, la qual cosa vol dir que el testament i la donació de Bernat
Ermengol als comtes no havia estat respectat inicialment: el fill del difunt no havia nascut o potser ell i la seva mare –de qui no en tornem sentir a parlar– havien mort, i Hug
Guillem i la seva esposa s'havien apoderat del castell, contrariant els drets testamentaris
dels comtes. Les signatures del conveni de pacificació, on apareixien les dues parelles
enfrontades, significaven la cloenda de l'enfrontament.
Hem de relacionar aquest document de reconeixement de la potestat comtal amb un
altre que l'endemà 7 de febrer de 1049 signaven els mateixos protagonistes, en el qual
els comtes Ramon i Elisabet encomanaven a Hug Guillem el castell de Fornells i li'n reconeixen la potestat, que el comtes podien recuperar quan li demanessin. Els comtes
també exigien que la dona d'Hug, la seva sogra Ermesen (socrus sua) i els seus fills,
quan tinguessin l'edat, fessin els mateixos juraments i convenis (Feliu i Salrach 1999, 722724). Per primera vegada al comtat de Girona, els comtes utilitzaven una fórmula que
després Ramon Bereguer i Almodis, la seva segona esposa, van fer servir a bastament:
el jurament de fidelitat dels senyors dels castells –primer document–, a canvi del reco
possessió d'aquests, només matisada per una referència a la-neixmtdlafcv
devolució de la potestat d'aquests quan els comtes ho demanessin.
Qui era Hug Guillem i quina era la seva relació amb els Ermengols de Fornells? El
document que acabem de citar estableix una relació familiar que el vincula amb els castellans anteriors –Ermengol Bernat (+1047) i Bernat Ermengol (+1048)– de forma explícita; es tracta de la citada referència a la socrus sua –la seva sogra– Ermessenda. Es tractava, sens dubte, del mateix personatge que figurava com a vídua d'Ermengol Bernat en el
testament d'aquest l'any 1047 i com a mare de Bernat Ermengol en 1048. Concretament
el primer tractava de l'execució d'un dels llegats del testament d'Ermegol Bernat, la donació de l'alou que tenia al terme de Gualta a la canònica de la seu de Girona. Entre els
marmessors i signants del document figurava Ermessenda, vídua del difunt, i també un
Ugoni Guilielmi –Hug Guillem– que reputem parent i fou, versemblantment, el successor
del difunt en el domini del castell. Un any després la mateixa Ermessenda figurava en el
testament del seu fill Bernat Ermengol com a beneficiària d'un alou a Pelacons i altres
béns. Si afegim que el nom d'Ermessenda també figurava en el citat conveni com a sogra
d'Hug Guillem, això només pot significar que l'esposa del citat Hug –dita Adalgards– era
filla d'Ermengol Bernat i germana de Bernat Ermengol, i l'ascens d'Hug a la possessió del
castell de Fornells s'hauria produït per matrimoni. Sembla probable que la seva presa de
possessió del castre, poc després de la mort del seu sogre sense descendència, hagués
estat amb l'oposició dels comtes, els legítims hereus del castre, però amb el suport d'una
part dels seus parents. D'aquesta manera podem entendre la signatura d'Ermesen entre
les d'Hug Guillem i Adalgarda en el citat conveni amb els comtes del febrer de 1049; l'esposa del difunt Ermengol Bernat (+1047) i mare de Bernat Ermengol (+1048) era esmentada entre els seus en el pacte amb els comtes Ramon i Elisabeth. Més enllà no sabem
albirar quin era l'origen i la nissaga d'Hug, que no devia ser un qualsevol quan casà amb
una Fornells. Pel que fa a la seva descendència, sabem que tenia fills, massa joves en
1049 per signar els documents, però un decenni després trobarem Ramon i Berenguer,
fills de Ledgardis (o Adalgardis) que no dubtem que foren els fills d'Hug, car també juraren fidelitat als comtes pel castrum de Fornells.
Malgrat la desaparició del nom Ermengol en relació al castell de Fornells, no podem deixar d'apreciar l'activitat d'altres Ermengols a la rodalia de Fornells i els indicis sobre els seus
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vincles amb la nissaga castellana. Es tracta concretament d'Hug Ermengol i Miró Ermengol.
El primer surt citat a dos documents en contextos força significatius: el 9 de desembre de
1043 va vendre al cabiscol Ponç una part del seu alou que tenia a Santa Àgata, a la parròquia de Sant Sadurní de l'Heura (Martí 1997, 249-250). El trobem per segon cop en 1079
quan va donar a la seva filla i el seu gendre el mas de la Massana, a Vilablareix (Martí 1997,
385-386). Notem en els dos casos uns topònims ja apareguts anteriorment i relacionats amb
Bernat Rovira, que va deixar les esglésies de Sant Menna de Vilablareix i Santa Àgata a la
canònica de la seu en algun moment entre els anys 1031 i 1040. D'altra banda també podem
documentar un altre Ermengol, Miró Ermengol, citat en el testament d'Arnau Ramon de
Sobreportes l'any 1066 (Pruenca i Marqués 1995, doc. núm. 22), on aquest esmentava l'alou de Vilablareix que va comprar a Miro Ermengaudi; un altre cop surt citat un Ermengol,
probable descendent de Bernat Rovira, amb alous a Vilablareix. La coincidència dels alous
i dels termes on se situaven els alous ens fa sospitar que es tractava d'uns descendents de
Bernat Rovira i, per tant, fills d'Ermengol Bernat i germans de Bernat Ermengol, bé que ni
Miró ni Hug siguin citats en el seu testament i que finalment el castre quedés en possessió
de la seva germana Adalgarda i el seu marit Hug Guillem. Sens dubte això hauria estat a
causa d'un conflicte familiar del qual, malauradament, desconeixem tots els aspectes.
En el primer volum d'aquest llibre ja varem establir la possibilitat que el paper de tots
aquests Fornells pugui haver estat notable en els anys quaranta, durant la primera etapa
de disputes entre la comtessa Ermessenda i els comtes Ramon Berenguer i Elisabet
(Canal et al. 2003, 72), disputes que tindrien, entre altres objectius, la potestat sobre el
comtat i el bisbat de Girona. En aquest punt hem de notar que la donació testamentària
del castell de Fornells que en 1048 va fer Bernat Ermengol als joves comtes barcelonins,
i els convenis i juraments establerts amb l'hereu Hug Guillem en 1049 eren els primers
actes de sobirania del comte Ramon Berenguer a Girona i representaven sens dubte un
desafiament a la comtessa Ermessenda, la potestat de la qual no era reconeguda en cap
moment, un fet que contrasta amb la fidelitat que servà el seu avantpassat Bernat Rovira
a la comtessa. Desconeixem en quin moment els Fornells van trencar amb Ermessenda;
sembla que hagi pogut passar en els anys quaranta, després de la mort de Bernat Rovira,
i tal vegada pugui estar relacionat amb l'aixecament del castrum, que en el testament de
Bernat Ermengol ocupava un lloc clau –era la base del seu poder i possessions–, potser
la seva erecció no va comptar amb el suport de la comtessa i això havia tornat els
Fornells cap a l'aliança amb el bàndol enemic dels comtes Ramon i Elisabet. Res del que
diu el testament dóna suport explícitament a aquesta hipòtesi, però cal tenir en compte
que aquest document significa el primer acte de reconeixement de la potestat de la parella comtal a Girona i, de retop, de rebuig d'Ermessenda. Com veurem tot seguit els
Fornells obtingueren impo rtants beneficis d'aquest canvi d'aliances.
Els

fills d'Hug Guillem de Fornells: Ramon de Fornells i l'abat Berenguer

En el jurament d'Hug Guillem als comtes Ramon i Elisabet, el 7 de febrer de 1049, el
citat Hug es comprometia a fer jurar fidelitat a la seva esposa Adalgarda, la seva sogra
Ermessenda i als seus fills quan aquests tinguessin edat de fer-ho "(...) hec omnia predicta faciant et atendant (...)filii sui quando etatem habuerint" (Feliu i Salrach 1999,
doc. núm. 349). El document no cita els noms però sabem que es tractava de dos nens
perquè unes ratlles més endavant Hug Guillem demanava que quan morís els comtes
encomanessin el castell al fill gran i si aquest també fos mort al petit.
Uns anys després, possiblement a les darreries de 1057, la documentació ens descobreix els noms dels hereus d'Hug: s'anomenaven Ramon i Berenguer, significativament
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els dos noms del comte de Barcelona, el seu protector. El seus noms apareixen entre els
diversos convenis i juraments de fidelitat que els magnats gironins van fer als comtes
Ramon i Almodis, poc després que aquesta fos nomenada pel seu marit propietària del
comtat de Girona en novembre de 1057. Hem de recordar que el context d'aquests convenis i juraments significava una veritable reorganització del poder després d'anys d'en
els bàndols comtals enfrontats, a més del reconeixement del poder dels-frontames
senyors i els seus castells. Els documents signats pels Fornells eren quatre, car es tracta de
dos juraments a cadascun dels comtes (Feliu i Salrach 1999, doc. núm. 348. 349. 926 i 827),
i palesaven la condició de fills de Ledgardis femina dels juradors, la mateixa Adalgardis
citada com a esposa en el conveni i jurament d'Hug Guillem, la qual cosa no deixa dubte
sobre la seva filiació. Una altra característica remarcable és la referència exclusiva al comtat, bisbat i ciutat de Girona amb el seu castell de Gironella quan Ramon i Berenguer juraven fidelitat a Almodis, car aquesta havia estat elevada a la condició de comtessa propietària, i per tant governadora en igualtat amb el seu espòs. En canvi els juraments a Ramon
Berenguer abastaven també els comtats, ciutats i episcopats de Barcelona i Osona.
Els juraments també reconeixien que disposaven de la potestat de castells en nom
dels comtes, als quals els haurien de retornar quan els ho demanessin. Concretament
Ramon citava a tots dos juraments "(...)ipso castro de Todela sive de ipso castro de
Fornnellos vel de ipsas fortedas qui in ipsos castros sant(...) "; una referència als castres
de Tudela, a Sant Gregori, sobre la muntanya de Sant Grau, i al de Fornells. El seu
germà, Berengarius abba, filius qui fui Ledgaris femina, jurava fidelitat amb les mateixes clàusules, però només citava ipso castro de Todela com a castell sota la seva potestat. Les referències a la mare, Ledgardis o Adalgardis, així com al castre de Fornells no
deixen gaires dubtes sobre la personalitat de Ramon i Berenguer: eren els fills d'Hug
Guillem, massa petits en 1049 quan el seu pare jurà fidelitat als comtes, però que vuit
anys després ja s'havien fet amb l'herència paterna i fins i tot l'havien augmentada, la
qual cosa dóna idea de la seva joventut en aquells moments, car segurament tindrien al
voltant de vint anys.
Barengarium abbatem, juntament amb altres magnats i Reimundum Mironis de Totela,
són citats entre els fidels comtals en el conveni i jurament que Bonfill va fer als comtes
Ramon i Almodis pel castell de la Tallada, sobre la guerra que els va enfrontar amb el vescomte Ponç Guerau –entre 1058 i 1061– (Feliu i Salrach 1999, 1208-1209). Si aquest era el
"nostre" abat Berenguer, i creiem que ho era, no hi ha dubte del paper polític del fill d'Hug
Guillem de Fornells com a fidel i home de confiança dels comtes, en els difícils anys de les
revoltes senyorials. No podem deixar de citar que Berenguer era abat de Sant Feliu de
Girona, tal com el lector podrà llegir en el capítol d'aquest llibre dedicat a la canònica gironina, la qual cosa ens permet reblar encara més l'important paper jugat per aquesta família de la noblesa gironina en els difíclis anys de la meitat del segle XI.
Poc després d'aquests esdeveniments la nissaga dels Fornells desapareix sense deixar
rastre. No tenim cap notícia de Ramon de Fornells després dels seus juraments que
poden ser datats a la fi de 1057, com els de la resta dels comdors gironins. Per la seva
banda l'abat Berenguer deixa de citar-se poc després, car no en tenim cap notícia que
l'esmenti viu després de 1061. És probable que cap d'ells tingués descendència, la qual
cosa explica que més endavant, ja en el segle XII, trobem el castre de Fornells en possessió d'altra nissaga, la fadristerna dels Hostoles, en la persona del senescal Guillem
Ramon, que més endavant entroncaria amb els Montcada. Sabem que en el seu testament de 1122 (Pruenca i Marquès 1995, 65-68) va deixar diversos béns de Fornells al
monestir de Santa Maria d'Amer, i el seu fill Guillem Ramon II va citar el castell de
Fornells sota el seu domini en el jurament de fidelitat que va fer al comte Ramon
Berenguer IV en 1136 (Rossell 1945, 481-482).
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Conclusions
El terme de Fornells és un dels llocs en què es mostren amb més nitidesa les transformacions de les formes de govern en la primera meitat del segle XI. A principi del segle
hi trobem alous que pertanyien a magnats laics com Gausfred Llong o Guitart Arnau, però
probablement 1'aloer principal era Bernat Rovira, que també tenia alous als termes veïns,
un noble del cercle proper de la comtessa Ermessenda, que va exigir al vescomte Bremon
la compra dels alous esmentats com a garantia del retorn de les penyores que anteriorment li havia donat i expliquen la posició preeminent dels vescomtes Bremon i Eriball de
Cardonà a Fornells, que després heretà la canònica de Sant Vicenç de Cardona. En el
transcurs de les convulsions de la dècada dels anys quaranta, els hereus de Bernat Rovira
enfortiren la seva posició. El fill, Ermengol Bernat, i el nét, Bernat Ermengol, alçaren un
castre i el segon jurà fidelitat als comtes Ramon i Almodis, amb la qual cosa afeblí el
poder de la comtessa Ermessenda al comtat de Girona. L'hereu dels Ermengols fou Hug
Guillem, casat amb Ledgarda, filla i germana, respectivament, dels anteriors, que va reblar
el lligam amb Ramon i Almodis amb un conveni i jurament en 1049. Els seus fills guanyaren avantatges d'aquesta presa de partit i Berenguer, el fill segon, aconseguí 1'abaciat
de Sant Feliu de Girona poc després de 1050. Ramon, l'altre fill, sembla que no tingué
hereus i per això, en algun moment de la segona meitat dels segle, el comtes adjudicaren el castre a un home de màxima conflianÇa, el senescal Guillem Ramon.
Aloers i senyors del terme i castre de Fornells
Les dates corresponen als anys en qué els personatges són citats en la documentació.
Quan són difunts apareixen fora de parèntesi, amb una creu al davant.

-

DURAN I LLOBETA (a.1013).
GAUCEFREDUS LONGUS (1013, a.1014). Casat amb Guisla.
GUITART ARNAU I RIQUILA (a.1028).
BREMON VESCOMTE (1028), +1032.

- ERIBALL, ARDIACA, VESCOMTE I BISBE, germà de Bremon (1028, 1032, 1040).
- BERNAT ROVIRA (1013, 1018, 1028, d.1031), +1040, 1043, 1068.
- ERMENGOL BERNAT DE FORNELLS, fill de Bernat Rovira (1018, 1047), +1062.
Casat amb Ermessenda i pare de Bernat Ermengol, Hug Ermengol i Ledgarda.
- BERNAT ERMENGOL DE FORNELLS, fill d'Ermengol Bernat (1028, 1047, 1048), +1049. Casat amb
Gualangarda.
- HUG GUILLEM DE FORNELLS I LEDGARDA (o Adalgarda), filla d'Ermengol Bernat i Ermessenda,
germana de Bernat Ermengol (1049).
- RAMON DE FORNELLS I L'ABAT BERENGUER, fills de Ledgarda i Hug Guillem (d.1057).
- GUILLEM RAMON, senescal (branca fadristerna dels Hostoles); segona meitat del segle XI
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Parietes Rufini
Les transformacions d'un domini episcopal de l'entorn de Girona
en l'alta edat mitja (s. IX-XI)
En el volum anterior d'aquest llibre, el lector ha pogut trobar l'estudi monogràfic dels
diversos termes en què es va descompondre la primitiva uilla de Parietes Rufini: Domeny,
Taialà, Fontajau i el mateix Parets Rufi. Entenem que calia també fer un estudi global
del conjunt per tal de poder copsar el seu caràcter unitari inicial i les causes i característiques del procés posterior de fragmentació i feudalització. De tots els textos citats, se'n
trobarà la referència a l'apèndix.
El benefici episcopal de Parietes Rufini en el segle IX
La uilla de Parietes Rufini o Parets Rufí és una de les més antigament documentades
del comtat de Girona. S'esmenta a tots els preceptes atorgats pels monarques carolingis
als bisbes gironins entre 834 i 922. Es tracta dels set diplomes concedits pels monarques
francs als bisbes gironins, en els quals es citaven les uillae o termes amb l'autoritat o
potestat que havia estat donada al bisbe, autoritat que comportava la immunitas en relació a les altres autoritats del territori –el comtat. Entre totes aquestes uillae sempre se'n
citaven dues a la rodalia de Girona, Parietes Rufini i Castellum Fractum, una i altra situades consecutivament a la riba esquerra del Ter. La referència a una donació inicial de
l'emperador Carlemany, com recordava el precepte de 834, ens fa pensar que aquella
hauria tingut lloc abans de 814, data de la seva mort.
La immunitat tenia un sentit doble i complementari; d'una banda significava que cap
autoritat pública podia intervenir en els afers de naturalesa fiscal o judicial dins el seu
terme, com s'encarregava d'esmentar un precepte de l'any 922 quan deia que "(.)nullus
comes nec vicecomes aut viccarius aut alíqua potestas(..)" podia "C..)aut homines ipsis
episcopo vel ecclesie, tam ingenuos quam servos super terram ipsius commanentes
(...)contra raciones distringendos(...) "; tot plegat volia dir que cap autoritat púbica del
comtat -comtes, vescomtes o veguers- podia imposar la seva autoritat als habitants dels
termes atorgats pels reis al bisbe i la seu episcopal. D'altra banda, el precepte de l'any
899 complementava aquesta informació afegint que "(..)ipsis vero homines que in supradictis uillis habitant vel habitaturi sunt tale obsequium vel tale servitium supradicto episcopo vel suís succesori bus faciant et serviant qualem comitibusfacere consueverunt (..)et
nullum censum vel servicium ullo tempore ingerere quis presumat". Això volia dir que
els habitants de les uillae atorgades als bisbes pels monarques havien de donar la mateixa obediència i serveis al bisbe que s'acostumava a donar als comtes i que no podia
obligar-los –cap de les citades autoritats– a pagar cap impost ni satisfer cap servei, car
aquest poder havia estat transferit al bisbe. Tot plegat ens diu que l'autoritat episcopal
sobre el terme de Parets Rufí i els seus habitants era de la mateixa naturalesa que la dels
comtes, els senyors "naturals" en la seva condició de funcionaris reials. Els bisbes havien
rebut aquest dret de manar, que els preceptes reials s'encarregaven de recordar, però
això només els donava permís a actuar com si fossin l'autoritat laica ordinària que representaven els comtes i els seus delegats a les altres uillae.
La immunitat que gaudien els bisbes a Parietes Rufini i a les altres uillae atorgades
pels monarques presenta signes d'una evolució, al llarg del segle IX, molt relacionada
amb les transformacions polítiques d'aquella centúria. Al començament sembla limitada
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als aspectes judicials: a les uillae episcopals les autoritats públiques no poden intervenir
en aspectes com les causas o fredas (judicis i multes) ni tampoc imposar-se als fideiussores (fiadors), així com no podien imposar les mansiones i paratas, els drets d'alberg
dels funcionaris en trànsit. A banda d'aquestes exempcions, els preceptes dels anys 834
i 844 només esmentaven el dret dels bisbes al terç dels impostos del pascuario i del telo
que es cobraven a tots els mercats del bisbat. El bisbe no tindria drets sobre la resta-neo,
dels fisci (drets públics), que per tant serien competència del comte i els seus funcionaris. encara que les altres reddibitiones, igualment exceptuades als preceptes, podrien
referir-se al conjunt o gran part de les prestacions tributàries. Malgrat aquest dubte, pensem que els comtes i els seus delegats també podien actuar als termes episcopals en
l'àmbit de les seves competències, aquelles no especificades als preceptes. Caldrà esperar a les darreries del segle IX per veure aparèixer noves fórmules en els preceptes reials
com ara el dret a cobrar el censum o tribut sobre la producció que ja tenien dret a cobrar
els bisbes de Barcelona als seus dominis des de 844, però que en relació a les uillae
episcopals gironines no s'esmentà fins a 899. Les fórmules utilitzades en aquest precepte, citades més amunt, fan entendre que aleshores els bisbes ja disposaven de la plenitud de la potestas (autoritat) a les uillae de la seva jurisdicció. Per tant, a les darreries del
segle IX el bisbe podria actuar a Parietes Rufini imposant la seva potestas en una sèrie
de qüestions entre les quals trobaríem els drets militars com 1'ostem i les scubias (serveis
militars), les calcinas o manteniment d'obres públiques, i molt especialment el censum
o tribut sobre la producció. De tota manera, a les darreries del segle IX l'autoritat dels
monarques carolingis era tan feble que pensem que la insistència de preceptes com els
dels anys 891 i 899 sobre aquestes qüestions, que en teoria eixamplaven l'autoritat episcopal sobre els seus dominis, eren més aviat producte de les demandes episcopals plantejades per les creixents interferències comtals que no pas altra cosa.
Com podem entendre la donació en el segle IX al bisbe d'un conjunt de drets públics
sobre un grapat de uillae escampades pels quatre comtats gironins, gairebé totes a
menys de vint-i-cinc quilòmetres de Girona? La raó la podem trobar en una frase emprada en el precepte de 891 on s'explicava que la seu episcopal tenia dret a esperar aquests
ingressos procedents del fisc "(...)in almoina pauperum et stipendia clericorum ". O sigui
que es tractava més aviat d'una obligació de l'Estat de remunerar els bisbes per al manteniment de les funcions assistencials –l'almoina dels pobres– i per a la remuneració o
estipendi dels seus clergues. La fórmula ens permet entendre la relació estreta de l'Estat
i l'Església en època carolíngia, car el manteniment de l'estructura eclesiàstica era una
competència estatal. En el cas dels bisbats i monestirs s'efectuava mitjançant els drets i
béns públics de determinats termes atorgats mitjançant preceptes reials, mentre que les
parròquies eren mantingudes mitjançant el decimum eclesiàstic, definit a bastament a les
dotacions d'esglésies parroquials dels segles IX i X. Era originàriament el delme o desena
part del tribut principal, el censum, en l'antiguitat tardana, però no sabem si aquesta era
encara la seva característica en època carolíngia. La proximitat a la ciutat episcopal de
Gerunda explica la importància de grans termes com els de Parietes Rufiní i Castellum
Fractum, car els seus ingressos havien de servir per al manteniment quotidià de la munió
de clergues –stipendia clericorum– i els serveis –almoina pauperum– desenvolupats per
la seu gironina.
L'origen d'aquestes dotacions era anterior a l'etapa carolíngia. Des de l'època del baix
imperi era normal que els emperadors atorguessin béns i drets públics de determinats
termes fundi o uillae– per al manteniment dels bisbats i, més endavant, de les abadies.
Aquest costum es va mantenir –si no es va reforçar– als regnes germànics posteriors.
Trobem, per exemple, que l'any 696 el rei merovingi Childebert III va atorgar un pre-
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cepte d'immunitat on s'especificava que cap autoritat podria "(..)in curtis vel uillas ipsius
monasteriae (..)ad causas audiendum vel freda exigendum seu mansiones autgaratas
vel qualisqum que retributionis(..) ", o sigui que les autoritats públiques no podrien
actuar judicialment a les vil-les o termes sota domini abacial, ni imposar multes o indemnitzacions, ni exigir el dret d'albergar els funcionaris i la seva comitiva o cap altra retribució pública, car aquestes competències les ostentava l'abat beneficiari. Una fórmula
molt semblant a la utilitzada en el primer precepte gironi de l'any 834 on es deia que
Y...)nullus iudex publicus (...)in possessiones memorate sedis(..) podria (...)causas judiciario more audiendas (..)aut ,freda exigenda (..)aut mansiones vel paratas faciendas
(...)nec reddíbitionis". Sembla clar que es tractava del mateix conjunt d'excepcions, de
naturalesa principalment judicial, però també fiscal, aparegudes a dos preceptes separats
per gairebé segle i mig. Per això pensem que si els reis merovingis del segle VII ja atorgaven preceptes d'immunitat a les institucions eclesiàstiques, aquestes també devien
existir en època visigoda al sud dels Pirineus, encara que no se n'hagi conservat cap,
segurament per les pertorbacions provocades per la conquesta islàmica del segle VIII.
El cap moment cal confondre la potestatem de què estava dotat el bisbe amb la propietatem de les terres i béns mobles, si més no amb el sentit que modernament donem
al mot. Disposem de documents del segle X referits a determinats sectors de l'antic domini de Parets Rufí, on diversos propietaris feien compres i vendes, com veurem més endavant. Per això no cal confondre els dos conceptes; el primer –la potestas– fa referència
a l'autoritat de què gaudia el bisbe per delegació reial i el seu dret a rebre l'obediència,
impostos i serveis deguts a l'autoritat per part dels habitants de les uillae, mentre que la
propietat podia estar molt repartida, sense excloure que un dels propietaris fos el mateix
bisbe, com sembla deduir-se d'alguns documents del segle X.
Queda clar que Parietes Rufini pertanyia a l'extens conjunt de termes que –amb els
drets i béns fiscals– havien estat atorgats als bisbes gironins per al manteniment de les
seves funcions i dels seus clergues, però encara hem d'aclarir sota quin títol jurídic mantenien la seva possessió. És evident que els bisbes no n'eren propietaris car en el seu sentit actual aquest concepte, ni cap altre de semblant s'utilitzava en els preceptes recaptats
dels reis fins a començament del segle X. De fet els diplomes carolingis esmentaven la
titularitat o autoritat pública –estatal o reial–, sobre els citats béns i drets i els llocs on s'aplicaven –les uillae– que havien estat cedides als bisbes, encara que aquests reconeixien
periòdicament la potestat reial sobre aquesta i les posaven sota la protecció reial, una
manera d'intentar frenar els intents d'usurpació del patrimoni episcopal que començaven
a abundar des del segon quart del segle IX, per obra dels comtes i els seus fideles.
Beneficium és el concepte que millor defineix la modalitat de possessió dels llocs,
drets i béns en possessió del bisbe i la seu episcopal. Es tracta d'una donació revocable,
en la qual el titular o propietari –el monarca en el cas de béns fiscals– els donava amb
la condició que el possessor –el bisbe– reconegués la titularitat eminent del monarca, un
fet recordat sistemàticament a cadascun dels preceptes d'immunitat. A canvi d'això es
renovava automàticament la possessió episcopal. Aquesta consideració, i el respecte dels
bisbes cap a la figura dels monarques carolingis, fins i tot quan aquests ja havien perdut
–en el segle X– gairebé tot llur poder efectiu, explica que l'episcopat gironí trigui fins a
mitjan segle a considerar les uillae de la seva dotació com alous de la seva propietat.
Ho farà quan la potestas reial ja no sigui res més que un record.
Quina era l'extensió i els límits d'aquesta uilla o benefici episcopal de Parietes
Ruffini.? La documentació del segle IX ens permet observar que per la banda de ponent
s'esmenta com a més proper el terme parroquial de Sant Gregori, citat en la donació del
bisbe Teuter als canonges de la seu en 887 i separat històricament de Parets Rufí pel
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torrent de Gàrrep, citat com 1'alveo Garreb des del segle XI, un límit geogràfic que segurament no havia canviat amb els segles. Al nord el mateix document de Teuter cita la
parròquia de Cartellà, mentre que el terme de Sant Medir i Sant Genís era esmentat des
de 830 com el lloc on s'assentava el monestir del mateix nom, que va ser probablement
destruït per la incursió hongaresa de 942 i esdevingué, aleshores, una parròquia amb el
mateix nom dependent de l'abadia de Santa Maria d'Amer, successora del cenobi extingit. Finalment, al nord-est, hi trobem el terme de Castellum Fractum, una altra uilla episcopal amb la qual apareix estretament vinculada Parietes Rufini, car els preceptes d'immunitat del segle IX les citen conjuntament: "(...)aliasque aulas quarum vocabula sunt
Castellum Fractum et Parietes Ruffini(.) , diu el precepte de l'emperador Lluís en 834
i també el precepte de Carloman de 881, la qual cosa ens fa pensar que hagin estat inicialment una donació conjunta, segurament del mateix Carlemany, com s'encarrega de
recordar el primer precepte citat de 834 quan l'emperador Lluís esmentava "C..)uillis et
hominibus a donno (.. )genitore nostro Karolo(.. )'; sens dubte el citat Carlemany. Per la
banda de llevant i sud no s'ementen termes entre Parets Rufí i el Ter abans del segle X.
Naturalment, l'absència d'altres noms no pot ser usada com a prova de la inexistència d'altres termes veïns de Parets Rufí en el segle IX; l'espai que deixaven lliure els termes citats més amunt inclouria llocs com Taialà, Domeny i Fontajau que no se citen en
el segle IX i no apareixen esmentats fins al segle X, concretament l'any 922 en els tres
casos. Però la mateixa documentació del segle IX ens permet defensar la seva pertinença a l'extens terme episcopal de Parietes Rufini car, a banda del seu veïnatge, els dos
preceptes de l'any 922 informen de la seva dependència de la jurisdicció episcopal, mentre que la llista de les parròquies citades en la donació del bisbe Teuter als canonges
gironins, a la qual podem afegir el terme monàstic de Sant Medir, ens dibuixa un mapa
al nord del Ter format per les parròquies de Sant Gregori, Canet, Cartellà i el citat Sant
Medir. Si observem el mapa veurem que queda un espai buit al nord del riu, ocupat precisament pel conjunt de Parets Rufí, Domeny, Taialà i Fontajau, que no formarien només
un domini episcopal sinó també un terme parroquial que no hauria estat donat als
canonges perquè formava part de l'extensa possessió del bisbe, i que aquest volia retenir íntegrament sota la seva potestat.
Poc més és el que podem dir del domini episcopal de Parets Rufí en el segle IX; els
preceptes d'immunitat del segle IX no aporten gairebé cap dada concreta sobre aquest ni
sobre els seus habitants, citats genèricament com hominibus, o ingenuos quam servos vel
franchos, i també familüs utrisque sexus als diplomes pontificis, que eren sens dubte
pagesos en gran majoria. Cal pensar que des de la fi del segle l'alou pot haver patit els
efectes del procés de descomposició definitiva de l'autoritat reial i la ràpida afirmació de
les nissagues comtals que, en molts casos, disputaren l'autoritat als bisbes, tal com identifiquem al bisbat de Girona durant els anys de l'episcopat de Servus Dei i les seves evidents disputes amb els comtes Sunyer i Delà. Pot haver estat Parietes Rufini un dels escenaris d'aquest conflicte? Per alguns indicis apuntats en la documentació del segle X creiem
poder contestar afirmativament a aquesta pregunta, com veurem tot seguit.
L'alou episcopal i la seva fragmentació en el segle X
La documentació conservada en relació als dominis episcopals gironins en el segle X
canvia notablement en relació al segle anterior. Gairebé desapareixen els preceptes reials
–els dos darrers són de 922– i en canvi es desenvolupa una casuística de compres, vendes i permutes que ens parlen d'una major mobilitat de la propietat, però també d'una
major fragmentació d'aquesta i dels alous o dominis, hereus de l'antic patrimoni públic.
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Malgrat tot, els preceptes reials són els primers que ofereixen una informació valuosa sobre els canvis en curs. Es tracta de dos preceptes atorgats pel rei Carles el Simple
al bisbe Guiu a començament de juny de 922. Un d'ells no presenta novetats bàsiques
respecte a l'anterior; es tracta d'un precepte de confirmació dels dominis i immunitats
concedits pels reis carolingis des de feia més d'un segle, als quals s'afegien alguns de
nous que els bisbes havien aconseguit per compres i donacions, com les del bisbe
Esmerad d'Elna i el comte Guifré Borrell, a més de la sorprenent donació dels uillares
Dominium i Brugaria que va fer el monarca, com si aquest encara tingués possessions
fiscals a Girona en aquella data, una qüestió a la qual tornarem més endavant.
Resulta molt interessant un altre dels preceptes negociats pel bisbe Guiu a Neuville
el juny de 922. Es tracta de l'atorgat al fidel episcopal Adroer, on el rei Carles reconeixia l'autoritat i la immunitat d'aquest sobre un grup de termes que prèviament havien
estat cedits pel bisbe "(...)venera bilis presul Gerundensis ecclesie Guigo nomine expetiit
a nostra mansuetudine ut fidelibus suis quasdam res quibusproprio iure untuntur, precepto nostro confirmaremus". Sembla evident la condició del fidel del bisbe del receptor del precepte i que els béns i drets rebuts eren de la jurisdicció episcopal. Entre

•i'

Felicis

Sti Emeteri et
Sti Genesi (830)

•i
^

Qartiliano (villa) :r

t

0

a

i®

St Pau de
Sarrià (1087)

_
®
•

•

Frugell (922)

%
a
`

1

ont (980)
t
r

^4.
ik

♦

y.•i
`
>

®

r

Caste(lum Fr tum
illa, 834)
a
Orta 80)

Exemines
(922-1000)
•

¡

^®,.-^

n
s .binteraso
0
(vi tare, 922)

Teudilane (922)
•i Narcissi (1107)

f

Aigues
Mortes

Sti Gregori (887) y
(parroquia)
°

(922)

N
Parietes FURT i
Dominium (922)
(Vallare et villa)

t

®`
s,/

on

St Feliu

^1_

St Pere de
Galli nts
lbs ....

.:.
k

^

som;." »
Mercadal

Tolosella

Salt

Girona

i

100-150m
200-300m
Fig. 7. Mapa del domini de Parets Rufí.

Arxiu Municipal de Girona

0

^
i

<100m
150-200m

y

^.®

Brugaria ( 22)
Fonteage o

Sti Felicis
1

¡
Petra Ficta (980)
^^
¡

Monta
Eudone

3km

aquests es trobava el uillarem Monteraso qui est in terminio F(T)oliane, una referència,
malgrat algun error en la transcripció, a l'actual mas de Mont-ras del terme de Taialà, que
afrontava amb la citada uilla Teudílane (Taialà), amb la riera del mateix nom, amb el
terminio Frugello, l'actual mas Forgell i amb una terra de Sant Feliu que es referia, segurament, a l'església de Sant Feliu de Parietes Rufini.
Ens trobem, per tant, davant un terme menor, un uillare, pertanyent a un altre de
major, una uilla, que sens dubte era Taialà. El bisbe havia segregat el terme menor i l'havia donat a Adroer, segurament a canvi de la fidelitat d'aquest, com s'encarrega de precisar el precepte reial, que es limita a ratificar la donació. Sembla evident que el terme
de Mont-ras era del bisbe, com també ho era el terme major de Taialà, al qual pertanyia
el citat uillare. La donació presenta característiques tradicionals que, d'una banda, preserven l'ordre jurídic antic, que podem anomenar carolingi, car el donant era una autoritat pública, el bisbe, que cedia un bé fiscal a un fidel i alhora es preserva la suprema
potestat reial mitjançant el precepte de confirmació. Però d'altra banda, també presenta
característiques noves, que podem anomenar feudalitzants, car la donació es feia sense
restriccions. No es tractava per tant d'un beneficium, i la relació entre donant i receptor
només quedava vinculada mitjançant la fidelitat personal i no per l'exercici de cap funció pública, un lligam més proper als feus del segle XI que no pas als beneficis del IX.
Què era el terme de Taialà, amb el seu vilar de Mont-ras, abans del 922? Si formava part
dels dominis episcopals que tenien el seu origen en una donació reial, com era que no era
citat a cap del sis preceptes del segle IX? Podríem argumentar que no totes les possessions
episcopals eren citades als esmentats preceptes; aquests només esmentaven les possessions
procedents del fisc reial, donades i confirmades pels reis, mentre no es citaven les donacions procedents de propietats particulars. Però aquesta no és una explicació vàlida en el
cas del uillare Monteraso, car en demanar el bisbe la confirmació del rei, estava reconeixent l'origen public o fiscal dels béns i drets afectats per la citada donació. L'origen del
domini sobre Mont-ras era, per tant, públic i només podia procedir d'una donació reial inicial al bisbe, sobre la qual no hi ha constància directa a cap precepte anterior.
Ara bé, disposem d'altres indicis indirectes per aclarir la qüestió. Podem estar davant
uns termes –Taialà i Mont-ras– que formessin part d'un altre de més gran, raó per la qual
no caldria que haguessin estat citats anteriorment, el terme major els inclouria. I de quin
terme es podria tractar? Si observem les afrontacions de Mont-ras, ja hem vist que limitava al sud amb terres de la propera església de Parietes Rufini, una església avui traslladada de lloc amb el nom de Sant Feliu de Domeny. Les seves restes més antigues
encara s'observen un quilòmetre al sud de Mont-ras, en el petit nucli disseminat de
Domeny a tocar de l'autopista. Aquesta proximitat és una raó per defensar que
Monteraso i el seu nucli major de Teudilane haurien format part, en el segle IX, d'un
extens domini episcopal format, sens dubte, per diversos termes, i que portaria el nom
del nucli principal, Parietes Rufini, on segurament hi havia la domus o residència principal, possiblement d'origen romà, que hauria donat el nom a tot el conjunt.
Tenim una altra raó, encara més poderosa, per defensar el vincle de Mont-ras i Taialà
amb Parets Rufí i l'alou episcopal. Després de 922 només trobem una altra referència a
Taialà abans del segle XII, quan apareix com el centre d'una parròquia dedicada a Sant
Narcís, des de 1107. Es tracta del testament del arxiprest i abat de Sant Feliu, Guadamir,
que en 976 deixava –o retornava– l'alou que tenia al terme de Foilano (Todilano) a la
seu de Santa Maria de Girona, amb la condició que el conservés el prevere Adalbert
mentre visqués; en el mateix document Guadamir deixava tot el seu pa i vi –segurament
censos o bé tasques– que tenia al citat terme de Todilano (aquest cop ben transcrit) per
a l'obra de Sant Feliu i per als seus canonges. Com podem veure, el document planteja
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l'existència de lligams del terme de Taialà amb els abats de Sant Feliu i aquest lligam s'afermaria posteriorment. Les notícies sobre aquest terme són molt escadusseres i cal arribar a principi del segle XIII per trobar-nos amb textos que parlen del domini de l'abat
de Sant Feliu de Girona sobre Taialà. I aquí és on trobem el probable desllorigador del
problema: la senyoria episcopal i de la seu de Girona sobre Parets Rufí i la de Sant Feliu
sobre Taialà tenen segurament un origen comú. Hem de recordar que, des de principi
del segle IX, Santa Maria i Sant Feliu formaven una seu episcopal amb dues esglésies,
que tingueren un procés de segregació al llarg del segle X i principi de 1'XI, quan Sant
Feliu es consolidà com una abadia independent i passà a gestionar un patrimoni propi,
segregat de l'episcopal. Per tant a principi del X, Taialà i Mont-ras encara formaven part
d'un extens terme episcopal, del qual calia començar a distingir alguns dels seus elements —uillae i uillares amb els seus noms— que començaven a ser donats a fidels del
bisbe, com el citat Adroer, mitjançant procediments que encara s'assemblaven als beneficis tradicionals, però que cada cop s'apropaven a les incipients formes feudals, com
mostra el testament de l'abat Guadamir en 976. Un cop endegat el procés de divisió
patrimonial entre Santa Maria i Sant Feliu, l'inicial terme episcopal hauria estat dividit,
segurament en el segle XI, i una part atribuïda a la nova abadia independent, segurament seguint tendències que ja s'obervaven en la segona meitat del segle X.
En els mateixos dies que va ser promulgat el precepte adreçat a Adroer, el bisbe de
Girona en va rebre un altre, ja citat, dedicat a confirmar els seus drets episcopals. No era
cap novetat: es tractava del setè document atorgat pels monarques als bisbes gironins des
de 834, el vuitè si hi afegim la dotació inicial de Carlemany, desapareguda però esmentada en el precepte de l'emperador Lluís. La principal novetat del precepte de 922 era que
la seva redacció es produïa en un moment d'extrema feblesa del rei Carles el Simple, en
les mateixes dates que esclatava una gran revolta que posaria fi al seu regnat uns mesos
després. La collita de preceptes adreçats aleshores a les institucions i magnats catalans
només la podem entendre si ens fem una idea de la personalitat de Guiu, el bisbe gironí
que promogué la visita a la cort reial, de la qual aconseguí preceptes, entre d'altres, per a
la seva seu, per al citat fidel Adroer i per al cenobi de Sant Medir i Sant Genís, que disposaven de drets i béns situats en l'àmbit geogràfic on ens movem en aquest article. Pel
que fa al precepte adreçat al mateix bisbe i la seva seu, a banda dels termes repetidament
esmentats en preceptes anteriors, s'esmentaven aquells que els bisbes havien aconseguit
per compra o donació en els darrers anys —una vintena des del darrer precepte. Molt especialment, el rei hi esmentava de nous, afegits, procedents de la l'autoritat reial. Es tractava
concretament de "(..)in comitatu iam dictu Gerundensi, uillarem Dominicum et uillarem
qui ,fuit Cadabogii que vocatur Brugaria ": els vilars de Domeny i de Bruguera.
En una primera lectura el document sembla fer entendre que els reis encara posseïen
restes del seu patrimoni fiscal al comtat de Girona, del qual encara disposaven i podien
donar a una institució particularment fidel a la monarquia com era el bisbat de Girona.
Però aquesta interpretació topa amb la realitat coneguda: en aquells anys de començament del segle X els monarques havien perdut completament el seu domini sobre el
patrimoni i els drets fiscals; comtes, bisbes, monestirs i nobles laics, que actuaven com
a fidels comtals o episcopals havien pres possessió dels fisci, o del que quedava d'aquests i els havien, de fet, privatitzat. El mot alodium, cada cop més emprat des de final
del segle IX, resumia perfectament aquesta situació. Dos termes com els citats de
Domeny i Bruguera només haurien pogut passar del virtual domini reial a l'episcopal
amb la intervenció dels comtes, que a principi del segle X eren els autèntics propietaris
de l'antic patrimoni fiscal i les autoritats efectives al territori, però no s'esmenta, directament o indirectament, cap participació comtal en la donació dels preceptes l'any 922. Els
únics protagonistes de la donació eren el feble rei Carles i el bisbe Guiu.
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Nosaltres entenem que, malgrat les fórmules solemnes emprades en el text -(..)largimurperpauca nostre regali iure competentiapotestati(...)-, l'autoritat reial expressada era
exclusivament nominal. El bisbe desitjava aclarir que els termes citats en el text procedien
de l'autoritat representada pel monarca, per tal de refermar els seus drets. Per cap raó en
concret? Segurament perquè la seva autoritat era discutida en aquells termes. Per qui?
Probablement pels únics que tenien un poder comparable al dels bisbes: els comtes.
Si Domeny i Bruguera ja formaven part del patrimoni episcopal des d'abans de 922,
a quin terme pertanyien? Una altra vegada la geografia i algunes dades històriques posteriors ens poden ajudar a resoldre la qüestió. Domeny i Bruguera eren veïns de Parets
Rufí; el primer figura repetidament formant part de la parròquia medieval de Sant Feliu
de Parietes Rufini, fins al punt que el seu nom acabà canviant per esdevenir la moderna parròquia de Sant Feliu de Domeny. Si Domeny formava part de la parròquia de
Parets Rufí, una parròquia episcopal, no tenim cap dubte que també formava part del
seu extens domini en el segle IX, de la mateixa manera que també en formava part
Bruguera, vilar del terme de Domeny que esdevindria Fontajau des del segle XII.
Per quina raó el bisbe demanava específicament el reconeixement del seu domini
d'aquests uillares? Un document posterior d'alguns anys ens pot ajudar a respondre la
qüestió. L'any 950 el bisbe Gotmar permutava unes terres que tenia a Vilademany, amb
les que la nobilissima femina Rainilde tenia (...)in terminio de Domen jo, in locum
quem aucupant Brugaria vel Monte Eudone. És a dir que les terres de Rainilda se situaven dins el terme de Domeny, al seu sector més oriental, on hi havia el lloc o vilar de
Bruguera, que després seria el terme de Fontajau, amb el monte Eudone, segurament
el puig d'en Roca. Però la veritable importància del document rau en la personalitat
de la propietària. Rainilda, definida com a dona nobilíssima, era una de les filles del
difunt Delà, que fou comte de Girona a les darreries del segle IX i el gran perdedor,
juntament amb el seu germà Sunyer d'Empúries, en la lluita que els enfrontà amb la
nissaga dels comtes d'Urgell i Cerdanya, Guifré el Pilós i els seus fills. Però els seus
descendent havien conservat algunes engrunes del patrimoni fiscal a Girona i Besalú,
com ho demostren la donació d'un alou situat a Celrà que, poc abans del 922, va fer
el bisbe Esmerad d'Elna, fill de Sunyer i nebot de Delà, al bisbe de Girona, o l'alou de
Juïgues que la mateixa Rainilda va donar a Santa Maria de Ripoll. Les "engrunes", situades en terres que havien estat del gran domini de Parietes Rufini, pertorbaven, sens
dubte, l'autoritat episcopal, la qual cosa hauria provocat la inclusió dels termes de
Domeny i Bruguera en el precepte reial de 922, que ratificava, d'aquesta manera, l'autoritat episcopal i, en segon lloc, la permuta de l'any 950 d'una terres que Rainilda
tenia a Bruguera -Fontajau, més com a propietat que no pas com alou, pel que diu el
document.
Després del diploma d'immunitat de 922 trobem diversos documents on, per primer
cop, hom parla de vendes, donacions i permutes de terres de l'antiga possessió episcopal. En trobem quatre entre els anys 931 i 962, on apareix la citada permuta entre
Rainilda i el bisbe en 950. Totes descriuen més aviat la situació de la propietat de la terra
que no pas la potestat aloera sobre aquesta, a causa de la quantitat de noms que s'esmenten, entre donants, receptors i propietaris afrontats, que poden ser laics, clergues o
institucions religioses. Entre les persones podem destacar la citada Rainilda o clergues
com el levita Audesind, el prevere Guillem o el mateix bisbe Gotmar, que va adquirir les
terres de Rainilda. Entre les institucions religioses hi figura la seu de Girona, que apareix com a propietària a diverses de les afrontacions dels documents dels anys 931 i 962,
o Sant Pere -sens dubte Sant Pere de Galligants-, molt citat a les afrontacions de la permuta de 950 entre Rainilda i el bisbe.
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Ara bé, en tots els casos les terres esmentades es troben situades al sector oriental de
l'antic domini episcopal. L'any 931 hom parla dels termines de Dominio, mentre que l'any
963 hom precisa in uilla Dominio, mentre que en 950 l'especificació encara és més clara
in termino Domenio in locum quem aucupant Brugaria vel monte Eudone. És en aquesta zona on el domini episcopal mostra més signes de feblesa, fins al punt que sortirà del
seu poder més endavant. Es tracta concretament del sector més oriental de l'antiga uilla
episcopal, situat en la corba que forma el Ter davant Girona, un sector citat com a uillare en 922 i que des de 950 s'esmenta com un terme menor dependent de la uilla de
Domeny, com acabem de veure. Un terme que tingué diversos noms; l'any 922 hom el
definia com el uillarem que fuit Cadabogii, i en el 1005 com el uillarem quodfuit de condam Amoroni. Segurament es tracta de noms de distingits propietaris, possessores o uillici episcopals que no acabaren de consolidar els seus noms en relació al vilar. Sembla més
habitual el nom de Brugaria que s'esmentava en els textos de 922 i 950, però no el tornarem a trobar més endavant. Resultava també molt descriptiva la referència al monte
Eudone del text de 950 que ens parla del sector muntanyós del terme, situat al nord, al
límit amb Sarrià, aleshores la uilla Castellum Fractum, en el lloc on avui trobem el puig
d'en Roca. Malgrat les inseguretats de la toponímia no tenim dubtes sobre la identificació
de Brugaria amb l'actual Fontajau; els textos de 922 i 950 la situen en el veïnatge amb
Domeny o com un apèndix del seu terme, els anys 962 i 963 hom esmentava la strata o
via que discurrit ad Gerunda ciuitate en sentit est-oest i en 1005 la via qui pergit ad
Sancto Gregorio. La riba de Ter figurava com a límit meridional d'una de les terres que
va ser donada en 962. Finalment constatem l'existència de nombroses terres en propietat
de Sant Pere, tal com indiquen els documents de 950 i 1005. Aquest últim s'encarrega de
precisar que es tractava de Sant Pere de Galligants, que gaudí de la senyoria del terme
de Fontajau, tal com podem documentar des del segle XII.
El terme de Bruguera-Fontajau va trigar a adquirir una personalitat pròpia —fins i tot
un nom permanent— la qual cosa pot estar en part relacionada amb la seva manca de
definició jurisdiccional: no va ser fins al segle XII que esdevindria Fontajau amb una
parròquia segregada de la primitiva parròquia de Parietes Rufini.
Hi havia una parròquia al terme episcopal de Parets Rufí abans del segle XI? Sobre
aquesta qüestió les fonts són força escadusseres, i malgrat tot no en podem dubtar, car
la documentació prova una xarxa parroquial prou atapeïda ja en el segle IX. Ho podem
copsar en la donació que el bisbe Teuter va fer per a la constitució de la canònica de la
seu, consistent el els delmes i primícies —drets parroquials— de catorze esglésies de la
rodalia de Girona. Tres de les esglésies es situaven al nord del Ter —Sant Vicenç (de
Canet), Cartellà (Sant Feliu), i Sant Gregori—, als quals cal afegir el terme del monestir de
Sant Genís i Sant Medir, citat repetidament des del 830. Aquests quatre termes deixaven
uns espais entre ells i el Ter, justament els ocupats pel termes episcopals de Castellum
Fractum i Parietes Rufini, uillae i probablement també parròquies ja en el segle IX, de
les quals el bisbe no s'hauria volgut desprendre car formaven part del seu patrimoni
immunista. També n'és un indici l'existència d'una referència a una terra Sancti Felicis
en 1'afrontació meridional del ui//are Monteraso, sens dubte una possessió de l'església
parroquial de Parets Rufí, dedicada a Sant Feliu com altres de la rodalia de Girona
—Cartellà i Celrà. Justament les restes de l'antiga església de Sant Feliu es troben al sud
de l'antic vilar —avui un mas—, que omplen de valor la referència de 922 i permeten assegurar que la primitiva església preromànica es trobava en el mateix lloc on avui observem les seves restes. D'altra banda, no trobem referències o indicis d'altres esglésies en
el primitiu i extens terme episcopal de Parietes Rufini abans del segle XII. Tornarem a
aquesta qüestió més endavant.
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Lafeudalització en els segles XI i XII
Les dades existents des de començament del segle XI donen notícies d'importants
transformacions en curs, que afectaven tota l'estructura de la societat altmedieval i no
podien deixar de banda Parets Rufí. Fixem-nos, en primer lloc, en el precepte acordat
pel papa Silvestre II en 1002 que reprenia la tradició mantinguda pels bisbes gironins
fins a 922, i estroncada durant vuitanta anys, de cercar la confirmació de l'autoritat episcopal sobre els termes de la seva jurisdicció, així com la seva participació en diversos
drets o rendes públiques. Deixant de banda els dominis episcopals a Girona ciutat, el
precepte només feia referència a dos situats en el seu comtat: la Bisbal i ipsum alaudem
que dicunt Pariete Rufino. No es feia cap referència als altres dominis que el bisbe tenia
al comtat; l'anterior precepte de 922 n'esmentava més d'una vintena.
Fixem-nos en la introducció del concepte alaudem —alou— en la denominació de Parets
Rufí, com també en el cas de la Bisbal. Des de final del segle IX els comtes s'havien acostumat a utilitzar el terme quan es referien als dominis i possessions d'origen fiscal, patrimonialitzats per les seves nissagues des d'aleshores; en canvi, els bisbes trigaren un segle
a seguir el mateix camí. Encara que el document demanava allò que els bisbes cercaven
des de feia dos segles —la seva immunitat en el termes de la seva jurisdicció—, sembla evident que el bisbes ja consideraven seus, en ple domini o alou, els termes citats.
No disposem de gaire més pel que fa a la primera meitat del segle XI; només una
notícia de l'any 1042 que fa referència a una altra venda, la darrera registrada, al terme
de Domeny. Una altra notícia, de l'any 1074, resulta fins a cert punt sorprenent. Tracta
de la permuta mitjançant la qual el citat bisbe Berenguer va aconseguir uns alous situats
a Flaçà, Mollet, Bordils i Sant Martí Vell a canvi de "(..)ipsam terram sancte Marie quam
predictus episcopus Berengarius donat, vendit seu commutat in Pariete Rufini ", o sigui a
canvi d'unes terres que el bisbe va donar a Parets Rufí.
Desconeixem quin va ser el context d'aquesta permuta. Sospitem que la parella amb
la qual el bisbe va fer la permuta —Ramon Guillem i Dalmidana— eren de la nissaga dels
Palol, molt actius a l'alou episcopal, com veurem tot seguit, però els indicis són molt fràgils. D'altra banda no tenim cap altra notícia de vendes, permutes o donacions d'altres
parts de l'alou episcopal a Parets Rufí, que sembla romandre íntegrament en mans dels
bisbes, excepte aquesta permuta de 1074, que potser calgui relacionar amb l'arribada
dels Palol a la batllia de Parets Rufí, un alou que es recuperà uns seixanta anys després,
en 1135, quan Ermengarda de Palol, batllessa de Parets Rufí, va retornar a la seu l'alou
que ella mateixa havia comprat a Ramon Guillem i Dalmidana, en una data que no devia
ser gaire anterior. En aquest segon document hom aclareix que l'alou era una terra que
mesurava uns 270 metres de perímetre.
Molt més interessants són les notícies aparegudes des de mitjan segle que ens en parlen d'un context nou, força feudalitzat. A mitjan anys cinquanta, en un època de grans
lluites polítiques, tingué lloc la restitució de feus episcopals que Ermessenda havia rebut
del seu germà Pere Roger i que el nou bisbe Berenguer li va obligar a retornar. Es tractava d'un gran nombre de feus —més de trenta—, entre els quals es citava "(...)ecclesiam
de Pariete Ruffini cum suis pertinentiis omnibus", és a dir l'església parroquial de Sant
Feliu de Parets Rufí amb totes les seves possessions, que Ermessenda hauria rebut del
seu germà segurament per reforçar la seva posició política i financera en el decurs dels
conflictes que havia d'enfrontar d'ençà la mort del seu marit Ramon Borrell en 1017.
Coneixem força bé el context d'aquest document, que no porta data però que podem
situar entre els anys 1054 i 1055, quan es reiniciaren les baralles entre la comtessa
Ermessenda i el seu nét el comte Ramon Berenguer. La posició del bisbe gironí, aliat del
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comte i enemic de la comtessa, explica l'acció d'exigir i aconseguir el retorn dels feus
atorgats per l'anterior bisbe, Pere Roger, germà i aliat d'Ermessenda. Una part dels béns
episcopals, que havien nodrit el bàndol d'Ermessenda, ara passaren als seus enemics, car
alguns els trobem posteriorment en possessió de fidels del bisbe i del comte Ramon,
encara que desconeixem si això també va passar amb la parròquia de Parets Rufí, la qual
cosa sembla força possible, ateses les dades que veurem tot seguit.
En la segona meitat del segle XI trobem els primers indicis de l'existència de feudataris episcopals en els termes de Parets Rufí i Domeny, concretament els membres de la nissaga dels Palol, que tenien el centre del seus dominis a la parròquia i després castre de
Palol d'Onyar. Un document de l'any 1140 ens parla del reconeixement que la tercera
generació coneguda dels Palol –els germans Ponç, Arnau, Ramon i Bernat– van fer al bisbe
Berenguer Dalmau de Peratallada, de les tasques –rendes sobre una part de les collites
cobraven a Domeny per la seva condició de feudataris del bisbe. El document aclaria–que
que les tasques ja les havien tingudes el seu pare Guillem Ponç i l'avi Ponç Guillem. Aquest
darrer figura diverses vegades a les fonts de la fi del segle XI amb el nom de Ponç Guillem
de Palol. Era cunyat de Berenguer senyor de Sant Gregori i havia prestat jurament de fidelitat al sagristà de la seu, Ramon Guillem, en una data posterior a 1094. Tot plegat ens porta
a considerar que des de final del segle XI, o potser abans i tot, els Palol havien esdevingut feudataris del bisbe a Domeny –i també a Parets Rufí com veurem– on segurament ja
actuaven com a batlles, funció que la seva nissaga manifestava a començament del segle
XII –en una data anterior a 1135–, quan Bernat Ponç de Palol, un altre fill del citat Ponç
Guillem, va deixar a la seva filla Ermengarda, amb el consentiment del bisbe Berenguer,
la "(...)baiuliam (...)in Pariete Ruffino simul cum acaptes etfevos et ipsum nostrum estal",
o sigui la batllia de Parets Rufí, amb els drets i rendes associats i el seu stallium o casa
forta, tal vegada la mateixa que amb el nom de Castell de Domeny es conserva encara a
la vora de la carretera de Sant Gregori i que encara conserva les restes d'una torre.
Els descendents d'Ermengarda mantingueren la batllia de Parets Rufí i Domeny en les
seves mans, car des de 1173 s'esmentava repetidament el nom del batlle Arnau de Parets
Rufí, el qual signà en 1178 un pacte amb el bisbe Berenguer d'Orsall on aquest li reconeixia "(..)feuda et baiulias quas tui antecessores per nos habuerunt et tu per nos habes ",
és a dir que s'esmentava la cinquena generació de la nissaga dels Palol que des de Ponç
Guillem, a les darreries del segle XI, fins a Ermengarda i el seu –probable– fill Arnau
havien retingut la batllia de Domeny i Parets Rufí amb els feus associats.
El nou context feudalitzador també es va fer evident als antics termes associats a
Parets Rufí –Taialà i Fontajau– encara que el seu seguiment es fa més difícil a causa de
la manca d'informació coneguda, especialment remarcable pel que fa al segle XI.
Pel que fa a Taialà, hem de recordar que la primera notícia –i darrera abans del segle
XII– datava de 922, quan es feia el reconeixement de la donació com a benefici d'una
part del seu terme a un fidel episcopal. Després d'això la documentació coneguda sobre
Taialà roman muda durant prop de dos segles. Per tant haurem d'acudir a documents
del segle XII i XIII per tractar de desentrellar què s'hauria produït anteriorment.
Amb prou feines disposem de dues dades sobre el terme de Taialà en el segle XII; el
primer és de l'any 1107 i es troba en el testament de la noble Ermengarda, que va deixar un donatiu per a Sant Narcís de Taialà, fet que significa el primer esment conegut
de la seva església. Cal esperar fins a començament del segle XIII per trobar dues informacions prou concloents pel que fa al domini sobre aquest terme. El primer és de 1212
i tracta de l'establiment que Estefania de Taialà i el seu fill Guillem van fer a Jaume
Sunyer d'un quadre de terra situat a Taialà, que els donadors tenien en feu de Sant Feliu
de Girona. Aquest text afirma la senyoria de l'abadia canonical gironina, que queda
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reblada amb un document una mica posterior, de 1216, on es parla d'un plet que enfrontà els abats de Santa Maria d'Amer i de Sant Feliu de Girona sobre un bosc situat entre
els termes de Sant Medir i Taialà, en el qual els veïns de tots dos termes afirmaven que
tenien drets. Tots dos documents procedeixen d'arxius diferents: el primer procedeix de
la col•lecció inèdita dels Pergamins de Sant Feliu, transcrits per Josep M. Marquès, mentre la segona figura en el Diplomatari del monestir de Santa Maria d'Amer, transcrit per
Esteve Pruenca. Les dues fonts coincideixen en un fet: a començament del segle XIII la
senyoria del terme de Taialà era dels abats de Sant Feliu de Girona, una senyoria que ja
s'insinuava en el segle X, tal com deixava entendre el citat testament de l'abat Guadamir
en 976, però que no es consolidà fins al segle XI.
Pel que fa a Bruguera -Fontajau, diverses notícies del seu terme, la darrera del 1005,
ens informaven de l'important pes que anaven adquirint les possessions de Sant Pere de
Galligants, citades per primer cop en 950; però els documents semblen indicar que la
potestat sobre el terme continuava en mans de la seu, si més no en part, car tots van ser
dipositats en l'arxiu de la seu i transcrits més tard, en el segle XIII, en el Cartoral dit de
Carlemany del bisbe de Girona. Només a principi del segle XII, en 1134 per primer cop,
advertim la presència dels abats de Sant Pere com a senyors del lloc.
D'acord amb les dades aportades, l'aparició –propera en el temps– de dues noves
advocacions parroquials –Sant Narcís de Taialà i Sant Ponç de Fontajau– pensem que no
pot ser casual. Recordem que des del segle XII trobem tres jurisdiccions en l'antic terme
episcopal, les del bisbe i dels abats de Sant Feliu i Sant Pere de Galligants, senyors respectius de Parets Rufí-Domeny, Taialà i Fontajau. L'autoritat dels dos darrers devia fer
difícil la coexistència d'aquesta pluralitat amb una única parroquial en mans del bisbe.
Encara que això sigui una hipòtesi, podem plantejar -nos alguna mena d'acord entre les
tres institucions, per tal de refermar l'autoritat abacial a Taialà i Fontajau. Fruit d'aquest
acord seria l'erecció, en algun moment avançat del segle XI o a principi del XII, de les
dues noves parròquies citades, dedicades a dos sants de poca tradició fins aleshores;
Sant Narcís i Sant Ponç, cap dels quals tenia una església dedicada al bisbat de Girona
abans del segle XII –i ben poques després.

Conclusions
La seqüència evolutiva dels documents referits al primitiu alou episcopal de Parietes
Rufini i la seva fragmentació posterior permeten descriure d'una manera força concreta
–i en un lloc concret– l'evolució del sistema de govern públic encara vigent a principi
del segle IX fins a la implantació progressiva de les fórmules feudatàries al llarg del segle
XI, plenament consolidades en el XII.
En un principi, l'extens terme de la uilla pertanyia al domini reial, car Carlemany el
va atorgar al bisbe i la seu de Girona en una data no posterior a 814. Al llarg del segle
IX el terme i els seus habitants són citats com a pertanyents al domini episcopal, als
diversos preceptes reials i butlles papals atorgats als bisbes gironins. La situació sembla
canviar des de principi del segle X, car en 922 el bisbe cerca la confirmació reial per a
la cessió, en règim de benefici, d'un dels petits termes de l'extens alou episcopal –el
uillarem Monteraso–, així com la confirmació de la seva autoritat sobre altres termes –els
vilars de Domeny i Bruguera– on es manifestava la intrusió comtal, i on va caldre un
pacte en 950 per recuperar unes terres sota possessió de membres de la família comtal.
El sector acabà sortint del domini episcopal i el trobarem, ja en el segle XII, sota domini dels abats de Sant Pere de Galligants. D'altra banda, en algun moment del segle XI,
en terme de Taialà també se segregà de l'extens alou original i passà a domini dels abats
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de Sant Feliu, en el decurs del procés de repartiment dels antics dominis episcopals entre
Santa Maria i Sant Feliu de Girona.
Des de mitjan segle XI es manifesten signes indubtables del procés feudal, com el
retorn al bisbe de l'església parroquial de Parets Rufí, amb els seus drets, que
Ermessenda havia rebut en feu del seu germà, el bisbe Pere Roger. Un altre indici evident el trobem en la infeudació del dret de batllia sobre Parets Rufí i Domeny a la nissaga dels Palol, un fet ja establert des de la segona meitat del segle XI i que es mantingué i reforçà en el XII, quan el batlle establia un capbreu on se citaven els drets que
podia rebre sobre diversos masos, per infeudació del bisbe. Sens dubte aleshores els
mecanismes feudals ja estaven ben consolidats.

Apèndix
Parets Rufí i termes segregats en documents altmedievals
— 834. Precepte de l'emperador Lluís al bisbe Guimer, on confirma les donacions i la immunitat que va fer (...)genitore nostro Karolo alüsque Nomines devotis eidem sedis collatis
(..)aliasque uillas quarum vocabula sunt Castellum Fractum et Parietes Rufini cum tertia parte de pascuario et teloneo de predicto pago(..) (Marquès 1993, 57-58).
— 844. Precepte del rei Carles al bisbe Gotmar (...)simul etiam Castellum Fractum cum
uillam etiam qui apellatur Parietes Ruffini(..) (Marquès 1993, 66-69).
— 878. Precepte del rei Lluís al bisbe Teuter (..)uilla Castellum Fractum (..)uilla Parietes
Rufini(..) (Abadal 1952, 131-134).
— 881. Precepte del rei Carloman al bisbe Teuter (...)aliasque uillas quarum vocabula sunt
Castellum Fracturo et Parietes Ruffini(..) (Marquès 1993, 73-75).
— 886. Precepte de l'emperador Carles al bisbe Teuter (...)et uillam Parietes Ruffini atque
Castellum Fractum(..) (Marquès 1993, 75-78).
— 899. Precepte del rei Carles al bisbe Servus Dei. (..)uillam quoque Parietes Ruffini atque
Castellum Fractum(..) (Marquès 1993, 93-96).
— 922. Precepte del rei Carles al fidel Adroer, concedit a precs del bisbe Guiu (..)ut fidelibus suis quasdam res quibus propio iure utuntur (..)uillarem quod dicitur Monteraso
qui est in terminio Foliane. Terminatur (..)a parte orientis in terminio Teudílane a
meridie in terra Sancti Felicis vel in aqua mortua ab occidente in terminio Frugello a
parte cerci in rigo quod discurrit ad Teudilane(...) (Marquès 1993, 115-116).
— 922. Precepte del rei Carles al bisbe Guiu. (..)uilla que dicitur Parietes Rufini cum terminis suis (...)uillarem Dominicum et uillarem que fuit Cadabogii que vocatur
Brugaria(...) (Marquès 1993, 117-119).
— 931. Obtat i Melde fan donació a la Seu (..)terra nostra (...)infra termines de Dominio
et affrontat de oriente in terra de Castellano (dextros L) de merisdie in terre de Juliano et
de Adalaigo (dex.XIIII) et de occidente in terra iam dicta domo sancte Marie
(dex.LXXXIIII) et de circi in ipsa strata que inde pergit (dex.XXXIII) (...)alius campus
affrontat departe orientis in terra de iam dicta sancta Maria (dex.XVIII) et de circi simi
(Marquès 1993,122-123).
-liter(dxXL).
— 950. Permuta del bisbe Gotmar amb la noble Rainilda, filla del comte Delà. Aquesta dóna
unes terres (..)in terminio Domenio in locum quem aucupant Brugaria vel monte Eudone
(..)afrontat ipsa terra de oriente in terra de Bonissimo de meridie in rivo que inde discurrit
de occiduo in terra de Frumina de circi in via que inde discurrit (..)alia terra (..)de oriente in strata que pergit ubique de meridie vel de occiduo in terre de Vuilareno de circi in via
que inde discurrit (..Dalia terra (..)de oriente et de meridie in terra Sancti Petri de occiduo
in ipsa strata de circi in terra Sancti Petri(..) (Marquès 1993, 130-132).
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- 962. El levita Audesind ven a Agna dues terres (...)in locum quem vocant Dominio
(..)affrontat ipsa una terra (..)orientis in terram de Tudisco (dex. VIII) et de meridie in
medio alveo de Tezer (dex.I11) de occiduo in terra de Adanasia (dex.XVIII) (..)circi in
terra de sancta Maria (dex.III) (..)et in alio loco (..)orientis in terra de Argelaua
(dex.XII) de meridie in ipsa via que discurrit ad Ierunda ciuitate (dex.L) et de occiduo
in terra de me comparatrice (dex.XII) (..)circi in terra de Cecilia (dex.L)(..) (Marquès
1993, 137-138).
- 963. Faquil ven al prevere Guillem una terra (...)infra terminos de uilla que vocatur
Dominio qui afronta de oriente in terra de Audesindo (dex.XXXVI) (..)de meridie in
terra de Petro (dex.III) (..)occiduo in terra de Cecilia (dex.XXXII) (..)circi in ipsa strada que discurrit ad Gerunda ciuitate (dex.II.O(..) (Marquès 1993, 138-139).
- 976. L'abat de Sant Feliu i arxiprest Guadamir deixa en el seu testament (..)ipsum alaude quod ille habebat in uilla et in terminio F (T)oliano (...)a predicta ecclesia Sancte
Marie (Gerunda) in tale pactum dum uiuit Adalbertus presbiter (...)teneeat et possideat
omnibus dies vite sue (..)et de alium suum pane et vino quod habebat in vilare
Castiliano et in Palaziolo et in Presas et in Palacio et in Todilano iussit ut dividerem per
Illpartes: prima ad opera Sancti Felicis, alia ad ipsos canonicos, tercia propter remedium
anime sue (Sobrequés et al. 2003, 387-388).
- 1002. Butlla del papa Silvestre al bisbe Odó on ratifica les viles i drets episcopals, entre
els quals (...)ipsum alaudem que dicunt Parietes Rufini cum terminis suis(..) (Marquès
1993, 160-162),
- 1005. Els marmessors de Joan lliuren a la Seu un camp (..)qui est subtus ipsa via usque
ad ipsa via quí pergit ad Sancto Gregorio (..)infra termino de uillare que fuit de condam Amoroni vel in locum que dicunt ad ipsa coma (...)affrontat (...)de oriente in ipso
torrente que iode discurrit per tempus pluviarum et de meridie in ipsa via que inde pergit de occiduo in terra Sancti Petri Gallicancii et de circi similíter in terra Sancti Petri(..)
(Marquès 1993, 165-166).
- 1042. Esteve i Audesind venen a Bernat i Gonçalva dues terres (...)ante Gerunda ciuitate infra terminos de uilla Dominio. Qui affrontant (..)orientis in terra de Isarno, de
meridie in via, de occiduo in terra Sancti Felicis (..)circi in via que vadit ubique(..)
(Marqués 1993, 220-221).
- 1052-1055. Devolució de feus de la comtessa Ermessenda al bisbe Berenguer, entre els
quals (...)ecclesiam de Pariete Ruffini cum suis pertinentiis omnibus(...) (Marquès 1993,
239-241).
- 1074. El bisbe Berenguer permuta uns alous que Ramon Guillem i Dalmidana tenen a
Mollet, Flaçà, Bordils i Sant Martí Vell per (...)ipsam terram sancte Marie quam supradictus episcopus Berengarius donat vendit seu commutat in Pariete Ruffini(..) (Marquès
1993, 268-269).
- 1107. El testament d'Ermengarda deixa un donatiu per a l'església de Sant Narcís de
Taialà. (Marquès 1984, doc. núm 25, 13).
- 1134. Venda d'una vinya situada a Sant Ponç de Fontajau, amb consentiment de l'abat
de Sant Pere de Galligants, senyor eminent. (Arxiu Capitular de la Seu de Girona.
Pergamins de la Seu. Regest)
- a.1135. Donació de Bernat Ponç -de Palol-, Ermengarda i el seu fill Pere a la seva filla
Ermengarda (..)cum consilio et laudamento Berengarii episcopi (...) baiuliam (..)in
Pariete Ruffino simul cum acaptes et fevos et ipsum nostrum estal (...)et campos et vineas et molendina et tercas(..) (Marquès 1993, 408-409).
- 1135. Ermengarda dóna a la seu un alou comprat a Ramon Guillem i Dalmidana (..)in
Parietes Ruffini (...)CIIII legitimos dextros in circuitu sui(..) (Marquès 1993, 409-410).
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— 1140. Ponç de Palol i els seus germans Arnau, Ramon i Bernat defineixen a la seu i al
bisbe Berenguer les tasques de (..)uilla Domein (..)que omnia sunt ...in parrochia

sancti Felicis martyris Gerunde in prenominata uilla (..)sicut ea Poncius Guilielmi
avuus noster vel Guilielmus Poncü (.. )pater noster vel eorum . fevatarii (..)habuerunt vel
tenuerunt... (Marquès 1993, 418-419).
— 1141. Definició d'un camp al bisbe (...)que est in parrochia Sancti Felicis Parietis Ruffini
super uillam Domini(..) (Marquès 1993, 423).
— 1173. Arnau de Paret Rufí i Berenguera cedeixen a Berenguer Miró i Narbona dos quadres de terra amb vinyes (..)in loco que vocatur Merdazang in parrochia sancti Felicis
de Parietes Ruffini(..) (Marquès 1993, 491-492).
— c.1180. Tres capbreus, un ordenat pel batlle Arnau de Parets Rufí i dos pel bisbe, dels
masos de Parets Rufí i Domeny. S'esmenten uns quaranta masos i mitja dotzena de bordes que pertanyen al domini episcopal. (Marquès 1993, 506-511).
— 1193. Concòrdia de l'abat de Sant Pere en la disputa sobre unes terres i un molí situats
prop de l'església de Sant Ponç de Fontajau (Marqués 1984, doc. núm 63, 17).
— 1202. Venda d'unes cases situades en l'alou de Fontajau, domini de Sant Pere de
Galligants (Marquès 1984, doc. núm 75, 18).
— 1212. Estefania de Taialà i el seu fill Guillem estableixen a Jaume Sunyer un quadre de
terra situat a Taialà, que tenien en feu de Sant Feliu de Girona, per fer-hi una casa. (Arxiu
Diocesà de Girona. Pergamins de Sant Feliu).
— 1216. Plet entre els abats de Santa Maria d'Amer i de Sant Feliu de Girona sobre un bosc
situat entre els termes de Sant Medir i Taialà. (Pruenca i Marquès 1995, 69).
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La vall d'Aro entre els segles IX i XI

Del fiscum reial del segle IX a la fragmentació feudal de l'XI
La vall d'Aro és un els territoris més ben documentats, relativament parlant, pel que
fa als fets desenvolupats a les contrades gironines des de la decadència del poder carolingi a les darreries del segle IX. Això ha permès des de fa un temps que s'hagin produit valuoses aportacions a la seva història antiga i medieval, entre les quals podem
esmentar, en els darrers anys, l'estudi de Joan Blanco –El monestir de Sant Feliu de
Guixois (s. IX XI). La formació del seu domini (1991)–, que es dedica a desenvolupar les
claus de la formació i el desenvolupament inicials del domini del monestir guixolenc,
especialment important en l'entorn de la vall a la qual pertany. Per la seva banda, l'estudi de Lluís Esteva i Lluís Pallí –Els llocs de la Vall d'Aro, Gissalis i el monestírguixolenc
(881-1191). (1995)–, a banda del seus mèrits historiogràfics, ha realitzat uns tasca remarcable en identificar i situar cartogràficament els abundants topònims relacionats en la
documentació d'aquells tres segles. També podem esmentar la monografia Pla de Palol.
Un establiment romà de primer ordre a Platja d'Aro, obra col•lectiva editada sota la
direcció de Josep M. Nolla on, a banda dels aspectes arqueològics del jaciment, hom
analitza la permanència i transformació de les estructures territorials a la vall d'Aro. Tots
ells, i molts altres treballs, han dedicat l'important volum de documentació de l'època
per retratar acuradament la història de la vall en aquells segles.
Com és lògic, en recuperar gairebé el mateix àmbit cronològic i documental el nostre objectiu no és retornar a les qüestions plantejades per aquests autors, sinó oferir als
lectors qüestions historiogràfiques que poden plantejar-se en el nivell teòric, però que
també es poden concretar en un espai concret com la vall d'Aro. Es tracta de comprovar fins a quin punt la vall pot esdevenir un paradigma, un espai relativament petit on
podem analitzar, gairebé al microscopi, els grans processos de transformació política que
se situen entre la decadència del poder monàrquic a final del segle IX i l'afermament de
les relacions feudals en la segona meitat de 1'XI. Ens proposem demostrar que aquesta
crisi o transformació s'esdevingué principalment en l'àmbit del govern o administració
del territori, en què la fallida de l'administració estatal o reial, sovint cedida en règim de
benefici, va oferir el poder als poders territorials immediatament inferiors –episcopals i
comtals– que desenvoluparen el concepte alou –d'arrel desconeguda– per significar la
nova naturalesa del seu poder. Ja en el segle XI, aquests poders tradicionals hagueren
d'acomodar-se a l'emergència d'altres, els senyors territorials, i desenvoluparen les fórmules d'infeudació com una forma evolutiva, privatitzada i esmicolada dels antics beneficis públics, Monarques, bisbes, comtes, abats i senyors són, en aquest ordre, els protagonistes d'aquest model evolutiu que té a la vall d'Aro un dels models més reeixits, al
nostre entendre.
El terme reial i episcopal de la vall d'Aro a la darreria del segle IX
La documentació carolíngia, relativament abundant a les nostres contrades, no triga
gaire a esmentar la vall d'Aro, així com algunes de les seves característiques. L'any 881,
concretament el 2 de setembre, el rei Carloman, un dels reis febles de la darreria del segle
IX, va atorgar un precepte de propietat de tota la vall d'Aro al bisbe Teuter de Girona
"(...)Vallem Arez cum omni integritate et regia inpropietatem concederemus ... etprefatam
vallem Arez videlicet cum universis ad sepertinentibus ad orientique parte usque ad mare,
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a parte meridiei usque ad Tursam, ab occidetali usque terminum Locustarii, a parte vero
circae usque terminum Romanianum et ('olonica (...)valle et ex eius appendiciis (...)cum
terris, vineis, pratis, si/vis, molendinis, pasquis, aquis, cultis et incultis" (Abadal 1952, 135).
El terme afectat corresponia a la totalitat de la vall, amb uns límits clars, car el document
esmenta els termes que el limitaven: eren Tossa (no definida com a terme), Llagostera,
Romanyà i Calonge, a més del mar per la banda de llevant. El text també defineix els elements integrants del seu paisatge: terres (de conreu), vinyes, prats, boscs, molins, pastures
i aigües. Això podria portar-nos a especular sobre les característiques dels paisatge i l'explotació de la terra, però cal ser prudents. Aquests tipus de descripcions semblen força
convencionals, eren tipus de béns sobre els quals s'aplicava la fiscalitat estatal i es repeteixen a molts preceptes amb els mateixos mots i en el mateix ordre. A més, cal recordar
que el diploma va ser redactat per un escrivà de la cort carolíngia des de Béziers, que segurament ignorava les característiques de la vall, tot i que segurament va ser ajudat en la
redacció per algun mandatari o representant del bisbe gironí.
El precepte implicava, al nostre entendre, que la vall havia estat, fins aleshores, una
propietat reial íntegra –un fiscum–, i que aquesta integritat es traspassava al nou propietari, el bisbe gironí. No sabem si cal entendre aquesta propietatem en el sentit ple de
la paraula, és a dir domini jurisdiccional o públic a més de propietat efectiva del territori, o bé en un sentit limitat al primer significat, és a dir, el domini "eminent" o públic
que els reis tenien, en principi, sobre totes les terres i persones del seu regne, amb dret
a governar, jutjar i racaptar tributs, però deixant el domini "útil" en mans dels propietaris "útils" En aquest darrer cas, que sembla el niés probable, això hauria significat que a
la vall s'hi trobarien altres propietaris efectius, com segurament passava amb els alous
dels "hispans ", que veurem més endavant.
En qualsevol cas, és evident que la vall formava un terme extens i compacte, que ocupava un àmbit superior al d'una uilla, el terme territorial més esmentat en la documentació d'època carolíngia. Una possible referència a les uillae o altres termes menors
podria ser l'esment dels apendicia o porcions que integraven la vall. Quin tipus de terme
era, doncs, la vall d'Aro? Per aquest i altres documents coneixem l'existència de diverses
"valls" en el territori del comtat gironí, com la veïna Llagostera, Tossa (deslligada de l'anterior en el segle X), Anglès, Amer, Arbúcies o Santa Coloma de Farners, així com Cassà,
Maçanet o Caldes, definits com termes extensos, sense cap altra precisió en el decurs del
segle X. En diversos casos s'aclareix que els citats termes inclouen diverses vil-les (a
Llagostera, Tossa, Amer, Anglès, Arbúcies o Cassà). Tot plegat ens fa pensar que estem
davant vells districtes territorials públics –podem anomenar -los vegueries– encara que
aquest nom no s'emprava al comtat de Girona (però sí el de uicarius o veguer). Per tant,
pensem que la vall d'Aro era un antic districte on exercia el poder l'autoritat reial, prohablement mitjançant els seus delegats, els comtes i els vicaris, la noblesa territorial i
local. De la mateixa manera també eren termes vicarials, en la nostra opinió, els termes
afrontats de Tossa, Llagostera, Romanyà i Calonge, la qual cosa permet restituir una geografia administrativa desconeguda i vigent a les darreries del segle IX, però segurament
originada en la conquesta carolíngia un segle abans. El precepte de l'any 881 significà
el traspàs de l'autoritat pública a mans del bisbe, un fet força habitual al llarg del segle
IX, quan un creixent nombre de termes sortien de mans dels reis per esdevenir immunitats en possessió dels comtes, bisbes o altres magnats, definits com afideles en els preceptes. Tot plegat, un símptoma revelador del procés accelerat de traspàs de l'autoritat
reial a mans dels poders locals, en el primer pas del camí cap a la feudalització.
La vall d'Aro continuava en mans del bisbe i del clergat de la seu gironina uns anys
més tard, car un altre precepte reial concedit a la seu de Girona i al seu bisbe Servus
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Dei l'any 899 esmentava les diverses propietats de l'església, entre les quals es trobaven
els vilars de la vall d'Aro que el bisbe Teuter havia adquirit anys abans "(..)et in
Gerundense (..)uillares que sunt in valle Arace quem adquisivit Teutharius episcopus,
in ecclesüs, in uineis, in pratis, in silvis seu molendinis" (Marquès 1993, 93). En aquest
document, la descripció de la vall és una mica més aclaridora, car s'esmenten les seves
esglésies i vilars com a elements integrants i estructuradors del domini episcopal, a més
d'altres conceptes més o menys habituals de les descripcions com les vinyes, els prats,
els boscs o els molins. L'esment dels vilars i esglésies de la vall sembla indicar la intenció d'afirmar també l'autoritat episcopal sobre els habitants d'aquesta i ens diu, més clarament que la donació de 881, que la vall estava força habitada i estructurada a les darreries del segle IX.
El precepte del 899 també feia evident que el domini de la Vall no pertanyia només
al bisbe sinó també a la seu, és a dir a la seva comunitat eclesiàstica. Si tenim present
que la donació reial de l'any 881 parlava exclusivament del bisbe Teuter com a nou pro-

Fig. 8. Mapa dels termes de la vall d'Aro.
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pietari, sembla clar que en algun moment entre els anys 881 i 899, la propietat havia
estat traspassada pel bisbe a la seu, probablement per donació testamentària de Teuter,
cap al 888. Tenim una prova d'aquesta afirmació en un altre precepte de confirmació de
les immunitats de la seu gironina donat al citat bisbe Teuter i a la seu gironina l'any 886.
En el diploma no s'esmenta el domini de la vall d'Aro perquè aquesta encara romania
en mans exclusivament del bisbe, segurament fins a la seva mort.
Les referències a vilars, esglésies o molins en el precepte de l'any 899 fa pensar en
un poblament força notable que ja vindria de temps anteriors i que pot ser recolzat per
l'evidència arqueològica. Pel que fa als testimonis d'una cristianització més antiga, disposem de les restes trobades sota la torre del Fum del monestir de Sant Feliu de Guíxols
que Lluís Esteva interpretà inicialment com les restes d'un baptisteri, però posteriorment
han estat avaluades com un monument funerari o mausoleu a prop del qual també es
localitzaren algunes tombes, datades, a grans trets, en l'antiguitat tardana –segles V a
VIII. També són remarcables les restes de Bell-lloc d'Aro on, sobre les restes d'una villa
altimperial, s'aixecà una tomba monumental o memoria que donà lloc al temple de Sant
Esteve de Filafamis, citat en el segle X i a l'església romànica de Santa Maria de Bell-lloc
a partir del segle XI. A Romanyà de la Selva es localitzaren diverses tombes tardoantigues al voltant de l'actual església de Sant Martí i blocs de pedra que podrien correspondre a un temple o monument de l'època. Finalment podem documentar el jaciment
de l'església antiga de Santa Cristina d'Aro, on es localitzà un monument funerari que
donà lloc a un temple paleocristià, tal vegada ja dedicat a Santa Cristina i estretament
relacionat amb l'indret de Malvet, un temple citat per primer cop l'any 968 (Nolla (ed.)
2002, 183-187). Tots aquests exemples serveixen per definir un espai relativament humanitzat que mostra punts de continuïtat entre l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana, car
els indrets on s'aixecaren els primers monuments cristians foren després els llocs de les
esglésies medievals i, per tant, els principals centres de poblament. Per tot això, i malgrat la prudència amb la qual cal fer les projeccions ante quem, pensem que indrets com
Romanyà, Bell-lloc d'Aro, Santa Cristina d'Aro o Sant Feliu de Guíxols ja devien ser
alguns dels centres estructurants del territori abans del segle IX, i correspondrien a
alguns dels uillares o termes menors citats genèricament en el precepte reial de 899.
Les possessions comtals en la primera meitat del segle X
Des de final del segle IX -i en paral-lel amb la descomposició de l'autoritat reial- es
consolidaren les nissagues comtals que des d'aleshores serien les governants del territori. És probable que al comtat de Girona aquest procés fos complex, car a final del
segle IX hom esmenta els comtes Delà i Gausfred que semblen del tronc de Sunyer
d'Empúries, i només a principi del X sembla arrelar el casal del difunt Guifré el Pelòs
amb la figura del seu fill Guifré Borrell. Amb aquesta nova nissaga també apareixen les
primeres referències a activitats comtals a la vall d'Aro, que poden haver-se desenvolupat en un marc de conflictes jurisdiccionals amb els bisbes.
La relació de la vall d'Aro amb aquesta situació i també amb la geografia d'alguns dels
seus termes veïns es fa evident en un document de l'any 914 que explica com la comtessa Garsenda, vídua del comte Guifré Borrell, mort tres anys abans i, segons sembla,
filla del comte Sunyer d'Empúries, va comprar la meitat de la vall de Llagostera (amb les
seves vil•les, vilars, esglésies, terres, cases...) pel preu de 500 sous. En definir els seus
límits, la vall "(...)affrontat de orientis in termines de valle Arace vel Penitense sive in
mare" (Rossell 1945, 409). La venedora, anomenada Emo, havia rebut això del seu pare
Sisegundus. Es tractava del domini immune d'un terme que els avantpassats de la vene-
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dora havien rebut mitjançant un precepte de donació reial —segurament a final del
segle IX—, la qual cosa devia comportar les excempcions jurisdiccionals habituals en
aquest tipus de documents. L'esmentat terme afrontava a llevant amb els termes de la
vall d'Aro i Penedès. Això vol dir que els límits de la vall, per la banda de ponent, eren
semblants als actuals, els termes de Llagostera amb el seu veïnat de Penedes. La venda
també sembla indicar que allò que s'intercanviaven els donadors i receptors dels alous
esmentats en els documents dels segles IX-X eren dominis públics, sobre els quals tenien
dret a percebre rendes i tributs d'origen públic, a partir de les quals es podien fer fraccions, com la meitat de Llagostera, que va ser objecte de venda entre Emo i Garsenda.
Desconeixem si la meitat dels drets continuaren en mans de la venedora o si la compra
va completar el domini comtal sobre Llagostera, tal com es palesava en segles posteriors.
Set anys després, la citada comtessa Garsenda va fer una altra compra, de fet una
recompra, quan Sendred 1i va vendre, pel preu de 300 sous, el seu alou, sense citar-ne
el nom, situat entre el mar, Tossa, Llagostera, Romanyà i, per la banda de llevant, sense
arribar al mar ni citar el terme intermedi, sinó especificant que afrontava amb el riu
Llobregat, la Pedrafita, la Roca Rodona i el mar "(...)Sendredus venditur sum tibi
Gercindes comitissa emptrice (...)in comitatu Jerundense, infra fines de Valle Arate
(..)alodem meum quod ego emi de te ipsa emptrisse (...)de oriente in rio quae dicunt
Lubricato et in ipsa Petrafita qui est in ipso Prato que dicunt Adrabaldo et in ipsa rocha
quae dicunt Rotunda et descendit usque in mare (...)meridie in monte que dicunt Torsa
( ..)occidente in termines de Lagostaria (...)circii (...)in termines de Romagnano
(..)cum suis uillaribus id est domos, cursis, hostos, terras, vineas, pratis, silvis, garricis,
aquis" (Blanco 1991, 72). Gràcies a la precisió d'aquestes afrontacions sabem que es tractava del terme de Solius, sens dubte un dels appendicia o apèndixs de la vall citats en
el precepte reial de l'any 881, i també un dels vilars o petites vil-les esmentades en el
precepte del 899. La comtessa recomprava un alou, segurament el terme sencer si comparem el seu preu de venda amb el preu de la meitat de la vall de Llagostera pocs anys
abans. La compra incloïa els vilars o comunitats integrats dins l'alou, amb la corrua habitual d'elements citats, cases, corts, horts, terres, vinyes, prats, pastures, boscs i aigües, o
sigui tots els drets fiscals corresponents als esmentats béns.
Desconeixem com es pot relacionar aquesta possessió comtal a la vall d'Aro, que era
anterior a l'any de la venda (921), car hem de recordar que la citada comtessa ja n'havia estat propietària abans, amb el domini episcopal de la vall, atorgat en el precepte
reial del 881 i confirmat el 899. En els primers anys del segle X, sembla com si la família comtal hagués adquirit alous a la vall, com ho estava fent a la veïna Llagostera,
Aquesta presència sembla encara més evident en el precepte reial atorgat pel rei Carles
el Simple al bisbe Guiu, l'últim concedit per un rei franc a la seu gironina, l'any 922, on
entre molts altres temes hom esmentava `cilla Malveto cum terminis suis, et est in Areze,
et quidquid Wifredus comes iam dicte eclesie concessit in Areze" (Marquès 1993, 117); en
el diploma se cita, entre les diverses possessions de la seu, la villa de Malvet, és a dir
Santa Cristina d'Aro, i tot allò que el difunt comte Guifré va concedir a la seu a la citada vall. Això vol dir que el difunt comte Guifré Borrell, casat amb la citada Garsenda i
mort el 911, havia concedit possessions a la seu, de naturalesa i extensió desconeguda,
ratificades en el precepte reial del 922. Sembla que la possessió episcopal de tota la vall,
molt explícita el 881 i menys evident el 899, s'hauria reduït a només un terme, la villa
de Malvet l'any 922, a més de tot el que el difunt comte Guifré havia concedit pocs anys
abans, car els anys del seu govern a Girona cal situar-los entre 898, quan se cita l'anterior comte Gausfred, i el 911, quan Guifré va morir. En qualsevol cas, la naturalesa pública dels alous o possessions donades o venudes, sembla evident, tot i que resti implíci-
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ta. Tots els personatges apareguts, comtes, comtesses, bisbes i laics dotats de preceptes
reials d'immunitats, eren persones públiques, que, des de final del segle IX utilitzaven,
cada vegada més, uns béns i drets d'origen públic com si fossin de la seva propietat personal. Un fet que palesa la descomposició de l'autoritat pública dels monarques francs
sobre el seu regne en el canvi dels segles IX al X.
Una altra adquisició d'una altra comtessa mostra l'interès comtal per afermar el domini sobre la vall d'Aro. El 939, el bisbe Wigó i la comtessa Riquilda, esposa del comte
Sunyer de Barcelona i Girona, van permutar uns alous que el citat bisbe tenia dins uns
termes de la vall d'Aro (Malvet i Solius), a canvi d'un alou que la citada comtessa tenia
en el terme de Palau de Santa Eulàlia, al comtat d'Empúries, tal vegada un indici de l'origen familiar de la comtessa; malgrat la seva llargària val la pena transcriure el fragment
referit als dos alous de la vall d'Aro per la seva riquesa toponímica "(...)Wigo (...)episcopus (...)donamus (...)tibi Richilde comitissa alaudem nostrum (..)in valle Arace, id
est, casas, curtes, hortos, terras, vineas, molinis (...)piscatoria, pratis, pascuis, silvis, carricis (...)et afrontat ipsas ortes de Malveto (..)oriente (...)in ipso torrente de ipsas figarias
que descendit de ipso brelio etpervenit ad ipso exarto de Bonelde etpervenit ad ipso exarto de Boiones et inde vadit ad curtes de Pascaiale etpervenit usque in mare (...)meridie
(...)per (...)ipsa (...)mare vadit udsque ad canidello (...)occiduo vadit de canidello ad
Petrafita qui est in ipso prato fusta rio Arazi et pervadit usque ad ipso rio que vocant
Lubricato et ascendit usque ad ipsa Roca Rubia ( ..)circi (...)de roca Rubia usque in ipso
brolio (..)Et ipsos terminos de Olivos (..)oriente (..)in rio Lubricato et vadit in directum per ipsa petra usue ad ipso canidello qui est ad ipsa mare (..)meridie (..)in mare
usque ad terminos de Lacustaria (...)occiduo (..)vadit per ipsos terminos de Lacustaria
usque ad terminos de Romaniano subtus ipsa ecclesia domum Sancti Stephani C ..)circi
(..)in terminios de Romaniano (...)pervenit usque in rio Lubricato" (Blanco 1991, 76).
La permuta definia els límits dels dos termes citats –Malvet i Solius–, que com a veïns
compartien afrontacions en comú. Resulta interessant comprovar com la descripció defineix, en el cas de Malvet (Santa Cristina d'Aro), un espai marítim que quedava fora del
seu terme, i que correspon al de Sant Feliu de Guíxols, un indici que fa pensar en la
possibilitat que aquest monestir ja hagués estat fundat, o refundat, uns anys abans, probablement no gaires, si pensem que tots els preceptes de final del segle IX que definien
els límits de la vall inclouen implícitament Sant Feliu dins el seu terme, en fer-los arribar fins al mar i Tossa, com hem vist l'any 881. D'altra banda, tenim motius per pensar,
com veurem més endavant, que els citats comtes Sunyer i Riquilda puguin haver estat
els fundadors, o refundadors, del citat monestir, la qual cosa portaria, probablement, la
data inicial no més lluny del 911, quan Sunyer va succeir el seu germà gran, Guifré
Borrell, ni més tard del citat 939.
Sobre els límits dels citats termes o alous, el document presenta aspectes remarcables.
En primer lloc, podem veure que tots dos termes –Malvet i Solius– arribaven fins al mar
ocupant una estreta franja de terra fins al tram de costa ocupat per la punta i la cala de
Canyet, on s'aboca el torrent del mateix nom. Es tracta del mateix espai que ocupa
actualment el terme municipal de Santa Cristina d'Aro, hereu dels antics termes de Malvet
i Solius, entre els municipis de Sant Feliu i Tossa. Si observem la descripció de l'afrontació comuna entre els citats termes, veurem que tots dos descriuen els mateixos límits,
que són, de nord a sud, el riu Llobregat, la Pedrafita, el Canyet i el mar.
Deixant de banda els altres límits del terme de Solius, ben coneguts pel document de
compra del 921, resta comprovar com el de ponent del terme de Malvet no arribava fins
al mar, avui la Platja d'Aro. La descripció deixa ben clar que afrontava amb el torrent de
les Figueres, l'actual torrent de Malany i, després de passar per diversos indrets, resse-
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guia el límit amb el terme de Sant Feliu, tal com indica la referència a Bujons, actualment entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu, i arribava fins al mar, a l'alçada dels citats
Canyets. Si el terme de Malvet-Santa Cristina no arribava fins al mar, què hi havia entremig? És un problema al qual retornarem més endavant.
Però la permuta del 939 també planteja qüestions que no semblen de fàcil solució. Si
la comtessa Garsenda havia recomprat al laic Sendred l'alou de Solius el 921, com és que
la comtessa Riquilda l'adquireixi per permuta amb el bisbe Wigo l'any 939? L'alou no
havia restat en mans de la família comtal en aquells anys i havia retornat al bisbe? La
situació plantejada pel text de l'any 939 sembla més lògica car hem de recordar que en
els preceptes reials de final del segle IX tota la vall era definida com un benefici episcopal i per tant també ho havia de ser el terme menor de Solius. Reconeixem que no
sembla una qüestió de bon resoldre. Tal vegada l'alou havia tornat a ser revenut i recomprat per permuta el 939. No ho sabem segur però tot plegat sembla indicar la manca de
definició sobre la titularitat pública dels dominis procedents del fiscum en el segle IX i
que des de final de segle havien començat a ser disputats per comtes i bisbes; un conflicte que no ens ha de sorprendre perquè uns i altres eren els hereus de l'autoritat reial
a nivell territorial.
El cenobi de Sant Feliu de Guíxols en el segle X
Els anys 966 i 968 trobem les primeres referències textuals a l'existència del monestir
de Sant Feliu de Guíxols. En el primer cas es tracta de la donació testamentària feta pels
almoiners del comte Miró, fill dels citats comtes Sunyer i Riquilda. En el seu testament,
havia establert que el seu alou de Tossa, que comprenia tot el terme de la vall, passés
a mans de Santa Maria de Ripoll. La donació defineix límits dubtosos, car explica que el
terme de Tossa afrontava "(..)a parte orientis in ipso terminio Sancti Felicis monasterii
sive in ipso Far(...)" (Zucchitello 1998, 213-219), és a dir amb el terme del monestir de
Sant Feliu de Guíxols; això significa que Sant Feliu ja disposava d'un terme, probablement molt semblant a l'actual terme municipal. Ara bé, 1'afrontació sembla inexacta perquè aleshores, i ara, els termes de Sant Feliu i Tossa es troben separats pel terme de
Santa Cristina d'Aro, Solius i Malvet en el segle X. Desconeixem per quina raó el document va cometre aquesta inexactitud.
Molt més important per a la història del monestir és el precepte que el rei Lotari va
atorgar a l'abat Sunyer, el primer abat conegut, que també ho era del monestir de Sant
Pol de Mar, al Maresme. El precepte confirmava les donacions i immunitats rebudes mitjanÇant diplomes anteriors desapareguts, sobre algun dels quals tenim notícies que veurem més endavant. La majoria dels alous del monestir es trobaven a la vall d'Aro i en els
termes immediats "(..)aloda sua et ecclesias suas hoc est Fenalis cum ecclesie Sanctae
mariae et Bierto cum ecclesia Sancti martini et Olivos et valle Lubrica, de Romaniano, in
valle Arace et in Colonico et Spanitate et in Vallense comitato ..nullum umquam censum
vel debitum de alíqua rerum suorum possessio ne aliqui persolvat sed libere omnia sua
nostra regali licentia concedo" (Catalunya romànica VIII 1989, 258); com podem veure
se citava, per primera vegada, l'alou de Fenals amb la seva església de Santa Maria, i
altres alous situats a Solius, Romanyà, Spanedat, i altres com Calonge, Vall -llobrega i
Biert, a més de les acostumades immunitats fiscals. Sens dubte no es tractava d'alous formats per termes sencers, sinó parts, no especificades, d'aquests, car ja hem vist com
Malvet o Solius estaven sota domini comtal o episcopal, encara que els mateixos comtes i bisbes podien haver cedit part dels seus termes, o potser de les seves rendes, en
les dotacions del monestir. De fet podem tenir algun indici, més tardà, de l'origen d'al-
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guna d'aquestes donacions, com, per exemple, en el testament del comte Borrell 11 (993),
germà del ja citat comte Miró. Els seus almoiners, entre els quals hi havia els seus fills,
els comtes Ramon Borrell i Ermengol, van donar al monestir de Sant Feliu l'alou de
Solius. Probablement es tractava més d'una confirmació que no pas d'una nova donació,
com també passava amb l'alou de Tossa que el comte Miró havia deixat al monestir de
Ripoll l'any 966, i que també citava el testament de Borrell II l'any 993 "(...)ad cenobio
Sancti Felicis in Gissalis ipsum meum alaudem de Olius" (Baraut 1981, 63-65).
El precepte també esmentava algunes de les immunitats de qué ja gaudien el monestir i els seus alous, com la exempció del pagament de censos i altres drets públics a cap
altra autoritat que no fos l'abat, encara que no hem de pensar que aquesta exempció tingués el seu origen en aquest precepte, car en l'últim terç del segle X, l'autoritat dels reis
francs havia esdevingut més aviat simbòlica.
L'any 1014 es va redactar un dels documents més significatius i curiosos per aclarir
alguns punts sobre els orígens del monestir de Sant Feliu i dels seus alous en el segle X.
Aquell any, els comtes Ramon Borrell i Ermessenda van encarregar la restitució d'una
escriptura de donació que el monestir havia rebut de mans dels comtes Sunyer i Riquilda,
per tant de data anterior al 950: "(...)alodem quem dicunt Spanedat qui est in predicto
comitatu (Gerundense) (...)infra termines de valle Arazi, vel de Lagustaria, et in
Romaniano, et in ipsos Turnos, vel in Olivos, et in Fenales, et in Colonico, et in Penedes
(..)que antecessores nostri quondam bonae memoriae Suniario Comité et Richelles comitissa dudum dederunt a predicto monasterio per escripturam donationis et illa perd ita fuit
per sola negligentia, casu atque incuria et infestatione paganorum igne combusta (..)id
sunt casas (...)hortis (.. .)arbori bus (...)terris, vineis, silvis etgarricis, molendinis, cultum et
heremum, lapides etfontes, glandiferis, pratis, pasquis (...)afrontat (...)orientis (...)in ipsa
mare similiter etpervadit usque ad portum de Torsa, occidente (...)subjungit etiam termes
de Rioclaro et de Calidas (...)circi (...)annectet cum termines de Aclet etpervadit usque ad
ipsos vancellos de Romaniano et inde vadit usque in mare" (Blanco 1991, 79). Es tractava
del record d'un diploma, potser la dotació fundacional, que posteriorment havia estat destruït en un incendi provocat per un atac pagà, possiblement una incursió musulmana no
gaire anterior a l'any 968, data en la qual l'esmentat precepte del rei Lotari va confirmar
els seus béns i les immunitats. L'any 965 sembla una data força probable si tenim en compte que, d'una banda, el pare Alonso Cano, cronista del monestir a començament del
segle XVII, parla de la incursió musulmana que va destruir el monestir i cremà tots els
objectes de culte, i també els seus llibres i pergamins. D'altra banda, les cròniques musulmanes també esmenten una incursió l'any 965, encapçalada pel governador de la Marca
Superior, contra el territori de Barcelona, sense més precisions. Per tant, sembla versem
aquell any com el de la destrucció del monestir i del seu arxiu, on es conservarien-blant
els textos fundacionals. Per això trobem tantes dificultats per esbrinar els seus orígens.
Sigui com sigui, l'any 1014 els comtes Ramon i Ermessenda varen ordenar la reconstrucció del document, probablement a petició de la mateixa comunitat monacal, amb
una finalitat concreta, definir i confirmar la possessió d'un extens alou, anomenat
Spanedat l'any 1014 i Spanitate l'any 968 quan surt esmentat per primera vegada, alou
que en aquell moment era disputat al monestir. Sembla que aquest alou hauria patit disminucions o espoliacions, probablement per obra dels senyors de Pals, que tingueren
diversos conflictes amb el monestir pel domini de la vall d'Aro al llarg del segle XI. Entre
els signants hi figura un Udalard, mandatari –és a dir, advocat– del difunt Gausfred, dos
noms presents en la genealogia dels senyors de Pals en el segle XI. Això voldria dir que
el litigi podria tenir el seu origen en una disputa del monestir amb els citats magnats,
una situació que es repetiria al llarg del segle XI. De fet els dos personatges són ben
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coneguts per la documentació posterior; Udalard Gausfred era citat pel document de
renúncia de la comtessa Ermessenda al comtat de Girona –4 de juny de 1057– on aquella esmentava el castell de Begur que li va deixar el citat Udalard. Per la seva banda, el
pare Gausfred –també dit Gausfred Llong– era un magnat amb importants dominis al pla
de Girona i a Fornells, estudiats en un altre lloc d'aquest volum. La referència al castrum
de Begur i la seva proximitat amb Pals rebla la hipòtesi de la relació amb l'esmentada
nissaga, però cap altra dada ens permet confirmar-la.
La localització d'aquest alou d'Espanedat ha creat confusions a causa de la naturalesa de la seva descripció i ha estat objecte de diverses anàlisis, des de González Hurtebise
a Jaume Marqués i molt especialment el que Joan Blanco va fer l'any 1991 (Blanco 1991,
40-50). Sobre aquesta qüestió pensem que podem oferir noves aportacions. En el precepte del 968 surt citat, aparentment, com un espai diferenciat dels altres termes amb els
quals surt esmentat Fenals, Solius, Romanyà, la vall d'Aro i Calonge. En canvi, l'any 1014
s'explica que l'alou se situa dins els termes –infra termines– de la vall d'Aro, Llagostera,
Romanyà, els Torns, Solius, Fenals, Calonge i Penedes. Com que no és possible que el
citat alou inclogui tots aquests termes, car alguns d'ells, com el de Llagostera, per exemple, sabem que pertanyien als comtes i altres, com el de Malvet, al bisbe i la seu, si més
no parcialment, la confusió sobre la localització d'aquest alou es fa més gran. Tampoc
hem d'oblidar que l'any 1103 Oliver Bernat de Pals va restituir al monestir de Sant Feliu
diversos alous entre els quals hi havia ipsa Spanedat, que, com el mateix text recordava, havia estat donat al cenobi guixolenc per Sonniarius comes et Rechellis comitissa
(Castells catalans, 1969, II, 639 nota 16).
De fet, hem de tenir en compte que el topònim Spanedat o Hispanitat, fa referència
als béns i privilegis de què gaudien els hispani o hispans, que havien jugat un paper
molt important, de caire militar, en el procés de conquesta i consolidació de la Marca
Hispánica entre els segles VIII i IX. Els hispans havien estat recompensats amb propietats i immunitats, d'origen reial, encara que continuaven sotmesos a les obligacions militars. Al llarg del segle X, amb l'esfondrament del poder carolingi, el règim peculiar dels
hispans es degué debilitar, per tant no pot sorprendre que, en algun moment del segon
quart del segle X, els comtes Sunyer i Riquilda, hereus i usurpadors de l'autoritat reial,
haguessin transferit al monestir de Sant Feliu els drets sobre els diversos alous dels hispans situats en el conjunt de termes citats, tots ells propers al monestir. Per tant no cal
cercar l'alou de Spanedat en cap lloc concret, es trobava escampat pels diversos termes
citats, sempre en relació amb el regim jurídic especial dit dels hispans. D'altra banda el
document ho deixa ben clar quan diu l'alou que anomenen Espanedat dins els termes de
la vall d'Aro, i de Llagostera, l a Romanyà, i als Torns, l a Solius, l a Fenals, l a Calonge,
i a Penedes.
Si pensem que el document comtal de l'any 1014 és una reconstrucció d'un altre anterior atorgat al monestir en algun moment del segon quart del segle X, podem aturar-nos
en l'anàlisi dels termes per on s'escampava l'alou d'Spanedat, en la mesura que ofereixen un panorama general de la vall i els seus termes veïns. Podem observar com l'esment del terme de la vall d'Aro no es refereix al conjunt de la vall, sinó al sector central
d'aquesta, car també se citen els termes de Fenals i Solius. Si deixem fora també el terme
del monestir, que no era objecte de discussió, podem veure com els límits del termes
citats el 1014 són els mateixos definits l'any 939 per al de la villa de Malvet, que va anar
perdent el seu nom, encara que no totalment, mentre agafava el de la seva església
–Santa Cristina– i el de la vall de la qual era el centre principal.
L'any 1019, la dotació de la canònica de la seu gironina, que aleshores començava a
edificar-se en relació a la nova catedral romànica, esmentava un nou terme no citat fins
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aleshores. Entre les diverses donacions figurava la "(...)medietatem (..)parrochia sancti
Stephani qui est sub appenditio sancti Martini de Romaniano" (Marquès 1993, 178). La va
fer Arnust (Potser el magnat Arnust de Begur?), que va donar la meitat dels delmes de la
parròquia de Sant Esteve, que era un apèndix –és a dir, una part– de la de Sant Martí de
Romanyà. Una reelaboració posterior del mateix document aclaria: "(..)domos de uilla
sancti Stephani qui est appendicium per sancti Martini de Romaniano(..)" (Marquès 1993,
180), és a dir que la donació comprenia la meitat –dels drets– de les cases de la villa de
Sant Esteve definida, un altre cop, com un apèndix de la parròquia de Sant Martí de
Romanyà. Per documents posteriors sabem que la citada parròquia i villa de Sant Esteve,
va esdevenir Santa Maria de Filafamis al llarg del segle XI, i posteriorment Santa Maria de
Bell-lloc, el seu nom actual. En tot cas, els documents ens mostren la realitat d'uns béns
parroquials apropiats per la noblesa, en molts casos al llarg del segle X.
La feudalització dels dominis en el segle XI:
comtes, bisbes, abats i magnats laics
Si des de la darreria del segle IX s'havia fet evident la presència de tres poders a la
vall d'Aro, els bisbes, els comtes i, més endavant, el monestir de Sant Feliu, un document
del 1041 ens aclareix la força d'un altre poder gens negligible, la noblesa territorial, que
ja s'insinuava a començament del segle. Es tracta de la donació del castell de
Benedormiens –el Castell d'Aro, situat en la parròquia de Santa Cristina–, a l'esmentat
monestir i al seu abat Llandric. Els donadors eren la comtessa Ermessenda, el seu germà,
el bisbe Pere Roger, i Gausfred Vidal de Pals i la seva esposa Quíxol, els nobles més
importants de la zona. El document afirma que tots ells havien fet aixecar "(...)illum cas
-trumapelBndormisab uedmincoaeftumsodir
a militibus vel peditibus per diem et noctem omni tempore, ut omnes homines a Colonico
usque ad monasterium Sancti Felicis cobabitantes absque ulla infestatione manere possent
(..)eidem castrum (..)dederunt in jus etpotestatem sancti Felicis (...)cum (...)decimas et
primitias (..)infra parrochiam sancte Christinae vallis Aradi (..)ad custodiendum predictum castrum ab ipso portu de Pinel usque ad portum de Castelar sicut ipsa via exiens
a monasterio et vadent per ipsas Canellas et per planura et collum sancti Pauli usque ad
parrochiam sancte Marie de Fanales per directum pergens determinat in rivum Aradi et
sic descendit ab ipsa predicta via in omnibus locis usque in mare" (Marca 1688, doc.
núm. 223), és a dir que tots ells havien fet aixecar el castell en comú per a la defensa del
litoral entre Calonge i Sant Feliu. Això significa que la construcció –o reedificació– del
castell s'hauria produït feia pocs anys. La donació es feia amb totes les possessions i béns
adjudicats a l'esmentat castell, incloent-hi els delmes i les primícies, donats per
Ermessenda i Pere Roger, d'una part del terme de la parròquia de Santa Cristina d'Aro.
Concretament el sector litoral que començava al port del Castellar, a la badia de Sant Feliu
de Guíxols fins al port del Pinell, que segurament feia de límit amb la parròquia de Fenals,
i per l'interior fins a la via que sortia del monestir cap al pla i coll de Sant Pau (o Sant
Pol, a la platja del mateix nom) i baixava cap al riu d'Aro, en direcció a Fenals, on davallava fins al mar. Es tractava, si fa no fa, de la mateixa via que avui va des de Sant Feliu
de Guíxols cap a Palamós, per Platja d'Aro i Calonge. Per altra part, els citats Gausfred
Vidal i Quíxol també van donar al monestir l'alou (és a dir els drets i possessions), amb
la seva part dels delmes i primícies que tenien en el mateix indret, és a dir, en el mateix
sector litoral de la citada parròquia, des del mar fins a l'esmentat castell.
D'aquesta manera sabem que el terme de la parròquia de Santa Cristina d'Aro arribava fins al mar, fent una falca entre els termes de la parròquia de Fenals i del monestir
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de Sant Feliu. Igualment hem vist com l'any 939, es definien els termes de Malvet, la
villa on hi havia l'església de Santa Cristina, i aquests arribaven fins al mar, pel costat
de ponent del terme de Sant Feliu, al lloc de la punta i la cala del Canyet. El fet que el
terme parroquial de Santa Cristina envoltés el terme del monestir de Sant Feliu per totes
bandes fa pensar que el terme del monestir hagi estat anteriorment gran part de la franja litoral de l'esmentada parròquia fins a la fundació –o restauració– de l'esmentat
monestir, segurament entre els anys 911 i 939. D'altra banda, resta el dubte sobre el nombre de vil•les o termes localitzats dins la citada parròquia de Santa Cristina. –o de la vall
d'Aro. En principi podem pensar que n'hi havia només una, la villa de Malvet, esmentada per primer cop amb aquest nom l'any 922, i amb els seus límits ben descrits el 939.
Per la banda de llevant, és a dir cap al mar, Malvet afrontava amb el torrent de les
Figueres, diversos eixarts o artigues, com la de Bonelde i de Bujons, aquest darrer situat
en el límit entre Santa Cristina i Sant Feliu, i finalment arribava fins al citat Canidello o
Canyet, a ponent del monestir. En cap moment s'indica que el terme de la villa de
Malvet arribi fins al mar, per la banda de llevant, és a dir fins a la Platja d'Aro; en canvi
acabem d'explicar com el document del 1041 defineix el terme parroquial de Santa
Cristina i el fa arribar fins al mar, entre Sant Feliu i Fenals. Això sembla que vulgui dir
que, entre Malvet, Sant Feliu i Fenals hi havia un altre terme o villa, pertanyent a la
parròquia de Santa Cristina. Pot tractar-se d'una villa que portés el curiós nom de
Benedormiens (com n'hi havia una altra que es deia Benevivere, avui el poble de Biure),
que va donar el seu nom al castell quan aquest va ser aixecat poc abans del 1041. Però
això només és una conjectura.
L'excepcionalitat d'aquest document –l'acta de l'aixecament, dotació rendística i infeudació d'un castell– demana que ens aturem en l'anàlisi del fet i els seus protagonistes.
La historiografia catalana acostuma a explicar l'aixecament de molts castells termenats en
el segle XI com un acte obert de rebel lió o al marge de l'autoritat comtal, un fet que
encara seria més evident en un comtat com el de Girona on gairebé no s'esmenten castells abans de 1040 i, en canvi, se'n citen dotzenes durant els anys següents.
Una breu ullada a la personalitat del magnat Gausfred Vidal de Pals ens ha de prometre copsar el significat de la presència de la gran noblesa territorial en els afers de la
vall d'Aro. Gausfred és un personatge principal del comtat de Girona, que figura en
moments tan significatius com el judici sobre l'alou d'Ullastret que enfrontà la comtessa
Ermessenda amb el comte Hug d'Empúries en 1019 (Marqués 1993, 176-178), o la citada dotació del castell de Benedormiens en 1041. Va morir a les darreries de 1046 car 11
de febrer de 1047 els seus marmessors, entre els quals hi havia la vídua Quíxol, van
donar fe d'una donació del seu testament als canonges de la seu i de Sant Feliu de
Girona (Martí 1997, 262-263). Desconeixem en quina època començaren a manifestar-se
els interessos de la seva nissaga a la vall d'Aro, però hem de recordar que l'any 1014, el
document de reconstrucció de la donació comtal de l'alou d'Espanedat al monestir de
Sant Feliu de Guíxols manifestava l'assistència del mandatarius Udalard, que representava el difunt Gausfred, dos noms repetits en la família dels senyors de Pals.
Les relacions, sovint tempestuoses, però de vegades pacífiques i cordials, entre els senyors de Pals i el monestir són citades amb freqüència en la documentació des de mitjan
segle XI i s'ajusten força bé al clima de conflictes propi de l'època de la primera revolució
feudal. L'any 1052 es va establir un conveni entre l'abat Arnau i Bernat Gausfred de Pals,
hereu del citat Gusfred Vidal, mort l'any 1047, a través del qual el magnat va rebre (..)alodium sancti Felicis iam dictis de Fenals (..)cum iso alodio de Tovada et exceptus alodium
sancti Amantü (...)simil modo concesssimus per vivolarium (..)omne illud quod habebat
(...)citra rivum Aradis sicut aqua discurrente terminat usque in mare" (Martí 1997, 263).
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L'acord, probablement la resolució d'un litigi, significava la cessió en violar¡, és a dir, de per
vida, dels alous que el mateix senyor de Pals i el seu pare havien cedit al monestir, entre
altres els que havien estat donats l'any 1041 quan van fer aixecar el castell de Benedormiens.
Es tractava de l'alou de Fenals, l'alou de Tueda i altres alous situats a la banda sud del riu
d'Aro. Era un pacte feudal típic d'aquella època, pel qual un senyor donava feus, els citats
alous, a un altre –igual o inferior– a canvi del reconeixement del senyoratge de l'abat i la
fidelitat i ajuda del citat Bernat Gausfred. També era un indici de les dificultats en la relació entre els dos poders. El monestir gaudia del domini eminent, però només en la mesura que el domini efectiu romania en mans de la nissaga dels Pals.
L'autonomia amb la qual actuava Bernat Gausfred a les terres de la vall d'Aro quedava palesa l'any 1064, quan un document de la catedral de Girona citat per Blanco
esmenta la donació que Bernat va fer a Dalmau Riera de "(..)toda la heredad y derechos
que tenia en la parroquia de Santa Cristina de la Vall d'Aro, sus masias y sus terminos,
mar, pezes y las aguas del rio de Aro con los del Pla y Balsa asta los llanos del mar para
hazer molinos" (Blanco 1991, 65). Per tant la donació autoritzava el beneficiari a fer-hi
molins, un dret banal característic dels senyors. Només cal que recordem la importància
atorgada als molins en els documents que tracten d'alous en poder de comtes, bisbes o
magnats des del segle X. Es tractava, per tant, d'una infeudació, o, més exactament,
d"una subinfeudació, car hem d'aclarir que aquest document es troba en l'índex cronològic del Cartulari de Sant Feliu, a l'Arxiu Capitular de la Seu de Girona. Per tant sembla
que en el moment de la donació o més endavant quedaren reconeguts els drets eminents del monestir guixolenc sobre els feus citats. D'altra banda, la referència topogràfica als límits marítims de la parròquia de Santa Cristina són molt clars: aquesta arribava
fins al mar, en el tram de costa situat entre els termes de la parròquia de Fenals i el
monestir de Sant Feliu, com ja havíem vist l'any 1041.
L'any 1078 va tenir lloc la consagració i dotació de l'església de Santa Maria de la Vall
d'Aro. Es tractava de l'església del castell de Benedormiens o d'Aro, situada dins el terme
parroquial de Santa Cristina. Va ser un acte que va tornar a testimoniar la llibertat d'actuació de Bernat Gausfred de Pals, senyor feudatari del castell amb el qual estava vinculada la nova església. La consagració la va fer el bisbe Berenguer de Girona, però
Bernat Gausfred la va dotar amb la sagrera de trenta passes al seu voltant, i el bisbe va
afegir que l'església i els seus béns pertanyien al citat magnat (Catalunya romànica VIII
1989, 104). En cap cas apareixen l'abat o el monestir de Sant Feliu citats en el document,
tot i el seus drets establerts l'any 1041, segurament perquè, en aquell moment, les relacions entre tots dos devien ser dolentes. La nova església edificada no es va constituir
com a parroquial: era l'església del castell, però se situava dins el terme de Santa Cristina,
on va continuar fins al segle XVII.
El testament de Bernat Gausfred (any 1098) –després d'una llarga vida, car havia succeït al seu pare, Gausfred Vidal, feia més de cinquanta anys–, va ser un exemple de la
recuperació de les bones relacions entre els senyors de Pals i el monestir de Sant Feliu.
Bernat manava ser-hi sepultat i els deixava "(...)ipsos clausellos qui sunt iuxta connaminam Sancti felicis que est in loco quem vacant Sanctum Paulum, quantum pertinet ad
laborationem usque ad ipsum portum. Et de ipso vivolario quem teneo de Toveda, de ipsa
ficulnea loral sicut vadit in directum per ipsam viam vel super ipsas rochas et revertitur
contra orientalem partem iuxta rivulum quem vocant Vilartagar et pervenit usque in
ipsam viam que pergit ad Eroles atque concluditur ibi ipsam plantam de Adalaidis ,femina quefuit uxor Bernardi Arnalli de Crota et sic pergit usque in ipsam connaminam predicti Sancti Felicis de Chaneles sive in ipsum stagnum vel in mare. Omnibusque portibus
videlicet Cantiles et Castellar cum illorum usadges, exceptum ipsum Sancti Pauli quod

Arxiu Municipal de Girona

retineo, Olivario possidendum diebus vite suc. Non solum etiam mare set ipsum castrum
cum suis pertinentiis quod vocant Benedormiens cum ipsos boscs et treturas, atque vineas qui sunt infra predictis terminis usque iam dictam ficulnea" (Blanco 1991, 97). Com
veiem, algunes de les donacions provenien dels drets rebuts pel seu pare en la infeudació i dotació del castell de Benedormiens l'any 1041, En primer lloc, Bernat donava a
Sant Feliu els closells que tenia al costat de la coromina del monestir, a Sant Pol, també
el violar¡ de l'alou de Tueda, ja citat l'any 1052 en un conveni amb el monestir i situat
entre la riera de Vilartagues i l'estany de Canelles, a tocar la platja de Sant Pol; els ports
de Canelles i Castellar (Sant Elm) amb els seus usatges; el castell de Benedormiens amb
les seves pertinences, i els emprius (drets comunals) i drets d'alberga que tenia dins el
terme de la villa de Brufagaies –actual veïnat de Bufaganyes–, situada al límit dels termes de Sant Feliu i Santa Cristina. Desconeixem si aquesta villa havia estat fundada feia
poc, car no surt citada fins aleshores, o era més antiga. Els familiars de Bernat van rebre
les altres possessions de la vall; el seu hereu Oliver i la seva mare Estefania els restants
alous de la vall, com la sagrera de Santa Maria de Benedormiens, esmentada l'any 1078,
i el port de Sant Pol. El seu feudatari, Bernat Matfred, l'alou de Fenals, probablement el
mateix alou que Bernat Gausfred havia rebut de l'abat de Sant Feliu l'any 1052.
Però en cap cas els litigis que havien enfrontat els Pals amb el monestir no acabaren
ací. Sabem que l'any 1099 es va resoldre un litigi entre l'abat Esteve de Sant Feliu i
Ramon Gausfred de Pals per la castellania del castell de Benedormiens: "(..)habuit
altercatione placita (...)de ipsa castellania Benedormiens castri, per això el magnat
(...)difino (..)prefatus abbas Raimundo (...)predictum castrum et donat ei per castellaniam (...)illas taschas (...)ex parte Aradis et cercas de Fanals, de Grota, et usus et piscibus" (Castells catalans 1969, II, 639). Un any després de la mort de Bernat Gausfred de
Pals, un dels seus parents, probablement un germà, havia disputat la castellania de
Benedormiens a l'abat de Sant Feliu (ha buit altercatione) i calgué un plet judicial per
tal que el noble reconegués la suprema jurisdicció del monestir guixolenc. Encara el
1103, Oliver Bernat de Pals va retornar al monestir l'esmentat castell amb les seves possessions, de les quals s'havia apoderat violentament.
D'altra banda, la presència i influència dels comtes en la vall d'Aro es continuava manifestant a la segona meitat del segle XI, tot i que amb molta menys força. En una data no
precisada, però que podem situar entre els anys 1052 i 1055, la comtessa Ermessenda va
retornar al bisbe Berenguer de Girona totes les esglésies, feus i alous diversos que tenia
pel bisbe (és a dir, en feu del bisbe) al comtat de Girona, segurament des del temps del
seu germà, el bisbe Pere Roger, mort el 1051. Es tractava, potser, del reconeixement de la
possessió dels alous esmentats al nou bisbe Berenguer o, més aviat, de la renúncia feta
per la comtessa l'any 1057, quan va cedir tots els seus drets a l'esmentat comtat al seu nét
Ramon Berenguer i a la comtessa Almodis. Entre les nombroses esglésies citades, s'esmentava la de Santa Cristina d'Aro, amb totes les seves pertinences "6 ..)ecclesiam Sancte
Christine de Araza cum suis pertinentiis omnibus" (Marquès 1993, 239). Aquesta i moltes
altres esglésies i alous episcopals, amb les seves rendes, servien per finançar la posició de
la comtessa Ermessenda durant aquella etapa de pertorbacions. Sens dubte la seva pèrdua
va ser un greu cop per a la vella comtessa. Un fet que indica com es mantenia, a mitjan
segle XI, l'equilibri establert, però també els conflictes entre els bisbes i els comtes a la vall
d'Aro des del segle X, però situat en el nou marc feudal, com també hem copsat en la
infeudació del castell de Bendormiens l'any 1041.
També resulta significatiu el text del conveni de l'any 1057 entre els comtes Ramon
Berenguer i Almodis amb Berenguer Seniofred de Solius, en què els comtes definien els
límits dels "(..)terminus ínter te et nos, id est inter nostrumfiscum (Llagostera) et tuum
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alodium (Solius). Ideo facimus (...)definicionem atque evacuationem de ipsis Olius cum
suis terminis (..)excepto ut non babeas nec facias castrum neque castellum neque
turrem infra terminos prescriptos sine nostro conslilio et voluntate et excepto (...)recent
quod non debet exire de ipsa francheda que facit Vitalí (...)et excepto alio sancti Felicis
monasterii quod habet vel habere debet (...)afrontat (..)oriente ... in ipso minar de
Mordanag vel in ipsa petra que est in prato ad Rabal vel in petra subra altra (...)meridie (..)in Spodola (..)occiduo (..)in ipsas Taladas et in agua Maçanera et in torrente eius et in fonte de Olmera et in campo comitali de ipsa Toveda et in torrente de Linars
(..)circii (..)in Aqua Aradis que est in termine ínter nos et te ex hac parte cum predicta Aqua Maçanera, et exeadem parte circi affrontant in Petra Fixa" (Rossell 1945,
411-412) Recordem que el terme de Solius havia estat adquirit en els anys 921 i 939 per
les comtesses Garsenda i Riquilda. Sant Feliu també hi tingué possessions: els alous dels
hispans citats en la despareguda donació dels comtes Sunyer i Riquilda, abans del 950,
i confirmats en el precepte reial del 968. L'any 993, el comte Borrell II deixava a Sant
Feliu el seu alou d'Olius, però és possible que aquest llegat no s'acomplís totalment,
perquè mai trobem "tot" Solius en possessió del monestir. Sigui com sigui, a mitjan segle
XI, els comtes havien perdut gran part dels seus drets en aquell terme, car l'any 1057
renunciaven al domini de l'alou, format per tot el terme, en profit del citat Ramon
Seniofred, tot i que li prohibien aixecar cap castell o torre en el seu terme. Això indicaria alguna mena de residu dominical per part dels comtes. A més, el citat Ramon
Seniofred no podria perjudicar els drets que tenien un laic anomenat Vidal i Sant Feliu
de Guixols. Com ja hem vist, el monestir tenia un alou a Solius procedent de les donacions comtals del segle X.
La naturalesa feudal també havia arribat a articular les relacions dins l'estament eclesiàstic. En aquest sentit, alguns testaments de clergues del segle XI ofereixen bons exemples. És el cas del testament del clergue i jutge Guitard (1064), que va deixar diversos
alous que tenia a la vall d'Aro a la canònica de la seu: "(. ..)omnia alodia que sunt in
valle Aradis ab ecclesie Sancte Christine usque ad terminium parrochie Sancte Marie de
Filafamis". A més deixava al monestir de Sant Feliu de Guíxols "(...)omnia sua sacraria
cum vasculis (...)qui sunt sub prefata ecciesia usque ad mare et usque ad ipsa Toueda,
juntament amb altres donacions (..)suum aurum C..Matfredo clerico (...)quem habebat
(...)in cigar de Santo Amancio et in ecclesia de Fenals (..)Et reliquid ipsa sua vascula
omnia que erant in predicta sacraria Sancte Maria de Fenals" (Martí 1997, 274). En primer lloc, deixava tot el que tenia en el territori comprès entre l'església de Santa Cristina
i el terme de Santa Maria de Filafamis, que a començament del segle portava l'advocació de sant Esteve en la dotació de la canònica de la seu l'any 1019. També va deixar al
monestir de Sant Feliu totes les seves sagreres (cases a tocar l'església) amb els béns
mobles que tenia a la sagrera de Sant Feliu de Guíxols, amb altres terres, vinyes i masos
que tenia des de l'esmentat monestir fins al mar i Tueda. Notem que aquesta descripció
indica, per primer cop, l'existència d'un nucli de cases, una sagrera, al voltant del monestir. Finalment deixava a un altre clergue, anomenat Matfred, una part de les rendes que
rebia de les sitges (els dipòsits de cereals) de Sant Amanç, al mateix terme de Sant Feliu,
i també una part dels rebuts per l'església de Fenals i dels béns que tenia a la seva sagrera. No podem deixar de notar que els mateixos llocs de Tueda, Sant Amanç i Fenals s'esmentaven l'any 1052 en el conveni que l'abat Arnau de Sant Feliu havia signat amb
Bernat Gausfred de Pals. D'alguna manera desconeguda aquests feus havien passat a
mans del clergue Guitard i aquest, en el seu testament, els retornava al seu senyor: el
monestir i l'abat. També sabem, gairebé segur, que el Matfred que va rebre els esmentats drets l'any 1064 era parent, i potser pare, del Bernat Matfred, que va rebre l'alou de
Fenals en el testament de Bernat Gausfed de Pals l'any 1098. Si dos Matfreds apareixen
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com a beneficiaris del mateix alou, és possible que la relació dels donadors –el clergue
Guitart i Bernat Gausfred de Pals–, sigui de parentiu. Per tant, podem pensar, raonablement, que el clergue Guitart podia ser un membre de la nissaga dels senyors de Pals que
posseïa els feus rebuts dels seus parents, però sota la senyoria del monestir.
Una relació feudatària semblant passava, probablement, amb els alous de la parròquia de Santa Cristina que Guitart va donar –potser seria millor dir retornar– a la canònica de la seu. La presència del bisbe i la canònica de la seu de Girona era evident, des
dels segles IX i X, al terme de Santa Cristina. Segurament, ací com a tot arreu, l'alou de
la seu havia estat repartit entre els seus clergues com a feus, encara que aquests quan
testaven havien de retornar-los a la senyoria superior.
Les relacions de feudalitat no ens haurien de fer creure que tots els termes de la vall
d'Aro, i dels seus veïns haguessin caigut exclusivament en els marcs de dependència de
les institucions i nissagues esmentades fins ara. El testament del laic, i segurament noble,
Bonfill Donuç (any 1067) sembla que disposava amb tota llibertat dels seus alous propers
a la vall, i els donava a institucions fins ara no esmentades: "(...)dimissit Sancto Michaeli
de Crudiliis (..alodio quod habebat apud Sancti Martini de Romaniano quod fuit de
Amato Atonis (..)cenobio quoque Gallicanti Sancti Petri dimisit (...)equos et equas habebat apud Sanctum Stephanum de Filafamis (...)cum domibus, terris et vineis" (Blanco
1991, 91), és a dir, va deixar a Sant Miquel de Cruïlles l'alou que tenia a Sant Martí de
Romanyà, mentre que els cavalls i les eugues que tenia a Sant Esteve de Filafamis (Belllloc d'Aro) els va deixar a Sant Pere de Galligants. Gràcies als testaments de mitjan
segle XI, també podem notar com el costum de situar els alous o béns esmentats als termes fiscals o vil-les s'havia perdut. El quasi monopoli eclesiàstic de la producció de textos escrits, especialment quan es tractava de testaments, però també en els documents
feudals, feia que les parròquies haguessin esdevingut el marc territorial de referència.

Conclusions
La vall d'Aro és un dels casos més ben coneguts que expliquen l'evolució de les
estructures polítiques en l'àmbit d'un comtat català entre els segles IX i XI; la transformació d'una monarquia com la carolíngia, hereva de l'antiguitat tardana i més centralitzada, cap a les formes feudals més fragmentades i locals. En els seus orígens la vall se'ns
presenta com una unitat territorial d'àmbit intermedi entre el pagus o comitatus i la villa
o unitat bàsica d'administració local, que l'any 881 va ser atorgada pel rei Carloman al
bisbe Teuter de Girona cum omni integritate, és a dir amb tots els drets de l'autoritat
pública, d'acord amb els costum d'atorgar districtes territorials a les institucions eclesiàstiques per al seu manteniment. La ratificació de la donació en el precepte reial de
l'any 899 esmentava genèricament els vilars i les esglésies de la vall i constitueix un testimoni fefaent del seu poblament i la seva organització laica i eclesiàstica a la fi del
segle IX. Des de començament del segle X hom s'adona de la creixent intromissió comtal en el terme, d'acord amb la consolidació de les nissagues comtals en el control del
territori, concretament els descendents de Guifré el Pelós. Coneixem indirectament els
acords a què arribaren el bisbe Guiu i el comte Guifré II entre 908 i 911, a més de les
compres que la seva vídua Garsenda va fer en 922 i que se situaven dins el terme de
Solius, En algun moment imprecís del segon quart del segle X fou fundat o restaurat el
monestir de Sant Feliu de Guíxols, probablement per voluntat dels comtes Sunyer i
Riquilda, que fou dotat amb la jurisdicció sobre el seu territori immediat i també amb els
alous dels hispans d'un grapat de termes propers, alous que foren objecte de litigi entre
el monestir i els senyors de Pals al llarg del segle XI. Durant la segona meitat del segle X,
el monestir va reforçar la seva posició amb un precepte reial en 968 i donacions com
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l'alou comtal de Solius, donat o confirmat en el testament del comte Borrell de 993. Des
de començament del segle XI els conflictes es desenvoluparen en el marc d'una creixent
feudalització. En 1014 el cenobi guixolenc hagué de fer front a les reclamacions de la
nissaga dels Pals sobre els alous dels hispans atorgats al monestir més de mig segle
abans, on ja es manifestaven les interferències dels magnats territorials. Malgrat els símptomes de conflicte, les tres autoritats de la vall –els comtes Ramon i Ermessenda, l'abat
Llandric de Sant Feliu i Gausfred Vidal de Pals– acordaren en 1041 la construcció del
castell de Benedormiens –o Castell d'Aro– i la gestió de les seves funcions militars i les
seves rendes. El domini eminent quedava en poder dels abats del monestir, però el seu
domini efectiu seria dels Pals. Però a mitjan segle XI es tornaven a manifestar els senyals
de conflictes feudals. En 1052 l'abat Arnau signava un conveni de pacificació amb Bernat
Gausfred de Pals; poc després la comtessa Ermessenda renunciava als feus episcopals
que tenia, entre els quals hi havia l'església de Santa Cristina d'Aro, i en 1057 els comtes Ramon i Almodis reconegueren el domini del magnat Ramon Seniofred sobre Solius.
A mitjan segle eren evidents les dificultats de les autoritats tradicionals per mantenir llur
domini, i només el reconeixement de la força de la noblesa territorial podia apaivagar
una mica les tensions, principalment mitjançant la concessió de feus.
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Les vil•les i els vilars altmedievals del territori
del comtat de Girona (s. IX-X)
Orígens, estructura, descripció i cartografia dels termes locals
a les contrades gironines en època carolíngia
En el volum anterior d'aquest llibre, van dedicar algunes pàgines a l'anàlisi del poblament —les vil-les i els vilars— en el territori immediat a Girona, des del punt de vista general (Canal et al., 2003, 369-387) i també del més concret referit a cadascuna de les unitats administratives que l'integraven (Canal et al., 2003, 231— 347). Ara el nostre objectiu
es demostrar com les uillae estructuraven tot el territori del comtat i, per tant, l'administració territorial d'un estat altmedieval com el carolingi estava integrat, localment, el més
bàsic, per una unitat comuna a tot el territori —la uilla—, d'una manera semblant com en
un nivell intermedi ho feien els comtats. Per tant, el nostre treball està dirigit a definir,
en l'espai concret d'un comtat, els aspectes polítics de les uillae, les seves funcions com
a engranatges bàsics de l'estat, la qual cosa no treu que hi hagi altres dimensions —hom
pot estudiar la uilla com a unitat de poblament o les formes d'explotació econòmica en
el seu si—, però això queda fora dels objectius d'aquest treball.
La documentació altmedieval gironina identifica un gran nombre de termes, generalment dits uillae i uillares, citats com les unitats locals on se situaven els drets o béns
definits als documents. Una ràpida lectura dels textos publicats als diplomataris gironins
on s'han donat a conèixer la major part dels textos conservats dels segles IX i X estalvia
més comentaris (Marquès 1993 i Martí 1997). Així, per exemple, el document més antic
conservat a l'Arxiu de la Seu de Girona, de l'any 817, tracta de la definició dels límits de
la uilla de Bàscara, un judici que tingué lloc en una altra uilla, la de Borrassà (Marquès
1993, 55-57). Aplegant aquest bagatge documental, que n'abasta centenars, arribem a
identificar i, en la majoria dels casos, podem situar més de tres -cents termes locals en el
territori del comtat de Girona cap a l'any 1000. Una gran part d'aquests llocs ja han estat
cartografiats en l'Atles del Comtat de Girona —785-993— (Bolòs i Hurtado 2000), que
forma part de la col•lecció d'Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia, que s'atura a
la mort del comte Borrell II en 993, data que es considera la fi d'aquesta etapa. Nosaltres
hem volgut allargar la cronologia fins a l'any 1020, ja que pensem que els nombrosos
documents de principi del segle XI poden oferir una informació més completa sense distorsionar el mapa de l'any 1000, car tots o la gran majoria dels termes citats entre els
anys 1000 i 1020 ja ho són en documents més antics.
L'anàlisi del fenomen de les vil-les i els vilars d'època carolíngia o altmedieval a
Catalunya ha estat realizat per diversos autors, des de Ramon d'Abadal, que tot publicant els diplomes d'època carolíngia feia també la primera cartografia de les vil-les d'aquesta època a la seva monumental obra Catalunya carolíngia, especialment pel que fa
als comtats de Pallars i Ribagorça i en relació als preceptes d'immunitat atorgats pels
monarques carolíngis, amb la informació topogràfica dels quals Abadal elaborà diversos
mapes (Abadal 1952, Apèndix), passant per Pierre Bonassie, que va introduir la reflexió
moderna sobre aquests termes (Bonnassie 1979, 188-191 i 1981, 228-233), els citats Jordi
Bolòs i Víctor Hurtado, Lluís To (1991, 212-239, i 1997, 43-61) o Josep M. Salrach (1998,
9-28). En alguns casos, com els de Bolòs i To, la seva anàlisi ha aprofundit concretament
en els termes del bisbat i el comtat de Girona, la qual cosa ens permet tenir un nivell
de coneixement d'algunes de les seves característiques estructurals força acurat. No
podem ignorar el nombre relativament important d'estudis sobre diversos aspectes d'algunes vil-les concretes de la demarcació episcopal gironina, com ara les de Bàscara
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(Riera 2003, 41-87), Castelló d'Empúries (Negre 1958, 89-172. Puig 1996, 47-77), Torroella
de Montgrí (Negre 1949, 78-128), Ullà (Martí 1985-1986, 49-62) o Vilamacolum (Badia
1992, 35-61), cap d'elles al comtat de Girona, així com el citat estudi global que elaboràrem en el volum precedent d'aquest llibre sobre les vil-les i els vilars de l'entorn de
Girona. Com podem veure encara queda molta feina per fer.
Els problemes arqueològics de les vil•les i els vilars altmedievals
El principal problema que planteja avui la historiografia de les vil-les i els vilars alt
catalans, i per tant dels gironins, és l'absència gairebé total d'informació-medivals
arqueològica precisa. No podem dir que no s'hagin dut a terme prospeccions en
poblats i indrets medievals abandonats, per exemple al lloc de Sant Romà de Sidillà,
amb un nucli compacte al voltant de l'esglèsia preromànica que ha estat datada en el
segle X, però amb restes ceràmiques de cronologia molt extensa, que poden anar des
de les brunes i grises descrites genèricament com a anteriors a l'any 1000, fins a les
més ben cuites dels segles XII i XIII (Bolòs 1984, 208-212). Les restes descobertes del
vilatge segurament corresponen als seus moments finals, en l'edat mitjana plena. El
lloc de Sant Esteve de Caulès Vell (Caldes de Malavella, la Selva) és important per
diverses raons, entre les quals destacaríem el fet que sigui un indret abandonat d'en
segle XV, enturonat i d'accés no pas fàcil i lluny d'àrees densament habitades,-çàel
que l'han preservat de l'agressió i de la destrucció, que és de dimensions reduïdes,
inferiors als 1000 metres quadrats, i que ha estat objecte d'excavacions arqueològiques
d'una certa magnitud. Tanmateix, al costat d'aquests avantatges cal comptar amb els
inconvenients, entre els quals, sobretot, la forta imatge de la darrera etapa que marca
la reconstrucció històrica del l'hàbitat i que fa molt difícil saber qué és originari i què
és afegit. Certament l'església, molt senzilla, és carolíngia, amb una fase inicial potser
anterior, amb un conjunt de tombes antigues, anteriors a l'any 1000, situades a migdia
del temple. Molt més complicat és saber com era, en origen, el poble i com va evolucionar. S'ha explicat com un hàbitat de repoblació de vers el 800 a partir de l'existència d'una torre de guaita, de caràcter militar, baiximperial (segles IV o V), a partir d'una
troballa de material ceràmic imprecisa. Potser sí o potser no, però semblaria més factible proposar a tot l'establiment una cronologia inicial del segle VII o VIII. Es podria
tractar d'un castellum, en el sentit de lloc d'habitació enlairat de certa entitat que, amb
una certa autonomia, no tindria entitat jurídica i formaria part de la ciuitas de
Gerunda, segons defineix Isidor de Sevilla a les Etimologies (XV, 2, 4). L'orografia del
lloc, les dimensions reduïdes, les característiques de l'hàbitat i, fins i tot, l'existència de
la torre, s'adirien millor amb la hipòtesi que plantegem. El lloc, sense talls en l'ocupació, hauria perdurat fins a la baixa edat mitjana. És un jaciment que caldria reestudiar
de cap i de nou i on caldria realitzar noves excavacions i noves anàlisis de les estructures existents. També al vilatge anomenat el Carrer del Sastre, al nord-oest de
Calonge, que podria correspondre al uillare Rivofredo citat en 945 (Marquès 1993, 128129), car se situa a prop de la riera del mateix nom, on es detectaren restes de nombrosos edificis escampats i fragments ceràmics d'època romana i d'altres altmedievals,
però de cronologia incerta, sense cap intervenció arqueològica sistemàtica (Badia
1984, 188-189). Aquests són els millors exemples, però la incertesa cronològica impedeix identificar les fases més antigues i definir, per exemple, les característiques estructurals del poblament. En el seu estudi sobre el terme de Tossa entre els segles IX i XII,
Mario Zucchitello remarca el poblament dispers al voltant de l'antiga església de Sant
Vicenç, avui l'ermita de Sant Bartomeu, lluny de la costa (Zucchitello 1998, 82-94),
però no podem assegurar si aquesta situació corresponia als moments primerencs o bé
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als més avançats de l'estudi. Encara no disposem de cap descripció física de com era
una uilla, segurament perquè no les sabem identificar. Desconeixem si tenien un
poblament concentrat, dispers o mixt, si les uillae s'articulaven al voltant d'alguna
domus o curtis més o menys fortificada, residència principal que continuava la tradició de les uillae del baix imperi, o bé si resultaven d'agregacions noves, en què el
paper de les esglésies rurals havia estat fonamental. Poden ser alguns dels stallia o
cases fortes documentades en l'edat mitjana plena, les hereves d'aquests llocs centrals?
El cert és que no ho sabem, però resulta interessant observar, per exemple, les cases
fortes documentades i descrites a la comarca del Pla de l'Estany entre els segles XI i
XII –se'n poden identificar més d'una vintena–, cadascuna a un poble o veïnat, generalment molt a prop o adossada a l'església, i que foren habitades per nissagues de la
petita noblesa que prengueren el nom del poble, gairebé sempre una uilla documentada abans de l'any 1000 (Constans 1985, 99-125). No ens consta que aquesta relació
entre cases fortes i esglésies s'hagi estudiat més enllà de les monografies locals, especialment en època altmedieval. En aquest punt no hem d'oblidar la feina feta al palau
de Foixà, un gran edifici existent a Maçanet de la Selva, que fou excavat de manera
sistemàtica en els anys noranta. Les conclusions evidenciaren l'existència d'un gran
edifici residencial des de l'època del baix imperi romà –segle V–, que evolucionà i es
mantingué al llarg de tota l'alta edat mitjana. A partir dels segles XII-XIII se'ns fa present com una casa forta relacionada amb la nissaga de nobles locals anomenats Palau,
feudataris dels vescomtes de Cabrera, els senyors del lloc. Els Palau emparentaren amb
els Foixà, que també deixaren llur nom a l'edifici, que es mantingué com una residència nobiliària i un centre de gestió durant segles (Llinàs et al. 2000, 100-168). A
Itàlia, les conclusions sobre l'evolució del poblament rural entre l'antiguitat tardana i
l'alta edat mitjana al nord del país fan afirmar a les autoritats arqueològiques més pres
"(...)els hàbitats altmedievals són identificables amb més dificultat que els-tigosequ
establiments romans. No només per la pobresa de les estructures (...)sinó perquè es troben a sota dels hàbitats medievals i sovint dels actuals, indici segur de l'èxit del poblament altmedieval a les nostres contrades" (Brogiolo 1996, 107-110), remarcant una evolució encara poc coneguda allà com ací. Si l'intent de descripció de les uillae
altmedievals resulta debades, encara ho és més l'assaig de descripció dels uillares o
vilars, que semblen identificar-se amb els veïnats, però de vegades també amb les
vil-les petites. En qualsevol cas, sense gaires possibilitats de definició estructural, per
la mancança de dades textuals i l'absència d'informació arqueològica. Senzillament,
cap vilar altmedieval català ha estat excavat, que nosaltres sapiguem, ni potser estem
en condicions d'identificar-los. Tot això resulta una mica frustrant, però més endavant
plantejarem alguna hipòtesi sobre aquestes mancances, que poden oferir-nos alguna
explicació coherent. Definitivament, si podem més o menys contestar la pregunta de
què era una villa, no estem en codicions d'afirmar com eren.
Malgrat tot, algun cop la documentació escrita ens proporciona alguns indicis, bé que
més tardans, sobre la possible existència de "llocs centrals ", equivalents a les domus,
curtes o mansos dominicos citats sovint com a llocs directors o centrals de les vil-les als
políptics de molts monestirs carolíngis. És el cas de la uilla Olmedo, citada a final del
segle X i fins ara no localitzada, però que nosaltres situem a Santa Maria de Montnegre,
com veurem tot seguit. La uilla s'esmenta per primer cop en 996 en relació amb els senyors de Cervià, Llobet i Avierna, que hi compraren diversos drets (To 1991 a, 200). A
principi del segle XIV el prior de Santa Maria de Cervià va ordenar un capbreu de les
possessions del monestir a Santa Maria de Montnegre, document estudiat i cartografiat
per Elvis Mallorquí (Mallorquí 2000 b, 185 i 208-209), on sobresurten els personatges de
Pere i Joan d'Om, el primer d'ells titular d'un capmàs a la cellera del lloc, al veïnatge de
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l'església. Si recordem que l'Olmedo citat deriva del llatí ulmo, que va donar Om en català, i si a més afegim que el cenobi de Santa Maria de Cervià fou fundat en 1053 per Silvi
Llobet (To 1991 a, 205), fill del citat Llobet, que deixà a la seva esposa Adelaida el seu
alou de la parròquia de Sant Mateu de Montnegre –dins el seu terme es troba Santa Maria
de Montnegre com a sufragània–, estem en condicions de proposar que la citada uilla
Olmedo esdevingué Santa Maria de Montnegre en algun moment imprecís del segle XI,
però l'antic nom es conservà en el mas principal o caput mansi, situat a ben poca distància de l'església. Pot haver estat aquest capmàs l'antic lloc central de la uilla, la domus
o residència principal del terme? Els indicis són tardans, és cert, però la toponímia ho fa
versemblant. Algunes vegades els documents també ajuden a identificar aquests llocs
centrals, com per exemple en el cas del vil/are de Mertens, que fou donat en 964 pel
comte Borrell II al monestir de Sant Serni de Tavernoles, al comtat d'Urgell (Marca 1688,
884). En el text el donant enumerava els diversos vilarets o components menors del
terme, i a més hi afegia la dominicatura de Estereren i el manso de Cortinulas que semblen referir-se, especialment en el primer cas, a una explotació dominical del comte, la
qual cosa explica la referència als jornals o serveis laborals que els habitants del terme
havien de satisfer al comte.
Les necròpolis altmedievals són un altre element important en el coneixement de les
societats altmedievals. No podem dir que se'n coneguin poques, ans al contrari, i algunes han estat objecte d'una prospecció exhaustiva. El problema de les necròpolis tardoantigues i altmedievals, aquí i arreu, rau en la dificultat ben coneguda de poder fixar
amb precisió la cronologia de les tombes. De manera general, però especialment en el
territori que avui ocupen les comarques gironines, és raríssim trobar objectes acompanyant les despulles del difunt dins de la sepultura d'ençà el segle IV i, més encara, en
temps posteriors. La similitud formal de molts d'aquests enterraments al llarg d'unes
quantes centúries, amb escasses o nul-les modificacions, fa encara més difícil qualsevol
intent de datar-les amb precisió. Altrament, la manca d'excavacions en extensió en grans
cementiris, notícies antigues, i sovint poc documentades, o la inexistència de superposicions en aquells llocs més ben estudiats, posen dificultats a trobar indicis que podrien
arribar a ser significatius.
Tanmateix, a grans trets i tractant-se de conjunts numèricament significatius, és possible i segur datar un cementiri a l'antiguitat tardana o a l'alta edat mitjana amb un barrera imprecisa que situaríem en el segle VIII, una seguretat que s'esvaeix quan es tracta
de llocs d'enterrament que varen estar en ús entre els segles tardoantics i l'any 1000, com
podem observar donant un cop d'ull al cementiri de mas Castell de Porqueres (Pla de
l'Estany), de Santa Margarida o de Sant Vicenç, un i altre a Empúries (Alt Empordà), on
les tradicions, els costums i les maneres d"obrar fan complicat precisar la datació d'algunes tombes força iguals.
Els llocs d'enterrament són, moltes vegades, la continuïtat d'ús de necròpolis paganes
o, altres vegades, a partir d'una tomba monumental, privilegiada, d'un mausoleu cristià,
versemblantment d'algú d'una vida digna d'elogi i d'imitació que va acabar generant un
cementiri (Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Magdalena o Sant Vicenç,
Sant Julià de Ramis i, potser, mas Castell de Porqueres..) que en ocasions va significar
l'edificació d'una església que acabaria essent parroquial si no ho va ser, ja, des de la
seva erecció. En altres ocasions, no és possible definir si el cementiri va ser anterior a
l'església, si van ser simultanis o a redós del temple s'inicià el cementiri.
Un altre model seria el de les necròpolis sense capella, tal com és el cas del de les
Goges, a Sant Julià de Ramis, que se situa a cavall del segle VIII, que comporta uns 200
enterraments, amb una diversitat "real" entre els inhumats, entre els quals hi ha homes,
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dones, infants, vells i adolescents i que és el reflex d'una petita comunitat de camperols
i ramaders. És segur que mai va posseir cap esglesiola, tal com van posar de manifest les
excavacions en extensió. Altrament aquell cementiri on hi ha molt poques superposicions,
amb tombes ben arrenglerades i que recorda, en petit, els grans cementiris merovingis de
les Gàl-lies, estava perfectament estructurat, amb els enterraments marcats i ben definits.
La uniformitat en els tipus de tomba i la manca d'altres dades no permet anar més enllà
que oferir una cronologia global al cementiri, ferma tanmateix, però ser incapaços per
poder filar més prim. Només la presència de sepultures antropomorfes, més o menys
desenvolupades, ens ajuda a fixar una cronologia del segle X majoritàriament.
Interessa recordar, també, que és estranya la presència d'inhumacions solitàries. Com en
vida, en la mort hom cerca la companyia dels altres. Les notícies d'enterraments solitaris no
són, sovint, altra cosa que troballes casuals sense una exploració extensiva de l'entorn.
Aquest és un camp d'investigació només iniciat i que haurà de donar, en un futur,
pautes fermes per conèixer l'evolució del poblament entre l'antiguitat tardana i l'alta edat
mitjana i aprofundir en l'estudi del fet parroquial en una época mancada de textos clars
i definitoris. Queda, però, encara molt per fer.
Antiguitat, funció i govern de les vildes
L'antigor d'aquesta organització territorial en vil-les és força anterior a l'any 1000, tal
com podem observar en els documents que des de principi del segle IX van atorgat els
monarques carolíngis a bisbes i monestirs. En aquest punt el cas de Girona és molt significatiu, car el precepte de l'emperador Lluís de 834 esmentava la donació d'una dotzena
de vil-les feta pel seu pare Carlemany a la seu de Girona (Marquès 1993, 57-58) que esdevingueren més de vint a final del segle. 1 no hi ha cap raó per pensar que aquest fos un
fet excepcional o especificament gironí. Només cal llegir la documentació dels mateixos
anys en altres territoris propers. Per exemple al bisbat de Barcelona el primer precepte
conservat d'un monarca carolingi –Carles el Calb– a un bisbe de Barcelona –Frodoí–,
esmenta un grapat d'esglésies i vil-les donades amb immunitat en 878 (Fàbregas 1995, 190192). També al bisbat d'Urgell, on la documentació de l'Arxiu Capitular de la Seu indica
una organització territorial en uillae des de começament del segle IX (Baraut 1979, 28-49)
i molt especialment a les nombroses actes de consagració d'esglésies parroquials del bisbat –una quarantena entre els segles IX i X (Baraut 1978. 49-110), on habitualment s'esmenta que les esglésies han estat aixecades per iniciativa dels habitants: "(...)in uilla
Campillas –857–, (...)in uilla que uocabulum Garexer -871–, (...)in uilla scilicet Baltarga
–890–, (...)in uilla uocitata Kanavita –900–, (...)in uilla uocitata Torre –912"–, entre molts
altres exemples. També al bisbat d'Elna (Martínez i Rossignol 1975, 139-156) hom reflecteix la mateixa situació. D'acord amb la nostra prospecció, els documents del segle IX i
principi del X referits als quatre comtats del bisbat de Girona esmenten més de cent cinquanta vil-les i vilars, vint-i-cinc dels quals de domini episcopal, fet notable si tenim en
compte la migradesa documental d'aquell segle, però que no deixa cap dubte sobre quin
era el model bàsic d'organització territorial vigent aleshores.
Les vil-les eren àmbits que tenien diverses dimensions, i si ens referim a les estructurals, fonamentalment dues: eren el marc convivencial d'una comunitat humana, generalment pagesa, però també eren la unitat administrativa bàsica de l'estat carolingi i llurs precedents, la peça fonamental de l'engranatge públic on començava l'actuació de llurs
funcionaris –comtes, bisbes, vescomtes, vicaris, jutges o ministeriales– i el primer graó
d'actuació de les seves competències administratives, judicials, tributàries o militars. Sobre
aquests últims aspectes la documentació gironina ofereix aportacions prou interessants.
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Si analitzem algunes de les referències genèriques al govern de les vil-les citades en
els preceptes d'immunitat atorgats a la seu de Girona al llarg del segle IX, veurem com
donen indicis valuosos del seu govern. Recordem que els preceptes donaven a les institucions receptores –bisbats, monestirs o magnats laics– el dret a governar-les al marge
de les competències de les autoritats estatals ordinàries –els comtes i els seus subalterns. Això és el que vol dir el precepte atorgat a la seu gironina en 899 pel rei Carles
on es diu: "(..)ipsius vero Nomines que in supradictis uillís habitant vel habitaturi
sunt, tale obsequium vel tale servitium supradicto episcopo vel suis successori bus faciant
et serviant qualem comitibusfacere consueverunt tan Spani cum ceteri et nullum censum vel servitium ullo unquam tempore ingerere eis presumat" (Marquès 1993, 93-96).
El precepte atorgava a la seu un grapat de vil•les escampades pels quatre comtats del
bisbat, entre les quals les gironines de "(...)Petra Altra (..)cum terminis suis,
(..)uillam Parietes Rufini, (.. )Casteilum Fractum et medietatem de uilla Molleti, et uilla
Fonsedictus et uillares que sunt in valle Araze (...)et uillam Quarciano cum suis uillaribus (..)et uillarem Faiam cum aliis uillaribus (..)et uillam que uocatur Elzeda", a
més del conjunt format pel domini episcopal de la Bisbal: les vil-les Fontanetum,
Fonsedictus i Palatio Maurore amb els vilars Tulio, Maurello i Apiolas. Deia el precepte de 899 que els habitants d'aquestes vil-les havien de donar al bisbe la mateixa obediència i el mateix servei que abans donaven al comte, tant els hispani –amb un estatut especial– com els altres i ningú altre no tenia dret a imposar-los tributs o serveis,
excepte el bisbe, és clar.
Com podem observar, el text remarcava 1'excepcionalitat de la condició d'aquestes
vil-les, algunes donades als bisbes des de feia més d'un segle, i on només aquests
podien actuar com a autoritat, imposant-hi tributs (censum) i serveis de tota mena
–inclosos els militars i els judicials, afegim nosaltres. El document també ratificava
aquesta excepcionalitat en esmentar que els bisbes actuaven amb les mateixes funcions
que els comtes que, per tant, eren les autoritats ordinàries a totes aquelles vil-les que
no haguessin estat cedides en aquest o cap altre precepte d'immunitat atorgat a bisbes,
abats o magnats laics, donacions cada cop més abundants a les darreries del segle IX
per part dels monarques carolingis. Sembla evident, per tant, que els termes locals es
trobaven en principi sota l'autoritat governativa ordinària del territori: el comes, uicecomes, uiccarius, iudex públicus o centenarius, citats repetidament i en aquest ordre
jeràrquic als preceptes catalans dels segles IX i X, noms que ens recorden, amb excepció dels vescomtes, els càrrecs de l'administració territorial visigoda i, fins i tot, del baix
imperi romà, Només quan les vil-les havien estat atorgades als senyors immunistes –en
el cas dels bisbes gironins–, quedaven sota la seva autoritat, encara que aquests actuaven amb els mateixos drets i limitacions que els comtes, car havien d'aplicar la mateixa legalitat i fiscalitat –recordem la fórmula emprada en el precepte de 899. Sembla
probable que no totes les vil les sota l'autoritat comtal –les que no eren de cap institució o senyor immunista– estiguessin sota llur domini directe. Moltes haurien estat
donades a delegats o representants inferiors –vescomtes, veguers, jutges, centeners...com a remuneració o dotació de llurs funcions, però sense immunitat, car no hem d'o
eren una important font de la fiscalitat, especialment la relaciona--blidarquesv
da amb la terra i llurs guanys, tal com recordava el precepte del rei Odó l'any 891 quan
esmentava que les vil•les i altres drets (impostos) atorgats a la seu eren donats en concepte de stipendia clericorum (Marquès 1993, 81-82), és a dir com a salari o remuneració dels clergues. Si això passava amb el clergat, amb més raó calia fer-ho amb els
funcionaris laics, començant pels comtes, que sens dubte rebien el seu stipendium o
beneficium dels rendiments de determinades fraccions del tributs cobrats a tot el comtat –els repetidament citats pascuarium i teloneum– i també dels censos i serveis dels
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habitants de les vil-les afectades a llurs funcions, amb la diferència que, en aquest cas,
no calia cap precepte d'immunitat car els comtes i llurs subalterns formaven part de l'aparell estatal carolingi, si més no, en el segle IX. Tenim el cas d'un judici que va tenir
lloc en 850 en el qual es va demostrar que un cert Lleó havia obtingut vint anys abans
en beneficium determinats drets a la villa de Fonsedictus per donació del comte
Gaucelm, posteriorment revocada i atorgada a la seu gironina (Marquès 1993, 69). Si
tenim en compte que al judici no es discutia la legalitat de la donació, sinó la seva revocació posterior, sembla evident que els comtes podien remunerar els seus subalterns
amb drets fiscals a les vil-les sota la seva autoritat. No podem ignorar que aquest sistema començava des del capdamunt; el mateix Carlemany en el seu Capitulare de uillis
vel curtibus imperü, de principi del segle IX, recordava en el primer capítol que establia aquesta normativa perquè ...)Uolumus ut uillae nostrae quae ad opus nostrum
seruiendi institutas habemus(...) (Boutrouche 1968, 252), és a dir que es tractava d'una
ordenació establerta per aquelles uillae que l'emperador destinava al seu servei personal. Aquest era el principal sistema de retribució d'aquells que ostentaven funcions
públiques –clergues o laics, generalment nobles–, a tots els graons de l'escalafó imperial. No calia un sistema de distribució tributària complicat perquè els ingresos fiscals
eren percebuts i gastats in situ, començant pels termes que els monarques assignaven
a llur servei propi. Aquest sistema s'aplicava a tot l'imperi i els bisbats i monestirs en
foren els grans beneficiats com, per exemple, el cenobi de Sant Martí de Tours, aixecat en el segle V, que va rebre desenes de donacions reials, ratificades sistemàticament
pels monarques francs entre el segle VIII i X, des de Carlemany fins a Hug Capet. Sant
Martí va veure reconeguda la seva potestas sobre trenta-una uillae, totes situades en el
seu entorn proper, al nord, al sud i a la riba del Loira, la qual cosa indica llur funció
de proveïment del cenobi, al qual podien accedir per les vies fluvials (Noizet 2001, 4850). En tots els casos es tractava de vil•les senceres i la donació i ratificació reial confirmava el caràcter fiscal o públic de la donació, car els textos afegien fórmules semblants a les emprades als diplomes atorgats als bisbes gironins. De passada això ens
permet afirmar que els políptics o inventaris de les uillae o curtes pertanyents a monestirs d'època carolíngia, amb totes llurs possessions i persones, que procedeixen generalment de donacions imperials o reials, han estat interpretats generalment com a descripcions de propietats (Toubert 1990, 29-33). En canvi nosaltres pensem que cal
interpretar-los com a inventaris de tots els drets públics –impostos i serveis– que els
citats monestirs haurien rebut dels monarques.
A Girona, la donació reial de vil-les amb immunitat en el segle IX no fou patrimoni
de l'església episcopal: altres institucions religioses i magnats laics també en van rebre.
Tenim l'exemple de les Salas seu Palatioluin quod uocatur Merlac –la Cellera de Ter–,
uilla atorgada en una data desconeguda però posterior a 843 pel rei Carles el Calb i ratificada en 860 al monestir de Sant Medir i Sant Genís (Pruenca i Marquès 1995, 30). Més
endavant, en 898, el comte Gausfred i quinze dels habitants de la uilla van discutir la
donació i tractaren de recuperar la jurisdicció del terme, però van perdre el judici
(Pruenca i Marqués 1995, 33-36). Coneixem també els casos de vil-les atorgades pels
monarques a fidels laics, especialment abundants a la fi del segle IX, però també casos
més antics com el de la comtessa Rotruda, filla del comte Berà i esposa d'Alaric
d'Empúries i Rosselló, que en 846 va donar al seu fill Oriol tres vil-les situades al Rosselló
i al Conflent –Trullars, Palol i Comba– (Marca 1688, doc. núm. 837), que mostren, ja en
el segon quart del segle IX, l'existència d'un procés de patrimonialització dels dominis
d'origen públic per part de les nissagues comtals.
Més enllà de personatges com els bisbes, comtes o familiars seus, que tenien una
autoritat "eminent" sobre les vil-les –una potestat certament força llunyana, només cal
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pensar en les poques vegades que els habitants de les uillae episcopals devien veure
llur senyor. Això ens planteja l'existència d'un nivell o jerarquia de govern més "local",
aquell que seria representat pels uicarii i altres càrrecs com els centenarü.
Malauradament aquests personatges només són citats genèricament als textos com, per
exemple, als preceptes reials quan s'esmenten els diferents nivells o càrrecs públics
comtals. Però coneixem algunes situacions on potser es citaven aquests personatges
que exercien el poder local. Els podem anomenar dominio senyors locals, a manca de
res millor. En trobem a dos judicis que enfrontaren el bisbe Teuter, senyor de la uilla
Olianus, amb Andreas, primer, i Adisclus, després, per un problema de límits entre la
citada vil-la episcopal i les veïnes de Bellcaire i Torroella de Montgrí, en els anys 881
i 889 respectivament. Si analitzem detingudament els textos veurem que no es tracta
de cap litigi sobre la propietat, sinó d'un conflicte de límits ja que cada part afirma que
les terres litigades pertanyen a llur villa respectiva. Adiscle de Torroella hagué de reconèixer que la terra que considerava del seu domini (..)plus pertinet ( ..)ad iam dicta
uilla Olianus que est de supradicto episcopo quam ad uillam Torrocella pro quibus eam
requiro (Marquès 1993, 78-80), per tant reconeixent que es trobava dins el terme d'Ullà
—de domini episcopal— i no dins el terme de Torrocella —de Montgrí—, mentre que l'altra disputa discutia el domini d'unes terres que segons el representant del bisbe
"(..)sunt infra termines de uilla Uliano (...)illas debent esse de supradicto episcopo
(...)per preceptum dompni regís quod illi fecerunt ad iam dicta Sancta Maria et Sancto
Felici ad proprio, mentre Andreu de Bellcaire argumentava que les terres (...)non cas
teneo iniuste, sed per legis ordine eos teneo per aprisione et per preceptum regís et per
partibus de supradicta uilla Bitinga sicut ceteri spanifeciunt, és a dir, mentre el representant del bisbe argumentava el domini episcopal amb la possessió dels successius
preceptes reials que des de principis del segle IX confirmaven la possessió episcopal
de la villa d'Ullà, Andreu de Bellcaire ho va fer amb un altre precepte reial que li havia
estat atorgat seguint el règim jurídic dels spani, que assegurava la pertanyença de les
terres a la villa de Bellcaire. Era evidentment un problema de límits entre dos termes
i es resolgué amb una nova fitació entre Ulla i Bedenga-Bellcaire, en l'únic cas conservat d'un judici dels segles IX-X que no es resogué indiscutiblement a favor dels bisbes, car les terres quedaren repartides entre els dos termes. A més, el bisbe Teuter i
Andreu acordaren que, des d'aleshores, aquells que tinguessin les terres en podrien
gaudir amb plena seguretat dins els límits de les vil-les respectives: "(...)unusqusque
teneat et possideat usque ad ipsa petras fixas per illorum uillas divisione, iudicent atque
defendant et securipossideant quisque in perpetuum quieto ordine" (Marqués 1993, 7173). En qualsevol cas, sembla clar que els conflictes esmentats no tractaven de propietat sinó de jurisdicció —a quina villa pertanyen les terres—, cosa que ens fa pensar que
els citats Andreas de Bellcaire i Adisclus de Torroella eren els domini, uillici o senyors
locals —el primer segurament un hispanus— que disputaven amb un altre senyor local
molt més poderós, el bisbe Teuter, una qüestió de jurisdicció territorial que els afectava. A nivell més general, aquest plantejament és compartit per autors com Salrach que
en referir-se al conjunt de la Marca Hispànica afirma: "(...)debía haber muchas villas
con poderosos locales (domini, patroni, ciri illustres) que poseían más tierras que otros,
percibían rentas dominicales, tenían encomendados y hacían de intermediarios entre
el colectivo y la autoridad condal. Actuaban como beneficiarios y ejercían funciones de
carácter público como la exigencia de servicios militares y la recaudacion fiscal, de la
cual totalmente o parcialmente se debian beneficiar" (Salrach 1999, 401).
Els senyors o domini de les vil-les —laics o religiosos— devien ser en molts casos nobles
de les famílies comtals, vescomtals o vicarials que governaven a la vegada diverses uillae,
per això disposaven de personal adscrit al seu servei, especialment quan es tractava dels
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qui en tenien moltes sota el seu domini, com en el cas dels bisbes. No disposem de gaires exemples d'aquests personatges, però en 1019 veiem el cas d'un litigi sobre una illeta
del riu Fluvià entre els representants del bisbe, senyor de la villa de Bàscara, i Bernat, senyor de la villa veïna de Calabuig, als límits entre els comtats de Besalú i d'Empúries i en
el veïnatge del comtat de Girona. Un dels arguments decisius per demostrar la pertanyen
terreny a Bàscara –un altre cop un conflicte de jurisdiccions o termes– fou demos--çadel
trar que el dret de tasca sobre la producció es donava a Bradilane ministrale Sancte Marie,
igualment com ipsum censum (Marquès 1993, 176-178). Cal entendre que la referència a
Sancta Maria com l'advocació de la seu de Girona, mestressa de la villa de Bascara des
de feia més de dos-cents anys. El citat Bradilae o Bradilà, seria, per tant, un determinat
tipus de ministerialis, un equivalent als batlles que a partir del segle XI s'encarregaren del
cobrament de tributs i altres tasques per delegació dels senyors locals.
Difusió i límits de les vil•les abans de l'any 1000
Pel que fa a la difusió territorial de les vil•les ja en el segle IX, no tenim cap dubte
que aquestes termenaven totalment el territori d'un pagus, territorium o comtat com el
de Girona, i podem cercar algun territori concret per adonar-nos-en. En el volum anterior ja hem demostrat com al voltant del terme de la ciutat de Girona s'escampava una
munió de vil-les i vilars que termenaven les unes amb les altres, moltes de les quals –una
quinzena– ja estaven documentades en el segle IX en un radi de set o vuit quilòmetres
al voltant de la ciutat (Canal et al. 2003, 369-371), Aquest fet es pot comprovar en altres
casos, per exemple als diversos documents referits a les vil-les de Monells i Fontanetum
(la Bisbal), a la plana empordanesa i en el límit amb el comtat d'Empúries, definides amb
els seus termes i límits. En el primer cas, disposem d'un precepte d'immunitat de l'any
890 que esmenta la uilla Mulinensis, amb els seus vilars de Surdes i Filkarolas (Sords i
Figueroles); el terme definit –Monells– afrontava amb els termes d'altres vil•les i aquestes eren uillam Cardonarias, uilla Crucilias, terminio Sancto Saturnino, Fornels i uilla
Planiles, és a dir, Corçà, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, un desconegut Fornels i Planils
(Roura 1986, 66; Mallorquí 1999, 36-40). Totes elles són identificables, actualment, com
a pobles o veïnats, excepte Fornells, que pot correspondre al terme conegut des de la
fi del segle X com Riosicco, entre Sant Sadurní i Millars, que actualment forma el veïnat
de Rissec, travessat pel torrent del mateix nom.
L'altre cas és el més conegut de la Bisbal, on la formació d'un important domini episcopal des de les darreries del segle IX (Abadal 1952, 133-134. Marquès 1993, 73) permet
identificar un conjunt integrat per les tres vil•les de Fonsedictus, Fontanetum i Palatio
Maurore, avui la Bisbal, Fonteta i el Puig de Palau (al sud de la Bisbal), respectivament.
A més cal citar els vilars Maurello i Julio al sud del Palau, i Apiolas (Abellars) i Ventinach
(desconegut) a Fonteta, respectivament. I també podem esmentar la villa veïna de
Vulpiliaco (Vulpellac), citada molt poc després amb totes les altres, l'any 904, en la consagració de l'església parroquial de Santa Maria de la Bisbal (Catalunya romànica VIII
1984, 102-103). Com podem veure, les vil-les van donar lloc a pobles actuals, excepte el
cas del Palatium Maurore, segurament situat al turó del convent de Sant Francesc, un
quilòmetre al sud del nucli de la Bisbal, que desaparegué en quedar integrat en l'alou
episcopal segurament ja en el segle X, però que va deixar durant segles el topònim del
puig i barri del Palau en aquell indret, avui un barri de la Bisbal. Tot plegat ens permet
assegurar l'existència d'un continuum territorial format per deu vil-les que limitaven les
unes amb altres; en alguns casos –Monells, Palatio Maurore i Fonteta– amb llurs vilars
que, a diferència de les vil-les, en poques ocasions han fet arribar llurs noms fins als nos-
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tres dies. En tot cas l'existència dels vilars com a llocs concrets dins les vil-les sembla
afirmar que aquestes també eren llocs concrets o centrals, amb una posició dominant, a
més de donar el nom a uns termes més o menys grans. Altres indrets de comtats veïns
presentaven situacions semblants, al comtat d'Empúries, amb els citats judicis dels anys
881 i 889, on es resolgueren litigis sobre límits de termes entre la uilla Uliano, i les vil-les
veïnes de Quartu que uocant Bedenga i Torrocella. Aquestes tres antigues uillae són
actualment els tres pobles veïns d'Ullà, Bellcaire i Torroella de Montgrí, amb límits municipals semblants als de fa més de mil anys.
Si la continuïtat territorial o veïnatge de les uillae pot ser ben establert amb els exemples citats, això també ens permet acostar-nos a la qüestió dels seus límits i defensar la
hipòtesi d'una gran permanència en el temps, Quan analitzàrem els límits dels termes al
voltant de Girona ja observàrem l'estabilitat de molts d'ells fins als nostres dies o èpoques molt recents, car en alguns casos les vies de comunicació o els rius realitzaven
aquesta funció aleshores i més endavant, com podem veure en el casos de Salt (Canal
et al. 2003, 308), Fornells (Canal et al. 2003, 261), Llambilles (Canal et al. 2003, 270-271),
Sant Daniel (Canal et al. 2003, 314) o Vila-roja (Canal et al. 2003, 346). L'anàlisi dels conjunts esmentats més amunt al voltant de Monells i la Bisbal ens porta a conclusions semblants. En el cas de la uilla de Monells, la definició dels límits del seu terme fa dir a
Mallorquí "(..)totes aquestes afrontacions encara són vàlides en l'actualitat" (Mallorquí
1999, 37, nota 7). Monells mantingué aquest terme i límits primer com a uilla, després
com a parròquia i finalment com a municipi, durant més d'un mil-lenni, fins a la seva
incorporació al municipi agregat de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ja en la
segona meitat del segle XX. A la Bisbal hi trobem una situació una mica més complexa,
car les uillae de Fontanetum i Palatio Maurore, diferenciades en els documents de final
del segle IX i principi del X, es devien agregar en aquell segle, car el precepte papal de
l'any 1002 al bisbe Odó l'esmentava formant un alaude vel fisco relacionat amb Sancte
Marie quem dicunt Epíscopale (Marquès 1993, 160-161). Des de final del segle IX la uilla
Fontanetum sempre es relacionava amb les veïnes de Fonsedictus i Vulpiliaco —Fonteta i
Vulpellac— que avui formen part del municipi de Forallac i encara defineixen els límits
orientals de la Bisbal: per la banda occidental Crucilias —Cruïlles— ja era un altre límit, tal
com deia el precepte del rei Odó a Petroni l'any 891 (Abadal 1952, 385-386). Per com
els límits actuals de la Bisbal només caldria afegir el terme de la uilla Palatio-pletar
Maurore amb els seus vilars Tulio i Maurello, avui els veïnats del Vilar i Sant Pol, respectivament. Disposem d'un altre exemple prou significatiu, la uilla o terminio de Lac, Llach
o Laco —avui can Llac, sota la muntanya dels Àngels— que fou definida amb els seus límits
l'any 1028 (Marquès 1997, 68-69). Les seves afrontacions amb el terme de Madremanya,
el torrent del Rissec i la carretera de Girona a Madremanya, corresponen exactament a
l'apèndix meridional de l'actual terme de Sant Martí Vell, al sud de la citada muntanya.
L'estabilitat fonamental de molts límits dels termes al llarg de més d'un miler anys és
perfectament explicable si tenim en compte, com ja hem dit, que sovint les uillae eren
unitats humanes i geogràfiques "naturals ", més que no pas propietats. Si observem la
topografia de Monells, la uilla Mulinensis en 898, veurem un espai central pla solcat pel
torrent del Rissec, a la riba del qual es devia assentar la uilla ja en època antiga, de la
mateixa manera que després ho van fer l'església i el castell, mentre que del nord provenen les rieres de la Canal i el torrent de can Bibès, que formen dues petites valls que
podrien haver estat els indrets dels vilars de Surdes i Fílkarolas, encara que això només
sigui una hipòtesi, car els topònims es van perdre. Al nord i al sud, petites serralades i
turons limiten l'antiga uilla amb Millars, Planils, Anyells o Cruïlles. Monells, per tant, no
ha estat només una unitat humana i administrativa al llarg del temps, sinó també una
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petita unitat física, una cubeta fluvial emmarcada parcialment per petits relleus que
també feien, i en part encara fan, de divisors administratius. Sobre els límits del terme
de Cruïlles podem dir el mateix, car ja va ser indirectament definit a les darreries del
segle IX amb els seus límits entre Sancti Saturnini -de l'Heura- a ponent, Mulinensis i
Cardonarias -Monells i Corçà- a tramuntana, i Fontanetum-la Bisbal a llevant.
De tota manera cal relativitzar aquesta relació entre termes antics i moderns i no
donar sempre a les vil-les altmedievals el paper de precursores dels termes municipals,
car en molts casos aquest origen cal cercar-lo en les parròquies. Si observem, per exemple, els límits parroquials de Sant Quirze d'Arbúcies en 923, que són els de la seva vall
que inclou aleshores diverses vil-les, vilars i esglèsies, veurem com s'ajusten força als
actuals del terme municipal (Marquès 1994, 73-76). De la mateixa manera, l'actual terme
de Llagostera o de Cassà no és el resultat d'una única villa -en el segle X n'incloïen moltes, com veurem- sinó d'uns termes més extensos que foren unificats per una decisió de
llurs domini o senyors -els comtes i comtesses en el cas de Llagostera- i esdevingueren
termes o dominis compactes al voltant d'un únic temple parroquial, que donà lloc en el
segle XIX a l'actual terme municipal. En tots aquests casos la villa principal, que generalment ocupava un lloc ben central, esdevingué el nucli o poble central posterior, mentre les vil-les i vilars secundaris donaren lloc als veïnats o s'extingiren.
L'origen de les vil•les altmedievals: certeses i hipótesis
Si aquesta organització territorial sembla afermada en el segle IX, i fins i tot pot albirar-se en temps de Carlemany, podem plantejar -nos que pugui ser anterior? No podem
ignorar el fet que el concepte ui/la havia nascut per designar el conjunt d'edificis o residencia principal d'una explotació agrícola, i aquest és el significat que li hem de donar
al llarg de tota l'època romana. En canvi des del segles VI-VII és un dels noms -altres
són domus, fundus o curtis- que defineixen els districtes locals a tot l'occident europeu
i sembla posseir una dimensió principalment administrativa des del punt de vista de les
fonts escrites. Com ha pogut fer tota aquesta evolució al llarg de mig mil-lenni? En quin
moment o època es produí el canvi? Aquesta és una qüestió debatuda de fa temps per
la historiografia europea, que tradicionalment n'ha donat una resposta negativa -no hi
ha relació evolutiva-, atès el gran nombre de vil-les abandonades durant l'antiguitat tardana, un fet innegable a la llum de l'arqueologia que semblava indicar una desorganització -o potser reorganització-. del poblament i l'administració local des de la fi del baix
imperi romà (Del Romà al Romànic 1999, 103-120), sense adonar-se que la recerca a llocs
abandonats només referma allò que ja és evident, però també caldria prospectar als llocs
que han mantingut l'hàbitat fins als nostres dies, certament més difícils d'excavar. També
va arrelar la visió de la ui/la carolíngia com un domini bipartit -amb la reserva senyo
masos- de creació ex novo, però els historiadors "meridionals" van rebutjar que-riale
aquest model fos aplicable a la Mediterrània (per a una síntesi del debat vegeu Salrach
1997, 105-118 i 135-141). Però no podem ignorar que Carlemany no sembla imposar als
territoris conquerits a finals del segle VIII una nova organització política i territorial, sinó
que va respectar molts aspectes de l'antiga, com podem veure en el cas de la legislació
amb el manteniment del Liberludiciorum i de moltes funcions i institucions d'arrel goda,
com ja havia fet el seu pare Pepí a la Septimània mig segle abans (Abadal 1986, 19-35).
D'altra banda, recordem en el precepte citat de 834 la referència a les vil-les de Mollet i
Millars, que a diferència de les altres vil-les que havien estat donades per Carlemany i
els seus fidels a la Seu de Girona (... ) a longo tempore inibipossidere dinoscitur (Marquès
1993, 57), és a dir que eren possessió episcopal des de feia molt de temps, abans de
Carlemany i, per tant, de la presa de Girona pels francs.
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Tornant a la qüestió dels orígens de la uilla, a l'època romana no hem d'oblidar que
és un conjunt d'edificis que funcionen com el centre d'una explotació rural –el fundus–,
mentre que des d'època baiximperial i germànica el concepte passa a significar petit districte rural o simplement poble en sentit administratiu. Hi ha hagut, per tant, un canvi
de significat, difícil de situar cronològicament, que sembla ja ben establert en el segle
VI, i que tal vegada sigui anterior car ja en el segle IV algunes lleis imperials empren el
terme villa en el mateix sentit que possessio o fundus (Codex Theodosianus V, XIII).
Aquest darrer és encara vigent a Itàlia en el segle X, on molts documents citaven encara els fundi com els termes on se situaven els béns definits: "(..)in loco et fundo
Garbaniola" –881–, "(.. )in locus et fundus Poncianella" –989– (Settia 1995, 2-3). A
Hispania no podem ignorar que la legislació i les actes conciliars visigodes citen diverses vegades les uillae, encara que la major part de la historiografia les ha identificades
com a grans explotacions agràries, d'acord amb el seu significat en època romana.
Recordem, per exemple, la coneguda llei d'Ègica de 702 contra la fuita d'esclaus, que
recordava que no hi havia ciuitates, castella, uici aut uillae, on no es trobessin fugitius
(Lex Visigothorum, IX, 1, 21) o l'estructura territorial que ens dibuixa Isidor de Sevilla,
tan semblant (Etym., XV, 2, 13). Al nostre entendre, aquesta jerarquització dels centres
de poblament correspon també a una jerarquia de 1'administrició territorial, on les uillae
se situaven en el darrer graó perquè eren els nuclis locals més bàsics. De la mateixa
manera una llei manava al comes ciuitatis actuar contra les prostitutes quan aquestes
actuaven in ciuitate, però era un iudex simplement l'autoritat competent quan anaven
per uicos et uillas (Lex Visigothorum, III. 4.17), on tornem a trobar que les uillae se situen
com les unitats menors, per sota de les ciuitates i els uici. També coneixem la figura del
uilicus, que tradicionalment ha estat interpretada com la d'un intendent de les finques o
vil•les reials visigodes, però que mostra la seva funció de funcionari o càrrec públic local
en un text de Cassiodor a començament del segle VI –entre 523 i 526– on en nom del
rei Teodoric s'ordenava que fossin destituïts de llurs funcions els vilicorum quo que
genus, és a dir els caps administratius de les vil-les d'Hispania, ja fossin possessiones privades o fundi públics, que permetien que els seus habitants –ingenui o lliures aclareix
el text– haguessin de prestar servituds il-lícites en benefici dels C..)Gothis in civitatepositis, versemblantment les guarnicions visigodes instal-lades a les ciutats des de la conquesta goda (Cassiodor, Variae, 5, XxxVIIII). Aquests uilici al nostre entendre han de
ser assimilats als possessores de la legislació baiximperial dels segles IV i V, definits repetidament com els gestors o administradors públics dels fundi o termes locals, que entre
els segles V i VI semblen canviar el nom genèric en profit de la uilla. La funció pública
dels uilici també era palesa en una llei de Recared –entre 587 i 602– segons la qual es
castigava aquells càrrecs públics territorials –comes, uicarius aut uilicus diu el text– que
imposaven a la població exaccions i treballs en llur profit (Lex Visigothorum, XII. 1); si
el uilicus era un càrrec públic, sembla evident que la uilla també era una circumscripció pública. L'anàlisi de la uilla a la França merovíngia o la Itàlia llombarda potser ens
portaria a conclusions semblants. Però el debat no ha posat d'acord els especialistes
sobre aquesta qüestió tal com posa de relleu Salrach "(...)aunque los historiadores
(...)generalmente han identificado la villa altomedieval con el dominio, quizá porque la
han considerado heredera directa de las villas-explotaciones rurales del Bajo Imperio
(..)Actualmente se abre camino la idea de que la villa de época germànica i carolíngia
(...)era una demarcación de carácter público C ..)y como tal el espacio de encuadramiento de una comunidad rural" (Salrach 1997, 78). Durliat, més radical, en referir-se a
la uilla dels regnes germànics afirma "(..)podem entendre per qué la uilla és un poble.
Una circumscripció administrativa correspon a una realitat humana í aquesta esperpetua sovint al llarg dels segles, o dels mil Tennis (...)Això explica que tinguin una església
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parroquial i que es trobin sovint en el mateix emplaçament d'un poble posterior (...)La
numeració de totes les uillae esmentades per qualsevol raó entre els segles V i VIII seria
prou impressionant per convèncer que tot l'Occident estava dividit en uillae. Els seus límts
arribaven fins als peus de les muralles de les ciutats" (Durliart 1990, 156). Aquesta idea
comença a obrir-se pas en el discurs històric. Una prestigiosa publicació electrònica, en
referir-se a la trasformació dels antics latifundis romans en els nous agrupaments vilatans
afirma: "(...)Esta mutación se reflejaría en la ambigüedad y el cambio de significado del
termino uilla, palabra que pasó a designar a una subdivisión del territorio de una ciudad, en la que podía haber un propietario fundiario dominante y una agrupación de
tipo aldeana habitada tanto por campesinos dependientes de ese propietario como por
otros libres" (Artehistoria 2003). Les mateixes afirmacions podem trobar en la més densa
i prestigiosa col-lecció d'Història d'Espanya, on en el volum dedicat als segles VIII-XI a
les terres sudpirinenques hom diu: "(..)las villas visigóticas difícilmente podían ser unidades de explotación (..)mas bien debía tratarse de grandes dominios o de unidades de
exacción fiscal i dominical", i una mica més endavant "(...)la villa tenía una circunscripción fosilizada como mínimo desde la baja romanidad (..)la distinción inicial entre
locus (e incluso uicus) y uilla desapareció cuando en el Bajo Imperio o en tiempo de los
visigodos, el territorio fue dividido en distritos de recaudación fiscal que a menudo debieron ser unificados bajo el nombre de uilla cualquiera que fuera su origen" (Feliu 1999,
381 i 382). Malgrat la constatació de la seva antigor podem observar el grau d'imprecisió o millor la ignorància encara existent sobre l'origen de la uilla com a institució de
govern local. Potser l'anàlisi de casos concrets ens podrà ajudar a resoldre aquestes
incògnites en el futur; el cas de Tossa, per exemple, on l'abandonament progressiu de
la costanera uilla Vitalis o Turíssa entre els segles V i VI, tal com han posat de manifest
les darreres excavacions, encara inèdites, però amb freqüentacions i reocupacions posteriors i continuades (Codina et al. 2002, 191-193), va donar lloc al terme de TursamTorsa citat en els segles IX i X amb les seves vil-les i vilars, la principal de les quals sembla localitzar-se al voltant de l'actual església de Sant Benet, que era la parroquial de Sant
Vicenç citada des del segle X i se situa tres quilòmetres a l'interior, a la zona més densament poblada de masos de la vall, sense cap nucli aparent (Zucchitello 1998, 82-94),
la qual cosa podria confirmar la hipòtesi d'un manteniment dels termes administratius i
de la toponímia, acompanyat en alguns casos d'un canvi dels llocs de poblament durant
l'antiguitat tardana, afavorit per les transformacions econòmiques, disminució del comerç
exterior i desenvolupament de la ramaderia, per exemple. A tot això cal afegir les incerteses que planteja el segle VIII, que a la Catalunya Vella es caracteritza per la breu permanència –menys d'un segle– dels àrabs, una etapa que amb prou feines es manifesta a
nivell escrit, i molt menys encara el l'arqueologia, car encara no som capaços d'identificar les restes dels assentaments andalusins ni els canvis que poguessin haver introduït
en l'organització administrativa del territori a les nostres contrades.
Regionalment, la historiografia presenta més certeses, que sovint no han estan incorporades als paradigmes dominants sobre la qüestió, però comencen a ser considerades.
En podem veure alguns exemples. A 1'Aquitània, l'anàlisi extensiva del paisatge rural des
de l'època romana en endavant, on s'ha combinat arqueologia aèria i toponímia, va mostrar testimons evidents de continuïtat entre els llocs romans i medievals, on el paper de
les esglésies sembla fonamental (Slllières 1997, 122-123). A Galícia un sondeig extensiu
sobre l'evolució del poblament rural a la zona costanera entre els rius Tambre i Lérez en
els segles V-X mostra una remarcable identitat entre el poblament de l'antiguitat tardana
i de l'alta edat mitjana, entre les uillae baiximperials i visigodes dels segles V-VII i les
uillae asturianes del VIII-X (López Quiroga 2001). En un pla més divulgatiu, LauransonRosaz ha fet palès el manteniment d'un remarcable grau de romanitat a tot el Midi fran-
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cès fins a l'any mil, en què es manifesta a les zones rurals una continuïtat dels llocs alt
habitats en relació a les uillae de l'antiguitat tardana (Lauranson-Rosaz 1990,-medivals
55-56). Per tant, i sense menystenir els nombrosos canvis experimentats al llarg del
temps sobre el terreny i la toponíma –amb agregacions, desaparicions, desplaçaments i
fragmentacions–, podem plantejar i respondre a la hipòtesi d'un poblament i una administració territorial organitzat en vil•les i vilars, aquest darrer potser no tan antic, que es
mantingué i evolucionà al llarg de tota l'antiguitat tardana o alta edat mitjana, a grans
trets, del segle V al X. Aquesta visió "continuista" també ha estat formulada pels autors
del citat estudi sobre el palau de Foixà, a Maçanet de la Selva, on s'ha fet evident la
relació entre el Palatium antic i el Maçanet posterior, la qual cosa els fa afirmar "6.. )no
ens podem deixar enganyar per la visió de decadència general que hom sovint extreu,
potser per inèrcia, de les informacions, escrites i arqueològiques que tenim d'aquest
moment històric a casa nostra. Exemples de gran activitat agrícola i comercial n'hi ha
si furguem a fons en les dades, i és que costa de creure que tota la societat s'empobreixi, que les vil-les es despoblin i que els camps s'abandonin, totplegatper acabar trobant,
als segles IX i X, com el país és ple, sorprenentment, de petits nuclis rurals i de parròquies
(Llinàs et al. 2000, 147-148). Igualment els autors de l'estudi sobre el jaciment del pla
de Palol, a Fenals-Platja d'Aro, conclouen: "(...)Aquesta recerca (, ..)permet observar i
constatar (..)la definició d'un territori, en la documentació de l'alta edat mitjana la
uilla Fenalis (..)que no pot ser altra cosa que el fundus, el territori que explotà durant
l'antiguitat tardana la vil-la del Pla de Palol (...)territori (...)que (...)no és si no el del
fundus tardoantic esdevingut la uilla altmedieval en el sentit de districte territorial"
(Nolla (ed.) 2002, 183) Finalment no podem oblidar que, malgrat els canvis polítics, el
govern del país no patí cap buit de poder durant la segona meitat del primer mil•lenni;
els règims estatals que es varen succeir al país –el baiximperial, el visigot, 1'andalusí i
el carolingi–, disposaven d'un sistema jurídic i polític prou consistent i d'una administració territorial a diversos nivells per al manteniment de llurs funcions de control polític i fiscal sobre la població i el territori, com ho demostra el manteniment de les funcions rectores de les ciuitates de Gerunda i d'Emporiae al llarg de tots aquests segles.
Però les incerteses encara són molt grans, per exemple, encara no podem assegurar en
quin moment inicial les uillae prengueren aquest paper de circumscripcions públiques,
però cada cop sembla imposar-se més la convicció que pugui haver estat en época del
baix imperi romà.
Les uillae, curtes ofundi mantingueren aquesta condició d'unitat bàsica de l'administració dels estats tardoantics fins al segle XI, quan la parròquia esdevingué el marc territorial de referència. Aquest fet és evident en la documentació gironina quan podem resseguir els casos dels termes que tenen una documentació abundant entre esls segles IX
i XI, com en el cas del terme de Salt per exemple, on els béns eren localitzats sistemàticament in uilla Salto fins ben entrat el segle XI quan s'imposà la referència a la parrochia sancti Cucuphatis de Salto (Canal et al. 2003, 308-313), la qual cosa significà la fi de
la uilla altmedieval com a primer graó de l'estructura administrativa pública, però no la
seva desaparició com a unitat de poblament, car els pobles i veïnats han estat en la majoria dels casos llurs continuadors, tal com mostra el manteniment de la seva toponímia
fins als nostres díes.
Distribució geogràfica: les vil•les septentrionals
Sobre la distribució de les vil-les i el vilars en el territori del comtat de Girona, un cop
d'ull al seu mapa ens fa observar una major densitat en el sector septentrional i molt
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especialment al llarg del Ter i la frontera amb els comtats de Besalú i d'Empúries, mentre són molt més escassos al sector meridional i al llarg de la costa, on els termes semblen més grans. Només cal donar un cop d'ull al mapa adjunt per adonar-se'n. Si observem, per exemple, l'espai comprès entre el nord de les Gavarres i el Ter, entre el
Congost de Celrà i el límit amb el comtat d'Empúries, podem copsar l'existència d'una
vintena de vil-les i vilars: Celerano, Palacroto, Riardo, Iuniano, Boschaires, Burdilis,
Riosicco, Anteras, Molleto, Molletello, Flociano, Ferrarias, Genestedo, Valle Noves,
Bibiano, Vilano i Riurano. Excepte els termes que se situaven en indrets feréstecs de
l'interior de les Gavarres, que no van donar lloc a nuclis o termes consolidats posteriorment, la majoria dels situats a la plana entre les Gavarres i el Ter van donar lloc als
pobles i veïnats actuals –Celrà, Palagret, Bordils, Rissec, Juià, Sant Joan de Mollet, Flaçà,
Ferreres, Bevià, Riuràs... –, gairebé sempre amb els mateixos topònims. Els nuclis d'aquestes vil-les se situen, i probablement ja se situaven aleshores, lluny de la riba del Ter
i els seus aiguats, i propers a les vies de comunicació, com era el cas de la via de Girona
a Empúries que travessava la contrada, la qual cosa ens dóna idea de la importància de
les condicions naturals, però també de les comunicacions, en la localització i pervivència dels llocs centrals de poblament.
Alguns documents, com la dotació del monestir femení de Sant Daniel l'any 1018
(Marquès 1997, 63-66) ens permet assegurar que la mateixa organització administrativa
afectava tant les muntanyes com les planes. Entre les donacions de la comtessa
Ermessenda al cenobi figurava un conjunt força compacte integrat pels alous de ipso
Lacco (can Llac, sota la muntanya dels Àngels) vel in illorum termines (...)in uilla
Celrano –Celrà–, (..)sive in Uilario –els Vilers, a Madremanya–, (...)vel in Boschaires
–serra dels Boscals, a Juià–, (...)sive in Riardo –a Celrà, cap a Masvalls i la riera de
Palagret. En tots els casos els noms propis servien per identificar els termes on se situaven els alous cedits pels comtes. El document aclareix que els alous dels citats termes
abans havien estat del vescomte Seniofred, que va morir vers 1010 i abans de
Guandalgod, aquest darrer mort o desaparegut en l'atac d'Al Mansur a Barcelona en 985
(Marquès 1993, 152), la qual cosa ens permet recular la cronologia dels topònims més
de trenta anys enrere; de fet molts dels noms ja havien aparegut en diversos documents
al llarg del segle X. Encara hi podem afegir els topònims del locum Valle Noves en 970
–Can Noves i la seva vall, a Sant Martí Vell–, el terminio de Montenigro –Sant Mateu de
Montnegre–, citat en 993, la uilla Olmedo –Santa Maria de Montnegre–, citada en 998, o
la més incerta del uillare Castellana o Castellarü citat en 923 (Rossell 1945, 388), que potser era Castellar de la Selva, però també podria tractar -se de la uilla de Llac, citada també
amb el nom del Castellar diversos cops en el segle XI (Marqués 1997, 68-69 i 77). Tot
plegat ens permet termenejar, gairebé totalment, el territori situat al voltant de la muntanya dels Àngels, el més ferèstec al nord de les Gavarres repartit entre una desena de
termes, molts dels quals no es consolidaren i amb prou feienes han deixat el seu record
en la toponíma moderna –Riardo, Boscaires, Olmedo, Valle Noves... –, un fet gens sorprenent atesa la condició abrupta del terreny i la fragilitat del seu hàbitat, però que diu
molt sobre la densitat de la població i l'explotació del territori pels volts de l'any 1000.
Sembla evident, per tant, que aquesta organització administrativa local, que la documentació defineix de vegades com a loco (lloc) o terminio (terme), però més sovint uilla
o uillare, era utilitzada per l'autoritat eminent –primer els monarques i després els comtes, bisbes, monestirs o magnats laics–, però també pels compradors o donadors de qualsevol mena, per definir els indrets on se situaven els béns seents o els drets citats als
documents. Era lògic, per tant, que aquest tipus de entitat administrativa organitzés tot
el territori d'un comtat com el de Girona, de la mateixa manera que ho feia a tota la resta
de l'imperi carolingi en el segle IX o dels seus hereus en el X.
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La mateixa organització territorial podem identificar entre el Ter i el límit amb el comtat de Besalú; a les ribes del Terri, de la riera de la Farga i del Cinyana trobem
Burguniano, Curtis, Corneliano, Canelles, Palaciolo, Surdis, Regelt, Rabiosam, Sancti
Andree in Sterria, Parazol, Rio de Lutos, Tomedo, Ulivars, Midiniano, Castellum Fractum,
Ladronos, Frederius, Cannadello, Octaviano (Ecclesiis Albis)), Felines, Fonolegt, Oriolus,
Uilla de Asinis, Leucata, Cerviano, Raseto, Espidels, a més de casos dubtosos com Salas
i Ferguerias, és a dir prop de trenta topònims citats com a termes entre els segle IX i
principi de 1'XI sobre un espai d'uns 100 km' aproximadament, la qual cosa dóna una
mitjana no gaire superior a les 300 hectàrees per terme, bé que alguns eren vil-les i altres
vilars. Gairebé en tots els casos -un 70%- llurs noms han arribat als nostres dies als
pobles i veïnats actuals. L'origen dels documents que expliquen aquesta abundància és
molt divers: des de la formació del domini senyorial de Cervià a la fi del segle X, i poc
després la de la canònica de Santa Maria del mateix nom, raó per la qual estem prou
ben informats de Cervià i els seus voltants, amb una desena de termes (To 1991 a, 195204), fins a la gran diversitat dels situats a la riba del Terri, esmentats a preceptes d'immunitat diversos, episcopals o de la seu i monacals de Santa Maria d'Amer i Sant Esteve
de Banyoles, però també donacions i testaments laics. Tampoc podem deixar de recordar breument la gran abundància de termes localitzats en l'entorn immediat de Girona
que estudiàrem en el volum anterior, en el qual la contribució dels arxius i diplomataris
eclesiàstics gironins resulta decisiva. Tot plegat ens diu que la diversitat i fragmentació
dels dominis o jurisdiccions sobre aquest àmbit septentrional gironí pot explicar l'abundància dels termes i topònims identificats, car hi trobem alous episcopals. monàstics,
comtals, vescomtals i d'altres magnats laics o eclesiàstics, tots ells molt escampats.
Per la seva banda, alguns sectors nord -occidentals del comtat poden ser relativament
completats principalment gràcies a la documentació del cenobí de Sant Genís i Sant Medir,
prop de Cartellà fins a mitjan segle IX i que en l'any 949 es traslladà a la vall d'Amer.
Gràcies a això disposem d'una relació de fins a cinc vil-les o termes pertanyents al citat
cenobi - Vallis Amera, Albecca vio, Gallizano, Rivo Sicco, Loredo- totes elles immediates al
monestir, a més del Palatiolo o Merlac citat des del segle IX i corresponent a la Cellera de
Ter. A tots ells hi podem afegir la uiila Plantadicias (Plantadís), el termino Cendeal (no
localitzat, probablement el Pasteral), el terminio Sucorranio o Securunio (avui Sant Climent
d'Amer) i la uilla Verdegario (el Verdaguer, a Sant Julià del Llor), citades en altres contextos i documents que permeten completar la imatge d'una desena de vil-les que estructuraven els termes extensos de la vall d'Amer i la part septentrional de la vall d'Anglès.
No cal veure sempre les uillae com unes unitats territorials i humanes naturals, un
poble ocupant un espai fisic envoltat de límits geogràfics identificables com muntanyes
o rius. Podem trobar exemples de uillae formades per decisió política que, sens dubte,
integraven diversos nuclis de població dins els seus límits. Trobem els casos de les uillae
de Parietes Ruffini i de Castellum Fractum, citades per primer cop en 834 i atorgades
per Carlemany a la seu de Girona, la qual cosa ens porta segurament a les darreries del
segle VIII. En el primer cas podem comprovar com Parets Rufí se citava com una villa
sense matisos al llarg del segle IX, car formava un domini compacte que avui integren
els veïnats de Fontajau, Domeny i Taialà, però al llarg del segle X s'esmenten altres vil-les
-Dominium i Teudilane- amb vilars -Brugaria i Monteraso- i, per tant, un mínim de
cinc unitats territorials dins l'antic domini, algunes de les quals ja devien existir en el
segle IX però que no eren citades perquè formaven part del mateix domini (Canal et al.
2003, 251-254, 257-260 i 300-303). De la mateixa manera, l'extens domini episcopal de
Castellum Fractum, centrat per l'antic castellum romà de Sant Julià de Ramis, només
començà a agafar matisos en el segle XI quan es devia segregar i apareixen les prime-
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res referències a Sarrià, Montagut i, potser també, a Medinyà (Canal et al. 2003, 321-330
i 336-339). Tot plegat ens fa pensar que els relativament extensos termes de Parietes
Ruffini i Castellum Fractum van ser creats per Carlemany, si no eren anteriors, i estaven
formats per diversos nuclis o unitats territorials. D'aquesta manera podem advertir la
dimensió administrativa del concepte uilla que no sempre s'assimilava a una dimensió
més "natural" de la geografia física i humana.
Els termes meridionals del comtat
En contrast amb aquesta relativa riquesa d'informació aportada per la documentació
per definir els àmbits septentrionals del comtat, els sectors meridionals i litorals —des de
la badia de Pals fins al Maresme— presenten una remarcable escassedat, tal com podem
observar en el mapa adjunt. Coneixem els noms d'unitats administratives extenses com la
vall d'Aro, Llagostera, Caldes, Maçanet de la Selva, la vall d'Arbúcies, Lloret, Tossa o
Tordera, citades en molts casos des de la fi del segle IX i principi del X, i que en alguns
casos afrontaven les unes amb les altres. Per exemple Llagostera ho feia amb Caldes,
Maçanet, Tossa, Cassà i la vall d'Aro, la qual cosa sembla parlar-nos del seu gran abast.
D'acord amb la informació aportada per la descripció dels límits de Llagostera, el seu
terme —que abastava Tossa a principi del segle X— tindria més de 10.000 hectàrees, i
Maçanet una quantitat no inferior, en contrast remarcable amb els termes septentrionals,
on les vil-les poques vegades superen el miler d'hectàrees i sovint no arriben a la meitat.
Aquesta desigualtat té la seva explicació, condicionada a les característiques de la
documentació conservada. La major concentració a la riba del Ter, a l'entorn de Girona
o als límits amb Empúries i Besalú s'explica principalment per la presència de la seu de
Girona, institució que va adquirir molts alous i dominis, prou documentats al seu arxiu.
El mateix podem dir dels dominis del monestir de Sant Medir i Sant Genís, que després
fou traspassat a Santa Maria d'Amer, la qual cosa ens proporciona, com ja hem vist, informació valuosa sobre algunes zones occidentals del comtat, des de la riera d'Amer fins a
l'alt Ter, Ja hem explicat que la dotació del monestir de Sant Daniel en 1018 és, en aquest
sentit, paradigmàtica, car ens permet refer, d'un sol cop, la topografia de l'entorn immediat de Girona pels volts de l'any 1000. En contrast, els dominis laics apareixen més escadusserament; només els coneixem quan aquests van passar a alguna institució religiosa,
com va passar, per exemple, amb els dominis dels Cervià al nord del Ter que, com ja
hem dit, en gran part passaren a la canònica de Santa Maria de Cervià per voluntat dels
mateixos senyors laics fundadors del cenobi.
També té la seva explicació la informació migrada dels àmbits centrals i meridionals
del comtat, on només l'escadussera presència d'algunes institucions monàstiques i unes
poques actes de consagració d'esglésies parroquials permeten albirar una major densitat
del poblament i l'organització territorial. Això passa concretament a algunes zones costaneres, per exemple, on la presència dels monestirs de Sant Feliu de Guíxols i Sant Pol
de Mar ens permet entreveure una major complexitat poblacional a zones com la vall
d'Aro o part del Maresme des de mitjan segle X. D'altra banda, les actes de consagració
i dotació de parròquies com la de Santa Maria de la Bisbal, en 904, Sant Quirze
d'Arbúcies, en 923, Santa Coloma de Fitor i Santa Maria d'Amer, en 949, Santa Coloma
de Farners, en 951, i, en menor mesura, Santa Eulàlia de Vallcanera, en 969 (Ordeig 1993,
81-83, 150-152, 156-157 i 1994, 165-167, 279-282 i 282-283) ens permeten identificar amb
major precisió un poblament estructurat de forma clàssica, amb una uilla o centre principal on s'estableix el temple, de vegades algunes vil-les secundàries —quatre a Amer,
dues a Arbúcies i la Bisbal, una a Santa Coloma i Fitor, respectivament—, i nombrosos
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vilars –més d'una quinzena a la vall d'Arbúcies, una dotzena a la vall de Santa Coloma,
quatre a Fitor, tres a la Bisbal i dos a Vallcanera, on no s'esmenta cap villa–, que ens fa
pensar en una proporció aproximada de dos o cinc vilars per cada uilla, una proporció
que confirmen altres termes ben coneguts com Bàscara, per exemple, on trobem una
uilla i cinc vilars des de la primera meitat del segle IX (Marquès 1993, 66). De tota manera, d'això no cal concloure un poblament regular a tot el territori; aleshores, com abans
o després, les unitats de poblament presentarien tipologies diverses, llocs on predominaria el poblament concentrat i altres amb nombrosos vilars i masos escampats.
Ja hem dit que una característica significativa d'aquest sector meridional és la gran
extensió dels termes documentats, per contrast amb les dimensions més modestes dels
termes de la conca del Ter, l'entorn de Girona o el pla del Baix Empordà. Encara avui
podem constatar les mides considerables de termes municipals com Arbúcies, Maçanet
de la Selva, Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera,
Tossa de Mar o Lloret de Mar, encara que la seva comparació amb altres termes més septentrionals hagi quedat desdibuixada per les agregacions municipals en el segle XIX i,
molt especialment, en el XX. En canvi l'anàlisi dels termes parroquials resulta més oportuna, especialment quan disposem de sèries senceres i antigues, com les Rationes
Decimarum Hispaniae de final del segle XIII (Rius 1946, 64-104), els Nomenclatores de
la diócesis gerundense en el siglo XIV (Pons Guri 1965, 5-77), o les diverses actes de consagració, ja citades, que dibuixen una geografia parroquial que confirma la gran extensió del termes més meridionals del comtat de Girona, que també ho són del seu bisbat.
Cal afegir que, en alguns casos, l'extensió d'aquestes parròquies del segles XIII i XIV era
la mateixa que els termes descrits en el segle X, a Llagostera, Cassà, Caldes, Arbúcies o
Tossa, per exemple. El contrast amb els termes septentrionals en aquella época és evident: el terme de Llagostera definit en 914 resulta deu o dotze vegades més gran que la
parròquia i villa de Salt, definida des de 887, o que el terme de Monells afrontat en 890.
Però una anàlisi més concreta d'algun d'aquests termes ens permet matisar aquesta
excepcionalitat. Obervant l'extens terme de Cassà veurem com aquest inclou algunes uillae
com Esclet, la Verneda i Llebrers, citades, respectivament, en 914 les dues primeres i en 954
la tercera (Martí 1997, 128-130). A banda, hi trobem la mateixa uilla de Cassà en 923
(Marquès 1993, 120) i el desaparegut topònim de Perulas citat en 887 i proper a l'església
parroquial de Sant Martí. És a dir, sabem que en l'extens terme de Cassà s'hi encabien un
mínim de quatre o cinc uillae, totes les quals, excepte Perulas, han donat lloc a pobles o
veïnats que han mantingut la seva denominiació fins avui, la qual cosa ens fa pensar que
alguns dels altres veïnats actuals –Sengosta, Mont-roig, Mosqueroles, Serinyà, les Serres i
Matamala– també podien ser uillae o uillares en el segle X o abans; si més no, llur extensió ho fa perfectament possible, la qual cosa ens fa pensar que una desena de uillae i altres
uillares dins el terme de Cassà en aquella época no sigui una proposta gens agosarada.
En altres casos, la documentació no permet tanta precisió, però també determina l'existència de termes menors –vil-les i vilars– dins d'altres més extensos. Sabem, per exemple, que en 914 la meitat dels drets del terme de la vall de Llagostera, que pertanyien a
una dona dita Emo, van ser adquirits per la comtessa Garsenda amb (..)uillis et uillaribus et cum omnis adjacentiis (...)ecclesüs, domos, curtes, ortos, terras et uineas, pratis
6..)siluis(..) (Rossell 1945, 409), és a dir, que l'adquisició abastava els drets sobre les
uillae i uillares del terme i tot allò que produïa drets fiscals o públics a aquests, esglésies (delmes i primícies), cases i béns productius. Sembla evident que el terme de
Llagostera abastava un nombre potser més gran de vil-les i vilars que la veïna Cassà, si
tenim en compte la seva extensió. Queda clar, per tant, que el terme de Llagostera descrit des de principi del segle X era molt més que una villa.
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Tossa és també un terme que il-lustra prou bé la situació d'aquestes divisions territorials en l'àrea meridional del comtat. L'any 966 els marmessors del difunt comte Miró,
entre els quals el seu germà el comte Borrell i el vescomte Guitart, van donar al mones
Maria de Ripoll un alou format per la vall de Tossa (sencera) amb (..)uillis,-tirdeSan
uíllaribus, curtes (...)ortos (...)uiridarüs (...)pratis (...)siluis (...)tercas C ..)uineis
(...)arboribus (..)molendinis (..)cum ipsas ecclesias qui ibidem sunt fundatas Sancti
Leoncii et Sancti Uincentü cum decimis et primiciis suis (Zucchitello 1998, 213-219).
Sembla clar que la donació abastava tots els drets comtals a la citada vall, amb les seves
vil-les i vilars (en plural), els béns productius i les dues esglésies de la vall, de les quals
diu el nom, amb els seus drets parroquials. Finalment, també podem esmentar el cas de
Tordera, citada entre altres llocs, en la dotació del comte Sunyer a la seva esposa
Aimilda, a principi del segle X (..)in Gerundense (...)in (...)alium locum, quem dicunt
Tordaria, ui/las curo uillares suos (Udina 1951, 9). Tot plegat, els exemples de Cassà,
Llagostera, Tossa i Tordera, ens indica que el nombre de uillae i uillares del sud del comtat era molt superior al que ha quedat registrat als documents de l'època. Sens dubte,
molts dels veïnats tradicionals d'aquests termes, i altres de desapareguts, eren aleshores
vil-les o vilars, tal com hem pogut veure en el cas de Cassà o com va quedar escrit en
l'acta de consagració de Sant Quirze de la Vall d'Arbúcies l'any 923.
Per què els documents no han deixat constància d'aquestes vil-les, o les esmenten
genèricament? Si els citats termes de Cassà, Llagostera, Tossa i Tordera, als quals
podríem afegir la vall d'Aro, Caldes o Maçanet, eren més que unes vil•les, de quin
tipus de terme es tractava? Sobre la primera qüestió, Llagostera o Tossa donen algunes respostes; com hem vist pels documents del segle X, es tractava d'uns alous comtals íntegres, que o bé foren traspassats en la seva integritat –cas de Tossa en 966–, o
bé restaren sota domini comtal de forma sencera des d'aleshores –Llagostera i Tordera
a l'inici del segle X. Aquesta integritat es manifestava també a nivell parroquial: cada
terme tenia la seva parròquia i, per tant, feia innecessari citar amb detall els components interns de l'alou, com ara cadascuna de les seves vil-les i vilars. Només calia
aclarir els seus límits externs, que generalment eren, també, termes de grandària
important com Caldes, Maçanet o la vall d'Aro en relació a Llagostera. La mateixa
situació trobem a Caldes, que esdevingué un castrum de domini comtal en els segles
XI i XII (Rossell 1945, 408-409, 418-421, 471). A Lloret, una part del terme de Maçanet
fins a principi del segle XI quan els comtes el van cedir en penyora al vescomte
Sunifred en 1002 (Pons Guri 1989, III, 18-29), o també a Maçanet i Palafolls on a mesura que l'escadussera documentació va apareixent des del segle XI, es fa evident la
jurisdicció d'altres magnats com els vescomtes o els Montseny, la qual cosa explica
l'absència de les fonts arxivístiques existents fins a començament del segle XI, d'origen eclesiàstic o comtal.
Pel que fa al sector del Maresme pertanyent al comtat de Girona, des de la desembocadura de la Tordera fins a la riera de Caldes, la documentació no gaire abundant
permet distingir els termes centrats pels nuclis de Palatiolo o Palafolls, citat des de 948,
Pinida o Pineda, esmentada per primer cop en un document del comte Sunyer datat
entre el 898 i el 917, el terminio Crossanes –que segurament es tracta del sector de la
vall Alta amb llurs apèndixs marítims de Canet i Sant Pol, un terme citat per primer cop
en 985 en una donació del comte Borrell II a Sant Pol de Mar, i finalment el terme
d'Arenios que correspon a Arenys i s'esmenta des de 878 en el citat precepte (supra)
atorgat pel rei Lluís al bisbe Frodoí de Barcelona. En alguns casos, aquests termes que
tenen gran extensió contenien altres unitats menors o vil-les; per exemple en 878 s'esmenta l'església de Sant Martí d'Arenys amb llurs uillae (Abadal 1952, 68-71), la qual
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APÈNDIX: Inventari de les vil•les i vilars del comtat de Girona (fms al 1020)
En aquesta descripció el lector observarà que a més de les vil-les i vilars hem inclòs els
pocs castells documentats a Girona en els segles IX i X, alguns ja desapareguts aleshores
com el Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis. El seu esment és degut al fet que en
part també eren petis nuclis de població i, potser, de jurisdicció, encara que aquesta darrera condició no es manifesta a les contrades gironines abans del segle XI. D'altra banda les
uillaeiuillares no sempre són esmentades amb aquests noms, els escrivans també utilitzen
genèrics com (..)in termino (en el terme), (...)in loco quod dicitur (en el lloc dit), o simplement (...)in, seguit del nom propi del terme, sense que això indiqui diferents estatus
de la mateixa uilla al llarg del temps, com observem en el cas de Salt, definida com
(...)uilla que dicitur Salto en 834, (..)in Salto en 887, (...)in terminio de Salto en 938 o
(...)in terminio de uilla Saltus en 1056. L'apèndix no esmenta totes les denominacions amb
que s'esmenten les vil-les a tots els textos, només les més significatives.
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1. ADEDER -cast- .(GER) Puigalder, a Sant Feliu de Pallerols; (.)ipsos castellos Ostoles etAdeder. 1020.
2. ADEIZ (GER?) no situat; (...)in Gerundense, uilla Adeiz cum omni alode vel ipsa parrochia.1001.
3. ALBAREX (GER) Vilablareix; (...)sancti Menne basilica in uilla Ablares. 887, 1018-4, (..)in uilla

Abularex vel in eius termines.1018, 1019.
4. ALBECCARIO (GER) 1'Albequer, a Amer; (..)uilla que diciturAlbeccario cumfinibus et terminis suís. 949.
5. ALBINI (GER) Vilobí d'Onyar; (..)basilicam de uilla Albini. 887, (..)in terminis de Uillalbini. 968.
6. ALTANCO (GER) vilar de Santa Coloma de Farners; (...)uillare (..)de Altanco. 950.
7. AMERA, SANTA MARIA (GER) Amer; (...)valle que diciturAmera cumfinisbus et terminis suis. 844, 860,

898, 949, 951, 983.
8. AMORONI (GER) Fontajau, a Girona; (...)terminio de uillare Amoroni. 1005.
9. ANGELLS (GER) Anyells, a Corcà; (...)in terminio Carciano, in Angells 996.
10. ANGLÈS (GER) Anglès; (..)in loco qui dicunt in valle Anglesio. 860, 890, 898, 940, 949, 971, 973, 974,

983, 994, 998, 1019.
11. ANTERAS (GIR) no situat, prop de Sant Joan de Mollet-Bordils; (..)uilla Molleto (...)vel in Anteras. 955.
12 APPILIARES (GER) Abellars, a Fonteta; uillam Fonsedictus (..)alteram vero Appiliares. 844, 878, 881,

904, 922, 1002, (.. )mansum de Abellars. 1019-1.
13. APIOLAS (GER) no situat, prop d'Abellars, a Fonteta.; (...)Appiliares sive Apiolas. 844.
14. AQUAVIVA (GER) Aiguaviva; (...)basilical (..)Sancti Iohannis. 887.
15. AQUAVIVA (GER) Sant Joan de Mollet; (...)uilla Molleto cum Aquaviva. 955.
16. ARACE (GER) Vall d'Aro; (..) VallemArez cum omni integritate. 881, 889, 897, 914, 921, 939, 962, 1014.
17. ARBUTIE (GER) Arbúcies; (..)Elzeda (..)usque ad fines Arbutie. 886, 899, 900, 923, (...)in valle

Arbucias vel infra eius termínes.1002.
18. ARENOS (GER) Arenys de Munt; (...)ecclesiam Sancti Martini cum (...)uillas sibi pertinentibus. 878,

991, 1006.
19. ARGEMUNDO —cast— (GER) castell d'Argimon ; (..)in castro Argemundo. 925.
20. ARMENTARIA (GER) l'Armentera, a Sant Gregori; (.)in alio loco quod diciturArmentaria quem votant

Torrecella. 922.
21. ARVIONSO (GER) no localitzat, vilar de Santa Coloma de Farners; (..)uillare que dicunt de Arv ionso. 950.
22. ASCLETO (GER) veïnat d'Esclet, a Cassà de la Selva; (. )in terminaos de uilla Ascleto. 914, 923, (.. )uilla-

re quod fuit de condam Dacone, id est Ascleto. 930, 1014.
23. ASINIS (GER) Viladesens; (...)alodium (..)in uilla de Asinis. 1019.
24. AVELLANEDA (GER) veïnat de l'Avellaneda, a Palau Sacosta; (.)ipsas condaminas (.)ad ipsa

Avellaneda. 1018.
25. BAGASTRANO (GER) Bagastrà, entre Vilobí d'Onyar i Santa Coloma de Farners; (.)usque in

Bagastrano. 950, 968.
26. BASCANDONE (GER) Bescanó; (..)et in Bascandone vel in eius termines de iam dictas uillas.1018.
27. BASCAUNA (GER) Vall Bascona -Vall de Sant Daniel; (. )in locum quem uocant Bascauna. 929.
28. BEDOCIOS (GER) no localitzat, entre Caldes de Malavella, Vallcanera i Sils; (.)et usque in Bedocios.

968, 1019.
29. BELLETO (GER) L'Aulet?, vilar d'Arbúcies; (.. )uillare Belleto cum terminos suos. 923.
30. BIBIANO (GER) Bevià, a Madremanya; (..)in terminio de Biviano. 994, 1017.
31. BIERTO (GER) Biert, a Canet d'Adri; (. )et Bierto cum ecclesia Sancti Martini. 968, a101O, 1017.
32. BLANDAS (GER) Blanes; (. )terminio de Blandas. 974, 1002.
33. BOADA (GER) Sant Julià de Boada, a Palau Sator; (..)in illa Boada vel infra ejus terminus. 889, 983,

994, 1017.

34 BODOXONE (GER) el Boixador, vilar d'Arbúcies; (.. )uillare Bodoxone cum fines et terminos suos. 923.
35. BORSOLEU (GER) Sant Feliu de Buixalleu; (...)parrochia de Sancti Felicis de Borsoleu. 1019.
36. BOSCHAIRES (GER) Els Boscals, a Juià; (..)ipsos alaudes (.)in Boschaires. 1018.
37. BREDA (GER) Breda; (.. )uillam que dicitur Breda. 878.
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38. BRUGARIA-CADABOGII (GER) Fontajau, a Girona; (..)uillarem quifuit Cadabogii vocatur Brugaria.

922, (..)in terminio de Domenio, in locum quem aucupant Brugaria. 950.

39. BRUGARIO (GER) no localitzat, vilar de la Vall d'Anglès; (...)in uillare quod dicitur Brugario. 983.
40. BUADELLAS (GER) no localitzat, prop de Sant Pol de Mar; (..)in uilla Buadeles. 985, 1006.
41. BUDIGAS (GER) no localitzat, a Llambilles; (...)casas que dicunt Budigas. 1013.
42. BUFAS (GER) no localitzat, prop de Sant Esteve de Llèmena; (..)uilla que dicunt Bufas. 967.
43. BURDILIS (GER) Bordils; (...)in predio Burdilis. 989, (...)in uilla Riosec vel de Burdils. 1019.
44. BURGUNIANO (GER) Borgonyà, a Cornellà de Terri; (..)in terminio de Burguniano 957 (...)in
Borgoniano. 1017.
45. BUSCETO (GER) no localitzat; (...)in Busceto. 922.
46. BUSTINO (GER) Bustins o els Agustins, a Sant Aniol de Finestres; (.. .)alio quod dicunt uillare Bostino.
947.
47. CACIANO (GER) Cassà de la Selva; (..)in terminos de uilla Caciano. 914, 923, 954, 1019.
48. CALDESES (GER) veïnat de Caulers, entre Caldes de Malavella i Vidreres; (...)in termines de Caldeses.
914, 966, 993.
49. CALIDAS (GER) Caldes de Malavella; (..)in fines de Calidas. 914, 962, (...)Sancti Stephani que situs est
in locum que uocantKallidas 968 (..)terminin de Caldes. 1002, 1006, 1014.
50. CALVOS (GER); vilar a Fitor; (...)uillarunculis (..)Calvos. 949.
51. CAMONS (GER) Camós, a Cornellà de Terri; (...)alodem in Camos. 1019.
52. CAMPOLONGO (GER) Campllong; (...)in Campolongo. 922, (...)in terminio de Campolongo. 1013.
53. CAMPO TAURANE (GER) Campdorà, a Girona; (..)in alio loco quod dicitur Campo Taurane. 922, 1019.
54. CANADEL (GER) no localizat, prop de Fellines; (...)in canadel que uocant Cirisol. 1005.
55. CANEDELLO (GER) el Canadell, vilar de Santa Coloma de Farners; (...)et Canedello. 950, 1005.
56. CANEDO (GER) no localitzat, vilar a Fitor; (...)uillarunculis (..)Canedo. 949.
57. CANELLES (GER) Canyelles, vilar a Cornellà de Terri; (..)in uillare Canelles. 862, 928, 988, 993, 1017.
58. CANEPOSTO (GER) Canapost; (..)infra terminio de uilla Caneposto 904, (...)in terminio de Canipostel
vel de Canepost. 1018, 1019.
59. CANIPOSTEL (GER) Peratallada; id. anterior. 1018.
60. CANNETO (GER) Canet d'Adri; (..)basilica (..)Sancti Uincentii. 887, (...)in Canneto. 1017.
61. CARCERES (GER) les Serres, a Sant Martí de Llémena; (..)terminio de Carteres ubi dicunt Totela. 891,
(...)mansos in parrochie sancte Cecillie de Carcar. 1019.
62. CARDONARIAS (GER) Corçà (veure Quarciano); uillam Cardonarias. 890.
63. CARTILIANENSIS (GER) Cartellà; (..)basilica (...)Cartilianensis. 887.
64. CASALETO (GER) no localitzat, a la Vall d'Arbúcies; (...)uillare que uocant Casaleto cum terminos suor.
923.
65 CASTAGNEOLO (GER) Castanyet, a Santa Coloma de Farners; (..)ecclesia Sancto Andreo que est sita
in Castagneolo (..)cum fines vel termines. 950, (...)in terminio de Castaniedo. 998, 1019.
66 CASTELLANI (GER?) Castellar de la Selva?; (..)in terminio de uillare Castellani. 923.
67. CASTELLOMEN (GIR) no localitzat, a la riba del Ter; (..)alodem (...)de Castellomen cum molendinis et
monars influvio Ticeris. 1019,
68. CASTELLUM FRACTUM (GER) Sant Julià de Ramis; (...)uillas (...)Castellum Fra ctum, .834, 844, 878, 88I,
886, 889, 897, 899, 922, 1019.
69. CELERANO (GER) Celrà; (..)in Celerano. 922, 942, 946, 994, (...)in terminio de Uilla Cilrano 996, 998,
1017, 1018.
70. CERVIANO (GER) Cervià de Ter; (...)in uilla que nominant Cerviano. 958, 989, 994, 998, 1007, 1019.
71. COLLO TORTO -cast— (BIS?) castell de Colltort, a Sant Feliu de Pallerols; (..)ipso castello quem dicunt
Collotorto. 1020.
72. COLLO TORTO (GER) Vall de Colltort, a Sant Feliu de Pallerols; (...)ipso alode que est in valle Sancto
Acisclo simul cum ipsa parrochia. 1020.
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73. COLONICO (GER) Calonge; (...)terminium (.)Colonico. 881, 945, 948, 968, (.)in Colonico (.)vel
infra illorum termines. 1014, 1015, 1019.
74. CONCAS (GER) Conques, a Sant Aniol de Finestres; (..)in uilla que dicunt Concas vel Purcilgas
(...)iusta castro Fenestras. 979.
75. CORNELIANO (GER) Cornellà de Terri; (.)in uilla Corneliano vel in eius termines. 862, 986.
76. COSTA DE LACIONE (GER); Sant Pere Sacosta, a les Planes d'Hostoles; (.)in costa de Lacione. 979,
(. )alaude de Latione. 986.
77. COSTA RABIDA (GER) Costa Roja?; (..)in Costa Rabida. 1017.
78. CROSSANNAS (GER); no precisat, la Vallalta prop de Sant Pol de Mar. (..)in terminio Crossannas. 985,
1006.
79. CRUCILIAS (GER) Cruïlles; (...)uilla Crucilias. 890, 891.
80. CUCULIO (GER) Vall de Cogolls a Les Planes d'Hostoles; (...)in Cuculio. 922, 947, (.. )ecclesia Sancti
Christophori in valle Cugulls. 986.
81. CURREGS (GER) Còrrecs, entre Bescanó i Salt; 833.
82. CURTES (GER) Corts, a Cornellà de Terri; (.. )in uilla Curtes vel in eius termines. 986, 1017, 1019.
83. DANIEL (GER) no localitzat, vilar entre Vidreres i Lloret de Mar; (..)in uillare Daniel. 1002.
84. DEVOTA (GER) no localitzat, prop de Banyoles; (.)in uilare nuncupante Devota (..)in ipso uillare vel

in eius termine. 957.
85. DOMINIUM (GER) Domeny, a Girona; (..)uillarem Dominicum. 922, 931, 950, 962, (..)infra terminos
de uilla que uocatur Dominio. 963.
86. ELZEDA (GER) Santa Victòria de Sauleda, a Santa Coloma de Farners; (..)uillam que uocatur Elzeda
cum omnibus adjacentiis suis. 886, 889, 897, 899.
87. ELZEDA (GER) L'Aulet, entre Campdorà i Montjuïc; (...)in ipsa uilla que dicunt Elzeda. 1018.
88. ERMEDANOS (GER) no localitzat, vilar a Vallcanera; (...)uillare que uocant Hermedanos cum finis et
terminis suis. 968.
89. ESPEZELLOS (GER) no localitzat, entre Fellines i Cervià de Ter; (...)et in termine de Spizellos. 970, 989,
994, 998, 1005, 1019.
90. EXCHERS (GER) no localitzat; entre Medinyà i Riudellots de la Creu; in Exchers. 1017.
91. EXEMINES (GER) mas Xemins, a Sant Gregori; (...)in loco (...)quod dicitur Exemines. 922, 993.
92. FAIAM (GER) no localitzat; (.)uillarem Faiam. 878, 886, 889, 881, 897, 899, 922.
93. FALGUERAS (GER) Fogueres, vilar a Arbúcies; (.. )ipsas Falgueras et domum Sancti Climenti cum terminis et adjacentiis suis. 923.
94. FELINES (GER) Fellines; (...)in uilla que dicunt Felines. 989, (,..)in locum quem dicunt Felines vel in
eius termines.1005, 1019.
95. FELGARI (GER) Fogars de Tordera; (...)uillam Felgarii cum ecclessie Sancti Cipriani. 974, 982.
96. FELGEROLAS (GER) no localitzat, entre Monells i Corçà; (.. )uillares Filkarolas 878, 881, 890,

(...)Felcarias etiam cum Quartiano. 922.
97. FENALS (GER) Fenals-Platja d'Aro; (. )Fenals cum ecclesie Sancte Marie. 968, 1014.
98. FENESTRAS -cast- (GER); castell de Finestres; (.. )in comitatu Gerundense, in castro quod dicitur

Fenestras. 947.

99. FERGUERIAS (GER) no localitzat; (...)terminio de Ferguerias. 938.
100. FERRARIAS (GER) veïnat de Ferreres, a Flaçà; 956, 1019.
101. FICTURIO (GER) Fitor; (...)uilla que vocatur Ficturio cum fines ac terminus earum. 949, 1018.
102. FLOCIANO (GER) Flaçà; (..)in terminio de Flociano. 869, 1017.
103. FONOLEGT (GER) Fonellet, a Vilafreser; (..)de circi in Fonolegt. 1005.
104. FONSEDICTUS (GER) Fonteta; (..)uillam (.)Fonsedictus. 844, 851, 878, 881, 886, 889, 897, 899, 904,
922, 934, a.954, (..)Fonteadeta. 1002, a.1009, 1019, 1020.
105. FONTANELLAS (GER) no localitzat; (...)ipsas Fontanilias. 938, 979?.
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106. FONTANETUM (GER) la Bisbal; (.)uillam scilicet sancte Marie quem alio nomine votant Fontanetum.

878, 881, 886, 891, 904, 911, 911, 911, 917, 919, 922, 922, 922, 922, 922, (.)alaude vel fisco que dicunt
Fontaneto. 1002, 1019.
107. FONTES (GER) Les Fonts, a Calonge; (..)infra termines de uilla que uocant Fontes. 945, 948.
108. FORCHADELLO -cast- (GER) castell de Blanes; (.)terminin de Blandas sive in ipso castello que uocant

Forchadello. 1002.
109. FORNELLETOS (GER) vilar a Fornells; (. )decimal de Fornello atque de Fornelleto. 887, 1019.
110. FORNELLOS (GER) Fornells; (id anterior) 887. 922, 1019.
111. FORNELS (GER) no localitzat, terme a ponent de Monells; (...)de parte occidentis de Fornels. 890.
112. FRANCILIAGO (GER) Franciac- Caldes de Malavella; (...)alaudes de Franciliago. 1018.
113. FREDER (GER) Vilafreser; 957, (...)in Uilla Freder. 1005, 1017.
114. FRUGELLO (GER) can Forgell, a Canet d'Adri; (.)in terminio Frugello. 922.
115. GALLIZANO (GER) El Gallissà, Amer; (...)uilla que dicitur Gallizano cum finibus et terminis suis. 949.
116. GAUSAGO (GER) Els Guacs, Arbúcies; (.)Gausago cum terminis suis. 923.
117. GENESTEDO (GER) Genestet, a Sant Martí Vell; (..)in terminio de Genestedo. 955.
118. GERUNDELLA (GER) no localitzat; (..)in Gerundella. 1017.
119. GONDERIGO (GER) no localitzat, vilar a Santa Coloma de Farners; (..)uillare quod fuit de Gonderigo.

950.
120. GRANER (GER) els Graners, a Arbúcies; (.)usque ad Graner et Uillanova cum terminis suis. 923.
121. GRANULLARIOS (GER) Granollers de Rocacorba-Sant Martí de Llémena; (..)alaude de Granullarios.

986, (..)in Granollers 1017.
122. GRUNIUS (GER) a la Barroca; (...)in (..)loco qui dicitur Grunius. 922.
123. GUARDIAS (GER?) no localitzat; (..)alods de ipsas Guardias. 993.
124. GUNTRANI-VALLE- (GER) Vall d'Hostoles; (..)valle Guntrani. 922.
125. IULIO (GER) els Vilars-La Bisbal; uillarem quem dicuntTulio. 878, 881.
126. IUNIANO (GER) Juià; (...)in Iuniano. 983.
127. KABREIRES (GER) no localitzat; (..)alaude de Kabreires. 986.
128. KASTELLO (GER) no localitzat, vilar a Fitor; uillarunculis (..)Kastello. 949, 1018.
129. LAC (GER) Can Llac, a Castellar de la Selva; (.. )in uilla que dicunt Lac vel in eius termines. 1018.
130. LADRONOS (GER) Medinyà; (.)in terminio de uilla Ladronos. 1019.
131. LAURANO (GER) Sant Pere de Llorà; (..)ad Sancti Petri in Laurano. 986,
132. LAURO (GER) Sant Julià del Llor; (...)in valle que dicitur Angles sive in ipso Lauro. 949, 993.
133. LEBRERS (GER) Llebrers-Cassà; (..)in terminio de uilla Caciano sive de uilla Leporarios. 954, 967, 1019.
134. LEMINA-VALLE- (GER) Vall de Llémena; (..)aprisio (..)in valle Lemina cum omnibus adfacentiis suis.

890, 922, 967, 979, 1019.
135. LENDENAGO (GER) no localitzat, entre Vilafreser i Tomet; (..)in Lendenago. 1017.
136. LEO (GER) no localitzat, vilar a Santa Coloma de Farners; (..)uillare quod , fuit de Leo. 950.
137. LOCATA (GER) no localitzat, entre Fellines, Raset i Viladesens; (...)in alia uila que nominant Locata.

989, 1019.
138. LODONE (GIR) Sant Cebrià de Lledó; (.. )ipsos alods de Lodone. 993.
139. LOCUSTARIA (GER) Llagostera; (.. )valle que uocant Lacustaria cum ui/lis et uillarunculis. 881, 914,

921, 939, 993, 1014.
140. LOREDO (GER) Lloret de Mar; (...)de occiduo in terminio deLoreddo. 966, (..)terminio deMazanedo,

in loco quae uocant Lauredo.1002.
141. LOREDDO (GER) Lloret Salvatge; (.. )uilla que dicitur Loreddo cumfinibus et terminis suis. 949.
142. LUBRICA, VALLE (GER) Vall -llobrega; (.. )in valle Lubrica. 968.
143. MALA -VILLA- (GER) Vilamala, a les Planes d'Hostoles; (.)in uilla Mala 922.
144. MAGNI (GER); Vilademany; (..)in terminio de Uilla Magní. 950.
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145. MALVETO (GER) Santa Cristina d'Aro; (...)uilla Malveto cum terminis suis. 922, 939.
146. MANSOS MONTE SORICI (GER) Montsoriu; (...)mansos Monte Sirici cum omnibus tenedonibis suis.
923.
147. MANSOS SUNIARII (GER); (..)mansos Suniarii cum omnihus pertinentibus sibi. 923.
148. MARTORELL (GER); a.993.
149. MATAMALA (GER o BIS?) no localitzat, prop de Finestres; (..)in Matamala 947.
150. MATAMAURUS (GER) entre Bescanó i Salt; (...)rego que venit de Matamaurus. 833.
151. MATAMORS (GER) Matamors, prop de Banyoles; (..)in Matamors.1017.
152. MATREMANIA (GER) Madremanya; (...)in terminio parrochia Sancti Stephani vocatur Matremania.
994.
153. MAURELLUM (GER) la Bisbal; (...)uillarem Maurellum. 878, 881, 904, 909, 1002.
154. MAZANEDO (GER) Maçanet de la Selva; ..pervenit usque (...)fines de Mazanedo. 914, 978, (...)in terminio de Mazanedo. 1002, 1017.
155. MAZANES (GER) no localitzat; (.. )in Mazanes. 1017.
156. MEDAS (GER) les Medes, a Sant Aniol de Finestres; (.. )ipsas Medas. 922.
157. MERCHADAL (GER) El Mercadal, Girona; 993, (..)prope Ierunde civitate ad ipso Mercadal, 1007, 1015,
1018, 1019.
158. MERLAC-PALACIOLO -(GER) Palou, a La Cellera de Ter; (..)ipsas Salas seupalatiolum quod uocaturMerlac
cum omnibus appendicús suís. 860, 890, 898, (...)in valle Angles, in terminio de uilla Palaciolo. 971,
159. MIDINIANO (GER) Medinyà; (...)in Midiniano. 1017.
160. MILLIASAM (GER) Millars-Madremanya; (..)et Milliasam uillam ceteraque res quas a longo tempore
inibi possidere dinoscitur. 834, 878, 881, 922.
161. MISANIAS (GER) Mijanes, a Sant Aniol de Finestres; 967.
162. MOLETELLO (GER) El Moradell, a Flaçà; (..)in terminio de Molletello 869, 955.
163. MOLLETO (GER) Sant Joan de Mollet; (...)uilla Molleto. 834, 844, 869, 878, 881, 889, 897, 899, 922,
(..)infra termines de uilla que nuncupantMolleto. 955, 994.
164. MONTE BLOSSO (GER) no localitzat; (..)uillam Pantadicias cum Monte Blosso et terminis suís. 922.
165. MONTE BOSENNO (GER) Llambilles; (...)in ipso monte de Bosenno. 1018.
166. MONTE CALVO (GER) Montcal, a Canet d'Adri; (...)in Monte Calvo.1017, 1019.
167. MONTE EUDONE (GER); Puig d'en Roca, a Fontajau, Girona; 950.
168. MONTE EUSEBIO (GER) Montilivi, Girona; (...)in locum que dicunt Monte Eusebio. 931, 938, 1018, 1019.
169. MONTE FOLIANI (GER) Montfullà; (...)basilicam Sancti Petri in Montem Foliani. 882, (..)sive in
Montefoliano. 1018.
170. MONTE MALO (GER) el pla de Sant Joan, a Sant Martí de Llémena; (..)alodium de Monte Malo. 1019.
171. MONTENIGRO (GER) Montnegre de les Gavarres; (..)alauds de Monte Nigro. 993, (...)in terminio de
Monte Nigro. 998.
172. MONTENIGRO (GER) Montnegre, al Maresme; 998.
173. MONTERASO (GER) Montràs, a Taialà; (..)uillare quod diciturMonteraso qui est in terminio Toliane.
922.
174. MONTE ROTUNDO (GER) Brunyola; (..)alaudes de Monte Rotundo. 993.
175. MONTE SURIZ (GER) Montsoriu; (o..)alaudem meum (..)in locum que uocant Monte Suríz vel in apen-

dicio, sive infra eius termines. 1002.

176. MONTIS ASPERO - cast-(GER) Begur; (.. )castellarum Montis Áspero. 889.
177. MORELLA (GER) no localitzat, prop de Begur; (..)loco Morella. 889.
178. MUCII (GER) no localitzat, Vilademuç a Montfullà; (.. )in uilla Mucii. 1018.
179. MUIXAGO (GER) Can Muixí, vilar de Santa Coloma de Farners; (...)Muxiago. 950.
180. MULNELLS (GER) Monells; (...)uilla Mulinensis cum uillares. 890, 922, 932, 1019.
181. MURO (GER) El Palau? de La Bisbal; (..)Muro et Murello de Palacio. 1002.
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182. NAMBILLAS (GER) Llambilles; (...)in uilla de Nambillas infra suo terminio. 910, 993, 995, 996, 999,
1013.
183. NESPOLARIAS (GER) no localitzat, a Santa Coloma de Farners; (...)in valle Sancta Columba, in locum
que dicunt Nespolarias. 951, 966.
184. NESPULA (GER) La Nespleda, vilar a Arbúcies; (...)uillare Nespula cum terminis et adjacentiis suis. 923.
185. NOBINOLAS (GER) Sant Cristòfol del Bosc, a Llambilles; (.. )basilicam Sancti Christophori ad
Nobinolas. 887, (...)infra terminios de uilla Nambiliolas. 929, 995, 1013, 1020.
186. NOVA -VILLA- (GER) Vilanova a Arbúcies; (..)Uillanova cum terminis suis. 923.
187. NOVA -VILLA- (GER) no localitzat, a Fitor; (..)et Uilla Nove cum fines et termines. 949.
188. NOVA -VILLA-(GER) no localitzat, entre Llagostera i Tossa; (...)ipsas Palomarias de Uilla nova. 966.
189. OLIVOS (GER) Solius, a la Vall d'Aro; (..)ipsos terminos de Olivos. 939, 968, 993, 1014.
190. OLMEDO (GER) Santa Maria de Montnegre; (..)in uilla Olmedo. 996.
191. ORIOLUS (GER) Orriols; (..)pervenit ad ipsa archa de Oriolus uilla. 921, 923.
192. ORTA (GER) Pont Major, a Girona; (...)in terminio Orta. 980, 993.
193. OSTOLES —cast- (GER) castell d'Hostoles; C..)ipsos castellos quos dicunt Ostoles et Adeder simul cum
ipsa castellania. 1020.
194. PALACIO, IPSA TURRE DE (GER) Palau sa Tor; (..)ipsa turre que est in locum qui dicitur Palaz. 994,
1018.
195. PALACIO FELMIRO (GER) El Palau, a Arbúcies; (...)in valle Arbucias, in appenditio Palacio Felmiro.
900.
196. PALACIOLO (GER) Palafolls; (..)alode Palaciolo. 948, (...)alode Palaciolo cum ecclesia Sancti Genesii.
974, (..)uillam Palatioli. 982.
197. PALACROTO (GER) Palagret, a Celrà; (...)in Palacroto. 922.
198. PALADOLOS (GER) Palau Sacosta i Palol d'Onyar; (...)termines que dicunt Paladolos. 1018.
199. PALATIOLO (GER) Palou, a la Cellera de Ter ; (veure MERLAC) 860, 890, 898, 971.
200. PALATIO FRUGELL (GER) Palafrugell; (..)in Palacio Frugelli. 988, 993, 1018, 1019.
201. PALATIUM MORONUM (GER) a la Bisbal; (. )Palatium Mororum cum suos uillares. 878, 881, 886, 891,
891, 904, 936.
202. PALAZ (GER) Palau Sacosta; (...)uillam quem Palacium appellant. a.917, 993, 1018.
203. PALUS (GER) Pals; (..)sicut aqua vergit a uilla Palus. 889, 994.
204. PANTALEU (GER) no localitzat; (...)alodem de Pantaleu. 1019.
205. PARAZOL (GER) Palol de Revardit; (...)in Parazol. 1017.
206. PARIETES RUFFINI (GER) veïnat de Domeny; (...)uillas quarum uocabula sunt Castellum Fractum et
Parietes Ruffini. 834, 844, 878, 881, 886, 889, 897, 899, 922-3, 1002-4.
207. PATIANO (GER) no localitzat; (..)et Paciano. 922.
208. PEDRET (GER) Pedret-Girona; (...)alodium que est in Pedret 1019.
209. PENITENSE (GER) Penedes-Llagostera; (...)vel Penitense. 914, (..)infra termines (. )Penedes..1014.
210. PENNAS (GER) vilar a Santa Coloma de Farners; (...)ipsas Pennas. 950.
211. PERA (GER) La Pera; (...)alodem qui dicitur Pera (..)et ecclesia Sancti Isidori. 982, 1019.
212. PERDUCTUS (GER) Perduts-La Bisbal; (...)uillare Perductus. 904-1, 922.
213. PERULAS (GER) Perles, a Cassà; (..)basilicam Sancti martini prope Perulas. 887.
214. PETRA ALTA (GER) Sant Climent de Peralta; (..)cellam Sancti Climentis cum Petra Alta cum terminis
suis. 878, 881, 878, 886, 889, 897, 1017.
215. PETREDUM (GER) no locaitzat, prop de la Bisbal?; (...)Petredum cum uillare Perdito. 922.
216. PETRENANO (GER) Pedrinyà; (...)in terminio de Petrenano. 994.
217. PINETA (GER) Sant Miquel de Pineda. a Sant Feliu de Pallerols; (..)usque ad fines Pinetae. 898, 982.
218. PINETA (GER) Pineda-Maresme; (...)in loco Pineta. a.917, 948, (...)in termino de Pinida. 961, 993, 1006.
219. PLANILS (GER) Planils-Corçà; (.)uilla Planiles. 890, (...)terminio de Planiles. 994.
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220. PLANTADICIAS (GER) Plantadís, a la Cellera de Ter; (..)uillam Plantadiciam cum Monte Blosso. 922.
221. POSES, MANSIS (GER) Arbúcies; (.. )manis de Poses cum finibis suis 923.
222. PRESA (GER) Sant Martí Sapresa; (..)appendicio Sancti Martini de Presa. 1019.
223. PRESA DE TEUDARDO (GER) Pont Major (Orta)- Girona; 980.
224. PUBOL (GER) Púbol; (...)in Pubol. 1017.
225. PUIOLOS (GER) els Pujols-Vilanna; (.. )alaudes de ipsos Puiolos. 993.
226. PURCILGAS (GER) Sant Aniol de Finestres; (..)alodem (.)in uilla Purcilgas. 947, (..)in uilla que
dicunt Concas vel Purcilgas. 979.
227. QUARCIANUM (GER) Corçà; (. )uillam Qarciano cum suis uillaribus. 878, 881, 886, 889, 897, 899, 922,
996.
228. QUINCIANA (GER) vilar a Fitor; (...)uillarunculis (.)Quinciana. 949.
229. RABIOSAM (GER) Ravós del Terri; (..)uillam Rabiosam cum terminis suis. 886, 889, 897, 899.
230. RAMIO (GER) no localitzat, cap a Arenys de Munt; (..)in terminio de uillare Ramioni. 994.
231. RAREDO (GER) Raset-Cervià de Ter; (..)in vila Raredo. 989, 998.
232. REGELT (GER) no localitzat, prop de Cornellà de Terri; 923.
233. RIARDO (GER) no localitzat, a Celrà, potser veí de Masvalls; (...)alaudes (...)in Riardo. 995, 1018.
234. RIBA FREICTA (GER) no localitzat, a la Vall d'Anglès; (...)in valle Anglesio, in terminio de Riba Freicta.
973.
235. RICOLFO (GER) no localitzat; (.)in Ricodfo. 1017.
236. RIELLOS (GER) Rie ll s de Montseny; (..)locum Riellos, in latere montis Signi. 878, (.. )in Riellos vel infra
eius termines. 1002.
237. RIOCLARO (GER) no localitzat, a ponent de Llagostera, potser Vidreres; (..)termines de Rioclaro vel de
Calidas. 1014.
238. RIODELUTOS (GER) Riudellots de la Creu ; (...)in rio de Lutos. 1017.
239. RIOSICCO (GER) Rissec-Bordils; (..)in uíco que dicunt Riosicco. 989, (...)in uilla Riosec. 1019.
240. RIURANO (GER) Riuràs; (...)in terminio Runiano. 869, 955, 1017, 1019.
241. RIVODELUTOS (GER) Riudellots de la Selva; (...)basilicam de Rivodeluto. 887, 898-917, (..)alaudes
(..)de Riodelutos. 1018.
242. RIVOFREDO (GER) Rïufret- Calonge (potser el vilatge abandonat del carrer dels Sastres); (...)in uilla que
dicunt Rivo Fredo. 945, 948.
243. RIVO SICCO (GER) Madremanya; alaudes de Rivosicco. 993.
244. RIVO SICCO (GER) no localitzat, vall d'Amer; (...)uilla que dicitur Rivo Sicco cum finibus et terminis
suis. 949, 951.
245. ROCAM (GER?) no localitzat; (...)domui ad Rocam. 1019.
246. ROMANIANO (GER) Romanyà de la Selva; (...)usque terminium Romanianum. 881, 921, 939, 968,
1014, (..)appenditio Sancti Martini de Romaníano. 1019.
247. ROMEGOSO (GER) Romegós-Arbúcies; (...)uillare que votatRomegoso. 923.
248. RUBIA (GER) Vila-roja; (...)in Ui/la Rubia. 1018.
249. RUDRIGO (GER) Fornellets, a Fornells; (.)in uilarRudrigo vel in eius termines. 1013.
250. RUVIRANICAS (GER) la Ruira- Llagostera; (...)exceptus ipsas Ruviranicas 914.
251. SALAMA (GER) Santa Coloma de Farners; (...)uillare (...)Salama. 950.
252. SALAS (GER) no localitzat; (...)terminio de ipsas Salas. 938.
253. SALICETUM-SANCTI SATURNINI (GER) Sant Sadurní de l'Heura; (..)in terminio Sancto Saturnino. 890,
(..)in terminio Saliceto que uocant Sancti Saturnini. 978, (.)alaudes (.)in uilla Sancti Saturnini. 1018.
254. SALT (GER) Salt; (...)in uilla Salto. 833, 887, 938-2, 988, a989, 998, (...)in terminio (..)de Salt. 1018, 1019.
255. SANCTA COLUMBA (GER) Santa Coloma de Farners; (...)pervenit ad Sanctam Columbam. 886, 897,
899, (..)ecclesia Sancta Columba cum uilla et uillarunculis. 950, 966.
256. SANCTA EUGENIA (GER) Santa Eugènia; (...)domum Sancte Eugenie (...)in loco que dicunt Tolosella.
988, 990, (..)in loco que dicunt Tolosella prope Sancta Eugenia. 1000.

Arxiu Municipal de Girona

257. SANCTI AMANTII (GER) Sant Amanç-Anglès; (...)parrochie Sancti Amantii cum appenditio. 1019.
258. SANCTI CIPRIANI MARITIMA (GER) Sant Cebrià de Vallalta; 1019.
259. SANCTI CLIMENTIS (GER) Sant Climent de Peralta; (veure Peralta) 844, 878, 881, 886, 889, 897.
260. SANCTI DALMATII (GER) Sant Dalmai; (.. )alode in parrochia Sancti Dalmatii de Tornavels. 1019.
261. SANCTI DANIELIS (GER) Sant Daniel; (..)in predicta valle Sancti Danielis. 1015, 1018, (...)in terminio
vel valle Sancti Danielis. 1020.
262. SANCTI EMETERII & SANCTI GENESII (GER) Sant Medir; (.)monasterium in pago Gerundensi (...)in
honore Santi Emeterrii sant/que Genesii. 830, 860, 898.
263. SANCTI FELICIS GISSALIS (GER) Sant Feliu de Guíxols; (. )monasterium (...)in honore Sancti Felicis
(...)in loco que diciturlecsalis. 961, 962, 965, 966, 968, 1014.
264. SANCTI GREGORII (GER) Sant Gregori; (...)basilica (.)Sancti Gregorü. 887, 1005, a1010.
265. SANCTI PAULI IN MARITIMA (GER) Sant Pol de Mar; (.)monasterium in honore Sancti pauli consecratum (.. )in loco que diciturMaritima. 968.
266. SANCTI STEPHANI -ROMANIANO- (GER) Bell-lloc d'Aro; (. )domos de uilla Sancti Stephani que est sub
appendicium per Sanctum Martinum de Romaniano. 1019.
267. SANCTI UINCENTII -VALLE- (GER) no localitzat; (. )et valle Sancti Uincentii, 922.
268. SECURUNIO (GER); Sant Climent d'Amer; (.. )in valle Anglese, infra terminio de Sucorranio. 979, 993,
(.. )mansos in uillar Sitaran. 1019.
269. SEDDONIS (GER) Sant Dionís- Sant Andreu Salou; (.)uillare Seddonis. 922.
270. SEGALARS (GER) Segalars -Sant Gregori; (.. )in uilla quem uocant Secalares. 924.
271. SELIGA (GER) Salitja; (.) basilicam (.)Salegia. 887, (.)alaudes de Seliga. 1018, 1019.
272. SENTEGOSA (GIR?) Santigosa -Bescanó; (.. )ipsas vineas de Sentegosa. 993.
273. SERRALTA (GER) no localitzat, a la Vall d'Anglès; (. )in valle Anglese, in terminio Serralta. 940.
274. SPANITATE (GER) Vall d'Aro; (. )alodem que dicunt Spanedat. 968, 1014.
275. STAGNO (GER) no localitzat; C. )in uilla Stagno. 922.
276. STAGNOLO (GER) L'Estanyol-Bescanó; (.. )Stagneolum. 887.
277. STAGNEOLO (GER) L'Estanyol -Cogolls; (.)Stagneolo. 922.
278. STERRIA (GER) Sant Andreu del Terri; (...) domus scilicet sita superfluvium Sterriam. 844, 860, 898, 922.
279. SUPER ROCAM (GER) la Barroca -Sant Aniol de Finestres; silva que uocant Super Rocam. 922, (.. )in terminio quem dicunt Sobre Rocha. 975, 985, 986.
280. SURDES (GER) no localitzat, vilar de Monells; (.. )cum uillares duos Surdes et Filkerolas. 890.
281. SURDIS (GER) Sords-Cornellà de Terri; ad Sancto Stephano quod est in uilla Surdis. 986.
282. SUSURBIO (GER) Vall Preona, Girona. (..)in Susurbio. 931, 1018.
283. TENDEAL (GER) no localitzat, a la Vall d'Amer; (.. )in terminio de Tendeal. 951.
284. TEUDILANE (GER) Taialà; (..)uillarem (.)qui est in terminio Teudilane 922.
285. TOLOSELLA (GER) Santa Eugènia; (. )domum Sancte Eugenie (.. )in loco que dicunt Tolosella. 988, 1000.
286. TOMEDO (GER) Tomet-Medinyà; (.)manso (.)in uilla Tomedo. 892, 1017.
287. TORDAIRESES (GER) Lliors-Arbúcies; (. )ipsa uilla de ipsos lordayreses cum fines et terminio suos. 923.
288. TORDARIA (GER) Tordera; (.Jalium locum quem dicunt Tordaria, uillas cum uillares suos. a.917, 977.
289. TORECELLA (GER) Sant Gregori; (. )loco quod dicitur Armentaria, quem uocant Torrecella. 922.
290. TORRENTE (GER) Torrent; 949, (.)in Torrente. 1017.
291. TORRENTE (GER) a Madremanya; (.. )terminio de Torrente. 994.
292. TORRENTILIO (GER) Torrentí; (.. )in Torrentilio. 1017.
293. TORRECELLA (GER) Torroella-Mont-ras; (...)in loco que uocant Torrezella, in Palacio Frugelli. 988.
294. TORSA (GER) Tossa; (..)aparte meridiae usque ad Tursam. 881, 921, (.. )valíem que nominatur Torsa
(.. )in vi/lis, in ui/lar/bus. 966, 993.
295. TOTELA -MONTE- (GER) Sant Grau -Sant Gregori; (.)in ipso monte Todella. 891, 922.
296. TRES MISEROS (GER) Arbúcies; (.. )uillare que nuncupat Tres Miseros. 923.
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297. TUINANO (GER) no localitzat; in terminio de Tuinano. 992.
298. TURDEIROLA (GER) vilar no localitzat, a Santa Coloma de Farners; (...)Turdeirola. 950.
299. TURNOS (GER) no localitzat; (..)in ipsos Turnos. 1014.
300. ULIIARS (GER) Olivars, prop de Sant Julià de Ramis; 987, 989 (..)ipsam bereditatem de Uliars, 1019.
301. VACA MORTA (GER) a Arbúcies; (.)Uillare que vocatur Vaca Morta cum terminios suis. 923.
302. VALLE CANARIA (GER) Vallcanera; (.)uillar valle Caneria cum .finibus et terminis suis. 962, 966, 968.
303. VALLE NOVES (GER) Can Noves, a Sant Martí Vell; (..)in locum que dicunt Valle Noves. 970, 979.
304. VALLORCI (GER) Vallors, vilar a Santa Coloma de Farners; (..)uillares (.)Vallorci. 950.
305. VENTALIOL (GER) no situat, a la Vall d'Anglès; (..)in valle Angles, in uilla que dicitur Ventaliol vel infra

eius termines. 983.
306. VENTINAC (GER) no localitzat ; (.)et Ventinaco cum terminis suis. 922, 1002.
307. VERDEGARIO (GER) el Verdaguer, a-Sant Julià del Llor; (..)in ulilla quem dicunt Verdegario. 983.
308. VERNETA (GER) la Verneda, a Cassà de la Selva; (...)vel in ipsa Verneta. 914.
309. VILARIO (GER) els Vilers, a Madremanya, (..)alaudes (..)in Uilario. 1018.
310. VULPELLERA (GER) no localitzat; 993.
311. WASCONES (GER) no localitzat; (..)Vascones. 922.
312. WISTREMIRO (GER) no situat, a Santa Coloma de Farners; (...)uillare quod fuit de Wistremiro. 950.
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Vegueria i vall al comtat de Girona
Continuïtat i canvi de les estructures territorials i el seu govern
entre l'antiguitat tardana i el segle XI
Quan el lector s'endinsa en les llargues sèries de documents altmedievals catalans,
cada cop més a l'abast gràcies a les edicions de cartularis i diplomataris fetes en aquests
darrers anys, no deixa d'observar que els nostres avantpassats tenien consciència d'un
territori perfectament estructurat en unitats administratives que el dividien de forma sencera. D'aquesta manera qualsevol acta de donació, venda o permuta d'un bé o d'un dret
immobiliari se situava dins d'unes unitats que anaven del més general al més concret,
del pagus o comitatus a la uilla o uillare, que constituïa la unitat bàsica de l'administració local. Però entre els segles IX i XI veiem dibuixar-se o difuminar-se altres àmbits
administratius al comtat de Girona que convencionalment anomenarem locals, com la
parròquia, la vall o el castre. Tant com sigui possible volem historiar l'evolució d'aquelles unitats territorials intermèdies –la vall, que sovint esdevingué després el castre–
que ens puguin ajudar a entendre les mutacions experimentades en l'estructura de
govern local.
La uilla constituïa la unitat administrativa bàsica a l'Europa tardoantiga i altmedieval
(s. V-X), fins al punt que alguns autors defensen que tot el territori de l'Europa occidental
estava estructurat en uillae, domus o curtes, car aquests eren altres noms que podien
rebre a diversos llocs d'Europa com Itàlia, per exemple, tal com el lector pot comprovar
en l'article d'aquest mateix volum dedicat a les uillae del comtat de Girona. El nostre
objectiu és determinar, sens dubte, l'existència d'un segon graó d'aquesta estructura territorial de govern que organitzava el govern dels estats tardoantics des de la fi de l'imperi romà. Però abans de determinar la seva realitat a les contrades gironines, farem una
ullada a aquells funcionaris que ostentaven llur gestió en época carolíngia, els vicarü, el
rastre dels quals podem seguir des de molts segles abans.
Els vicaris i llur origen administratiu
En el seu estudi sobre la Catalunya de fa mil anys Bonnassie ja tingué oportunitat de
comentar diverses vegades el paper jugat per aquests "funcionaris" intermedis als comtats catalans fins al segle XI: "Successors dels tiufath visigots, dels quals encara porten el
nom al començament del segle X, els uicarii són els delegats locals del comte i les referències que els concerneixen són encara molt nombroses a la fi del segle X i principi de
l'XI. Llur qualitat de funcionaris públics no presenta cap dubte; noster uicarius diuen de
Seniofred de Rubí la comtessa Ermessenda i el comte Berenguer Ramon en 1018. Són,
doncs, els representants de la potestas en una circumscripció i aquesta és el castrum"
(Bonnassie 1979, 151). "Tots els veguers són en efecte nobiles... La condició nobliliària
va, doncs, estretament lligada a l'exercici d'una funció pública, es a dir al servei del
comte" (Bonnassie 1979, 250).
Es tracta d'una funció definida a bastament pels autors que des de fa temps s'han
dedicat a l'estudi de les institucions catalanes. Com va dir, per exemple, d'Abadal:
"Mentre que els vescomtes estenien llur activitat per tot l'àmbit del comtat o, almenys,
sobre un dels pagi que en formaven part, el vicari limitava la seva jurisdicció al terme
d'una de les nombroses circumscripcions en què el comtat es dividia(...) a diferència dels
comtes, dels vescomtes i sobretot dels missi, els quals són elements volants sense residència fixa, almenys coneguda, els vicaris constitueixen els elements sedentaris del govern.
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El nom general que se'ls dóna, i el que generalment passarà al futur, és el de uicarius, no
obstant això, per raons d'erudició, els escrivents els aplicaven moltes altres denominacions; centenarius i centurions, expressions d'influència franca; casteldions en una butlla papal; o gardings i tiufads, noms de regust visigòtic. Dels vicaris derivaren les famílies
nobles que al segle XI i següents sobresortiren en el país a mesura que llur influència
s'anà aprofundint amb l'apropiació patrimonial de la funció" (Abadal 1969, 218-219).
La institució dels uicarii evolucionà al llarg de l'antiguitat tardana (baix imperi i
monarquia visigoda). Es tracta d'un concepte que implicava una funció dins la jerarquia
funcionarial dels estats d'aquella època, bé que el grau jeràrquic tendeixi a degradar-se
com, d'altra banda, va passar amb tants altres títols funcionarials o honorífics. En el baix
imperi el uicarius era el cap de l'administració d'una diòcesi que aplegava diverses províncies i estava directament sota les ordres del prefecte, el primer magistrat imperial. El
vicari ocupava, per tant, un lloc de privilegi en la jerarquia de l'imperi.
Uicarius i tiuphadus són definits, especialment, en la legislació dels segles VI i VII a
tots els estats de l'antiguitat tardana i, concretament, al regne visigot. Obervem per exemple el que digué un dels millors especialistes sobre l'estat visigot en relació a aquesta
qüestió: "Al uicarius del conde de la ciudad se le citaba por su nombre i al tiuphadus se
le exortaba expresamente a que oyera las causas ante otras personas que luego pudieran
asumir la funcion judicial en su ausencia(.....)en una época primitiva las jurisdicciones
civil y militar estuvieron separadas también a nivel gubernamental inferior, siendo el
millenarius el juez y el tiuphadus el oficial militar, pero éste acabó ocupandose de las funciones judiciales de aquél. Ciertamente no hay ningun texto antes de Chindasvinto que
haga referencia a la actividad judicial del tiuphadus aunque su función militar ya es
contemplada en varias Antiquae. Pero en la época de Chindasvinto y después, figura en
lugar destacado en varias leyes como juez al que Recesvinto concedió el derecho de oír
en todas las causas, criminales o no. El tiuphadus desempeñó también una función en la
administración financiera, como hemos visto. Es razonable suponer, pues, a falta de
información precisa, que el tiuphadus era el juez principal en los distritos rurales, con
autoridad jurisdiccional" (King 1981, 101-102).
Les vegueries i els uicarii són prou coneguts a les diverses terrres sota domini carolingi des de bon començament. Per exemple, Lauranson-Rosaz pogué dedicar diverses
pàgines als vicaris i les vegueries de l'Alvèrnia on deixà clar que "(..)les termes utilisés
en Auvergne pour désigner les circonscriptions inférieures au comté sont vicaria ou aicis"
(Lauranson-Rosaz 1979), a més de deixar clares les seves competències judicials, administratives i militars.
La figura del uicarius no la trobem documentada a les terres gironines abans del
segle X, encara que constatem la seva existència des de molt abans, a comtats veïns
governats pel mateix tipus d'administració carolingia. L'any 844 els hispani de Barcelona
van rebre un precepte del rei Carles el Calb que confirmava les seves immunitats, però
també esmentava el seu dret a posar-se sota l'autoritat de qualsevol funcionari –comitis,
uicecomitis aut uicarius–, que poguessin triar lliurement (Fàbrega 1995, 185-187). La
mateixa forma de citar els funcionaris pel seu rang la trobem l'any 904 en la consagració de Santa Maria de Fontanetum (la Bisbal), on es precisava la immunitat dels béns
donats a la nova església i hom precisava que no podrien ser intervinguts per "(..)nullus
comes, uicecomes, uicarius uel centenarius" (Ordeig 1993, 83), aquest darrer un funcionari del qual no tenim gaires referències més, però ja citat a la legislació visigoda per
sota del comes ciuitatis i del tiuphadus. Pocs anys després es feia una excepció semblant
en el precepte que el rei Carles el Simple va donar al bisbe Guiu de Girona 922, on confirmava les possessions que havia rebut el fidel Adroer, i on també quedava clar que
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"( ..)nullus comes nec vicecomes nec viccarius aut aliqua potestas(..) ", podria intervenir
a les citades possessions (Marquès 1993, 116). Sembla evident que la referència a la
potestas indicava la seva condició d'autoritats públiques. Aquestes referències, a les quals
podríem afegir moltes altres, mostren com els vicaris o veguers integraven el tercer nivell
de l'administració comtal carolíngia.
Les vegueries i llurs precedents
Quin era l'àmbit territorial d'actuació d'aquests uicarü? En primer lloc, hem de tenir
en compte que tots els funcionaris desenvolupaven la seva tasca sobre un espai concret,
que sovint prenia un nom derivat del funcionari corresponent. Així sabem que bisbes i
comtes, que inicialment feien les seves funcions en el marc de les antigues ciuitates de
tradició romana, amb el temps desenvolupen la seva acció en el marc d'un episcopatus
i un comitatus, termes que feien referència a un àmbits administratius sovint divergents,
malgrat el seu origen comú, la ciuitas antiga, com veiem en el cas de Girona.
Si des del segle IX existeixen comtats i bisbats, podem parlar també de vegueries o
àmbits administrats per als vicaris o veguers? A la documentació catalana dels segles IX
i X sobresurt, de vegades, un nom corresponent a un àmbit de nivell intermedi entre la
uilla i el territorium, pagus o comitatus, aquest nom és el de vall, especialment a les
terres dels Pirineus, però també a les gironines. Jordi Bolòs ja ens ha advertit de l'antigor i la solidesa d'aquesta demarcació quan explica: "(..)a mesura que hom dedica a
analitzar l'organització de l'espai en una etapa anterior a l'any mil, sadona de la
importància que tenien les demarcacions de mida mitjana en l'organització de l'espai
carolingi. Algunes d'aquestes circumscripcions potser es crearen en temps de la conques
però sabem del cert que moltes tenien l'origen en un moment anterior i que s'a--tafrnc,
daptaren perfectament al nou marc administratiu imposat pels nous funcionaris de
Carlemany(..) La paraula vall' surt d'una manera insistent en la documentació de la
Catalunya carolíngia a l'hora de situar els béns seents en un territori determinat, sobretot a les terres pirinenques(..)" (Bolòs 1999, 387). Sembla clar que aquest àmbit administratiu gaudia d'una gran solidesa i tradició, tal com mostra el fet que moltes valls i
vegueries es perllonguessin en els districtes castrals plenament desenvolupats des del
segle XI, però ja plantejats en la reorganització administrativa que Guifré el Pilós plantejà a les terres reconquerides de la Catalunya central des de les darreries del segle IX.
Les valls o vegueries a la Girona carolíngia
Disposem de nombroses referències a l'existència de termes al comtat de Girona
abans del segle XI, anomenats generalment valls. En l'Atles del comtat de Girona 785993, Jordi Bolòs i Víctor Hurtado reconegueren les valls d'Amer, Llémena, Arbúcies,
Farners, Aro, Hostoles (Guntrani o Condreu), Anglès, Terri, Llagostera i Tossa –una desena–, a més de territoris com Girona, Caldes i la Bisbal (Bolòs i Hurtado 2000, 66-67).
D'altra banda, sabem que els termes d'algunes valls o vegueries poden haver sofert
canvis –agregacions o amputacions–, causades pels interessos de les autoritats laiques o
religioses. Així sabem que una part de la vall d'Aro va ser segregada per constituir el
terme del monestir de Sant Feliu de Guíxols en algun moment entre els anys 921 i 939.
També trobem des de l'any 966 el terme de la vall de Tossa donat pel comte Miró al
monestir de Santa Maria de Ripoll, un terme que mig segle abans pertanyia a la juris
Llagostera. Però fins i tot en aquests casos les noves unitats adoptaren les-dicóe
mateixes funcions administratives sota la competència de llurs senyors.
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Com a mostra d'aquesta realitat administrativa i territorial hem triat els casos de les
valls d'Aro, d'Anglès, d'Arbúcies i de Llagostera. La relativa abundància de les seves fonts
escrites poden ajudar-nos a copsar millor les seves característiques i la seva evolució.
– La vall d'Aro surt citada des del 881 com un terme íntegre que el rei Carloman va
donar al bisbe Teuter en 88 1: "(..)Uallem Arez cum omni integritate et regia in propietatem concederemus(...) ualle et ex eius appendiciis" (Abadal 1926-1952, 135). El text
també esmentava els límits de la vall: "(...)ad orientique parte usque ad mare, a parte
meridiei usque Tursam, ad occidentals usque terminium Locustarii, a parte uero circae
usque ad terminium Romanianum et Colonica ". Tots aquests llocs eren citats com a termes en documents posteriors, la qual cosa remarca la condició d'unitat administrativa de
la vall concedida pel monarca al bisbe gironí. Per la naturalesa de la donació, cal entendre que aquesta es referia al domini eminent o públic sobre ella; el bisbe adquiria la
potestat fiscal i administrativa sobre la vall, que era allò que li podia donar el rei. Això
vol dir que segurament hi havia propietats particulars a la vall, de diferents magnituds i
condicions, com ara els alous dels hispans repetidament citats pels documents dels
segles X i XI (Nolla (ed.) 2002, 183-196). La condició de terme també era evident al precepte atorgat al bisbe Servus Dei en 899 on s'esmentava: "(...)in Gerundense (...)uillares qui sunt in ualle Arace quem adquisivit Teutharius epíscopus, in ecclesiis(...)"
(Marqués 1993, 93-96). Era evident que la vall d'Aro era esmentada com un terme on hi
havia vilars i esglésies, a més d'altres béns públics. La vall també era citada en el document de compra de la meitat dels drets públics que la comtessa Garsenda va fer a la
veïna vall de Llagostera l'any 914. Els límits d'aquesta per la banda de ponent eren in
termines de ualle Arace vel Penitense. L'any 921, la mateixa comtessa va comprar al laic
Sendred un alodem situat infra fines de ualle Arate (Blanco 1991, 72-75). Gràcies a les
afrontacions sabem que aquest alou era l'actual terme de Solius, uns dels appendicia o
uillares de la vall d'Aro citats en els documents dels any 881 i 899 (Nolla (ed.) 2002, 189190). El precepte del rei Carles el Simple al bisbe Guiu de l'any 922 encara citava el
domini episcopal a la vall, però ara limitat a la uilla Malveto cum terminis suis, et est in
Areze (Marquès 1993, 117-119). Pocs anys després, en 939, es fa present aquest terme
de Malveto –Santa Cristina d'Aro–, en la cessió que el bisbe Guiu va fer a la comtessa
Riquilda (Blanco 1991, 75-79), a canvi d'un alou de la comtessa a Palau de Santa Eulàlia.
Aquests documents de principi del segle X presenten una diferència significativa respecte als del segle IX. La uniformitat jurisdiccional de la vall sembla trencar-se en profit
de diversos alous o dominis com els comtals i episcopals citats. Sembla que el bisbe hagi
vist pertorbat el seu domini per la intromissió dels comtes i comtesses que semblen
guanyar terreny en aconseguir, per exemple, l'alou de Malvet. Aquesta incipient fragmentació jurisdiccional es complica amb la fundació –o refecció– del monestir de Sant
Feliu de Guixols, obra dels comtes Sunyer i Riquilda en una data desconeguda, però que
podem situar poc abans de 939 (Nolla (ed.) 2002, 191-192). La dotació inicial segurament
va ser recollida al precepte d'immunitat del rei Lotari l'any 968 (Catalunya romànica V,
1991, 268), on s'esmentaven, entre altres, els alous que el monestir tenia a Fenals, Olivos,
ualle Arace, Spanitate..., un fet que ens permet observar com el nom de la vall d'Aro ja
només definia un dels termes de la vall –el de la uilla de Malvet–, i era necessari especificar els altres termes o uillae, sense oblidar el mateix terme de Sant Feliu –l'actual
municipi– que els comtes haurien donat al monestir en el moment de la seva fundació.
En la segona meitat del segle X podem observar com la jurisdicció sobre la vall ja es
repartia entre tres senyories: comtal, episcopal i monacal.
Malgrat tot, la consistència del primitiu terme de la vall es mantingué en el segle XI,
quan es va aixecar el castell de Benedormiens –avui Castell d'Aro–, una tasca en la qual
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participaren els comtes (Ermessenda i Ramon Berenguer), el bisbe Pere Roger i els magnats Gausfred Vidal de Pals i la seva esposa Quíxol, que va donar el domini jurisdiccional del castell, amb les seves rendes, a l'abat Llandric de Sant Feliu (Marca 1688, doc.
núm. 223). La presidència de la comtessa en la cerimònia era, al nostre entendre, un senyal del caràcter públic de l'acte, car les funcions de defensa que hauria de dirigir el castell eren de competència de la potestas representada pels comtes, però la presència dels
senyors de Pals, que actuaren com a feudataris del castell des d'aleshores, indica fins a
quin punt la noblesa territorial adquiria el protagonisme en el comandament del territori, car era a ells a qui pertocaria el manteniment de les funcions militars del castell sota
la jurisdicció de l'abat guixolene, encara que ni les condicions especificades en el document de 1041 no permeten concloure que el castell termenés tota la vall d'Aro –el document només parla de la defensa de la costa entre Calonge i Sant Feliu– ni tampoc el nom
del castell –Benedormiens– és gaire descriptiu,
– La Vall d'Anglès incloïa una uilla dita Palaciolo de Merlago, citada des dels anys 860
i 898 i altres citades en el segle X. La primera referència la trobem en el precepte que el
rei Carles el Calb va atorgar al monestir de Sant Medir i Sant Genís de Girona, on se citava, entre moltes altres possessions confirmades "(...)ecclesiam Sancte Marie semper virginis et Sancti Mathei et Sancti Lohannis constructam in pago Gerundense, sita in loco qui
dicitur in ualle Anglesio, ipsas Salas seu palatiolum quod vocatur Merlac cum omnibus
appendicis suis(...)" (Pruenca i Marquès 1995, 30). Era l'església que després es conegué
com Santa Maria de la Cellera de Ter, aleshores un lloc –una uilla– coneguda com les
Sales o Palol de Merlac. Una referència semblant es feia l'any 898 en el judici que enfrontà el comte Gausfred i l'abat Lupursulleo de Sant Medir, en el qual es disputaven la possessió d'un (. )alaudo (..)in comitatu Gerundense in ualle Anglese, idest universalis
Palaciolo qui diciturMerlago cum fines et terminis suis(..)" (Pruenca i Marqués 1995, 34).
Com podem veure, l'abat i el comte es disputaven la jurisdicció de "tot" el Palol de Merlac,
la mateixa uilla citada el 860, que constituïa un dels apèndixs o termes menors de la citada vall d'Anglès. L'abat va guanyar el plet esmentant al document de 860; el seu argument era indiscutible, perquè la donació de Carles el Calb, a més de l'església parroquial
de Santa Maria amb els seus béns, afectava també tota la uilla, com hem pogut veure.
Alguns textos posteriors ens parlen d'altres termes dins la mateixa vall. L'any 940 uns
esposos van fer donació d'un plantarium situat in comitatu Gerundense, in ualle
Anglese, in terminio Serra/ta (Pruenca i Marquès 1995, 37). L'any 949 el comte Borrell va
atorgar diverses uillae al monestir de Santa Maria d'Amer, acabat de consagrar, entre les
quals es citava la uilla que dicitur Loreddo cum finibus et terminis suis (Pruenca i
Marquès 1995, 38), encara que el lloc, que esdevingué Sant Julià del Llor, no aparegui
relacionat explícitament amb la vall d'Anglès. L'any 973 uns esposos van vendre una
terra amb fruiters i castanyers situada "(..)in comitato lerundense, in ualle Angles, infra
terminio de Riba Freicta velad ipso Frexano" (Pruenca i Marquès 1995, 47). Un altre cop
trobem la fórmula habitual de localització –el comtat, la vall o terme gran, la uilla o
terme menor i l'indret concret, quan aquest tenia un nom propi. L'any 979 uns esposos
van vendre una terra in comitatu Gerundense, in ualle Anglese, infra terminio de
Sucorranio –el veïnat de Sant Climent d'Amer– (Marqués 1997, 59-60). L'any 983 el levita Oliba Llobet va donar al seu fidel Freder un alou situat "(. )in comitatu Gerundense
in ualle Angles, in uilla que dicítur Ventaliol (..)et in alio loco in iam dicta ualle, in uilla
quem dicunt Verdegario" (Martí 1997, 124). Com podem veure, la vall d'Anglès era un
terme relativament extens que aplegava diversos termes menors com les citades uillae
de Palaciolo de Merlac, Lauro, Sucorranio, Riba Freicta, Venta/iol, i Verdegario. D'altra
banda, la citació de la vall en aquests documents és molt significativa: la vall s'esmenta
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entre el terme superior, el pago o comitatu, i el menor, la uilla, la qual cosa ens fa entendre que la vall correspon a una entitat administrativa intermèdia entre els pagus o comitatus i la uilla.
El futur d'aquestes uillae fou divers; Palol de Merlac prosperà i esdevingué el poble
i municipi de la Cellera de Ter. La seva condició de principal, i potser únic, centre parroquial de la vall abans del segle XI, segurament no va ser aliè a aquest esdevenidor.
Sucorranio o Secoruny acabà perdent el seu nom primigeni, d'arrel llatina, esdevingué
Sant Climent d'Amer, i agafà el nom de la seva parroquial, com van fer tantes poblacions
medievals. Verdegario va esdevenir un simple mas, avui el mas Verdaguer, encara visible sota els cingles de Sant Roc. Lauro esdevingué Sant Julià del Llor, amb parròquia pròpia potser des del segle XI. Però desconeixem totalment l'esdevenidor de Riba Freicta o
Ventaliol, que no han deixat toponímia coneguda a la vall. En aquest punt, no podem
oblidar l'absència de referències a l'indret on s'aixecà el castre d'Anglès, que després desenvolupà un poble castral al seus peus i que restà vinculat parroquialment a Santa Maria
de la Cellera fins a les darreries del segle XVI. Tot sembla indicar que l'actual població
d'Anglès tingué un inici tardà i vinculat al castell, sota l'aixopluc del qual va créixer i
que, a manca d'un nom propi, agafa el del castell que senyorejava tota la vall, versemblantment des del segle XI.
– La vall d'Arbúcies és citada com un terme que inclou diverses uillae i uillares els
anys 900 i 923. En el primer any trobem un document de venda d'una part d'una vinya
situada in ualle Arbucias in appenditio Palacio Felmiro (Junyent 1980, 28-29), és a dir
un palau –terme menor equivalent a una uilla– formant un apèndix o nucli principal
d'un altre de més gran, una vall. L'any 923 tingué lloc ja consagració de 1'ecclesiam sancti Quirici in ualle Arbucias sitam (Ordeig 1993, 118). Encara que en aquest cas el terme
descrit de la vall ho era en la seva condició de parròquia, hom assenyalava l'existència
de diverses uillae: les d'Arbúcies, Lliors i Vilanova, i alguns uillares —Nespleda, Vaca
Morta, Romagós, Falgueres...— i altres unitats menors. Desconeixem quin era l'origen
familiar del promotor de la nova església, però no podem deixar de notar que el text
l'esmentava com el nobilissimi viri Gayribertus, la qual cosa ens indica la seva alta condició social. No podem deixar de recordar que les notícies esparses que tenim sobre la
vall d'Arbúcies des del segle XI ens diuen que era un domini vescomtal dominat des del
castell de Montsoriu. Era aquesta la seva condició ja a principi del X? El cert és que no
ho sabem.
— La vall de Llagostera ja era esmentada l'any 881 com el límit occidental de la vall
d'Aro, com ja hem vist més amunt en citar els límits de la vall d'Aro. Però era molt més
clara la referència a les seves uillae i uillares l'any 914 en el document de venda que va
fer Emo femina a la comtessa Garsenda de "ipsa medietate de ualle que uocant
Locustaría (...)cum finibus et terminibus suis, cum uillis et uíllaríbus (...)ecclesiis, domos,
curtes(..)" (Rossell 1945, 391). La definició dels seus límits, que arribaven fins la vall
d'Aro i Penedes per llevant, al mar a migdia, Massanet i Caldes per ponent i Cassà i la
riera de la Verneda al nord, ens dóna una idea precisa de la seva extensió: el terme abastava gran part de l'actual municipi de Llagostera –excepte el veïnat de Penedes– i també
el terme de Tossa, si més no fins a la segona meitat del segle X.
Cal entendre que la compra afectava la meitat del terme, que fins aleshores havia estat
en mans d'una família immunista, car la venedora recordava que venia la seva porcione,
quantum in ipsos preceptos de regali donacione insertum est. Desconeixem si l'altra meitat ja era comtal o va ser adquirida posteriorment; des d'aleshores el terme de Llagostera
es mantingué íntegrament sota domini comtal des de principis del segle X. Des de mitjan segle, els testaments comtals acostumaven a deixar drets sobre masos de Llagostera
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a diverses institucions eclesiàstiques. Encara a mitjan segle XI els comtes definien el
terme com nostrifisci Lacustarie, quan renunciaren als seus drets sobre el veí terme de
Solius (Feliu i Salrach 1999, 902-903). D'aquesta manera hom perpetuava, sota domini
comtal, una unitat administrativa sens dubte força antiga. Malauradament el caràcter
genèric dels documents ens impedeix concretar quines eren les uillae i uillares esmentades a Llagostera en 914; segurament en serien integrants alguns o gran part dels veïnats de l'actual terme municipal.
Els casos citats de les valls d'Aro, d'Anglès, d'Arbúcies i de Llagostera no són, ni de
bon tros, els únics exemples que podríem citar de termes intermedis o vegueries al comtat de Girona. Encara que amb menys volum d'informació també podríem parlar de
Maçanet, Caldes, Tossa o Palafrugell, nuclis que mostren una influència que anava més
enllà d'una simple villa, o també les valls de Llémena o d'Hostoles, aquesta última probablement la valle Guntrani citada en 922. En general podem observar com la singularitat de les valls o vegueries situades a la perifèria del comtat és més evident, mentre que
la seva presència es difumina a la àrea central, com si la major proximitat a la capital
gironina tingués alguna relació. Tampoc no hem d'oblidar que en molts casos hi ha una
relació evident entre les vegueries o valls del segle X i els termes castrals o feudals del
segle XI —com hem vist a la vall d'Aro—, però aquest plantejament ja ens portaria massa
lluny de l'objectiu d'aquest petit estudi.
Conclusions
Els exemples citats anteriorment ens mostren l'existència d'un nivell administratiu
intermedi entre les unitats locals —les villae— i els pagi i comtats, que estructuraven el
graó més alt de la governació territorial: el concepte valle serveix per nomenar-los. No
hi ha una relació explícita dels càrrecs de govern que dirigien aquests territoris, però els
vicarii o veguers citats des del segle IX com a subalterns dels comtes eren segurament
els seus possessors, hereus d'una tradició administrativa que es remuntava als temps del
baix imperi, encara que la concreció de llurs funcions territorials calgui cercar-la en
temps de les monarquies germàniques.
A Girona el nom de vicaría no surt mai citat en referir-se a aquesta circumscripció
territorial: la més freqüent és Vall, un nom que no es relaciona només amb aquest tipus
d'unitats físiques —la vall d'Aro, la vall d'Anglès, la vall d'Arbúcies, la de Tossa o de Santa
Coloma—, car s'utilitzà també en casos de termes planers com el de Llagostera. Són unitats que poden gaudir d'una gran integració, com passa per exemple amb la Llagostera
comtal del segle X endavant, o bé d'una gran diversitat jurisdiccional que trobem per
exemple a la vall d'Anglès ja en el segle IX. Les seves característiques no romanen immutables. El terme de la vall d'Aro era un domini reial íntegre a final del segle IX, però l'arribada dels bisbes i comtes al llarg del segle X afegirà una major complexitat, refermada
amb la constitució del cenobi de Sant Feliu de Guíxols. Ja en el segle X la feudalització
del seu espai es complicà amb la intromissió dels barons de Pals i l'aixecament del castell d'Aro o de Benedormiens.
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Gerona, de Carlomagno al feudalismo.
El tránsito de una ciudad antigua a la época medieval
(785-1057). (2 a parte)
Si el lector tuvo la ocasión y la paciencia de leer el volumen anterior de este libro, se
encontró con un texto organizado en seis capítulos; un primero propiamente histórico
–una historia de la ciudad a lo largo de tres siglos– y los cinco restantes donde dominaban los aspectos urbanísticos y territoriales –los suburbios, las murallas y el interior de
la ciudad en primer lugar, las villas de su área de influencia después–. No hay duda que
este trabajo nos ha ayudado a desvelar muchas de las claves del desarrollo y las transformaciones de una ciudad de la Alta Edad Media entre los siglos VIII y XI.
Pero también es cierto que a medida que avanzamos en su estudio se evidenciaron
un conjunto de aspectos y conceptos que, por la naturaleza misma del estudio, iban quedando marginados o limitados. Instituciones, linajes y personajes, hechos políticos, económicos y sociales, o unidades y estructuras administrativas que tuvieron un tratamiento episódico y puntual en el primer volumen, siempre en función del planteamiento
general del texto, adquirían progresivamente una mayor consistencia y resultaba evidente que era obligatorio un desarrollo más específico.
Por otra parte resultaba que la misma elaboración del primer volumen abría nuevas
reflexiones y perspectivas sobre aspectos generales del período que no estaban previstos cuando realizamos el plan general inicial. Por ejemplo, el estudio de entidades locales como Celrà y Fornells, una vez integrado en el marco general evolutivo de todo el
territorio, ofrecía la posibilidad de profundizar en cuestiones como la evolución de los
términos públicos o fiscales hacia los señoríos feudales, en el primer caso, o la formación de los dominios castrales en el segundo. También el análisis de instituciones religiosas capitales como la sede episcopal doble de Santa María y San Félix podía enriquecerse con un análisis más específico, especialmente en el segundo caso, pues su
constitución como abadía canonical podía esclarecerse con las aportaciones obtenidas
por algunos de los resultados del primer volumen. También podíamos profundizar en
los conflictos y cambios en las relaciones de poder entre las instituciones personales que
participaban en el gobierno, como los condes y los obispos o, en un segundo escalón,
los nobles, abades y canónigos. Por lo que hace a la ciudad en sentido estricto, el conocimiento de las unidades territoriales podía facilitar su delimitación administrativa, y el
análisis de las nuevas estructuras nacidas de la denominada "revolución feudal" de
mediados del siglo XI permitía aclarar las características de las nuevas formas de poder
que entonces se articularon. Tampoco podemos olvidar los años claves de finales del
siglo VIII, cuando Gerona se situó en los límites del mundo cristiano y del musulmán,
con todo lo que ello significó de cambios geoestratégicos y topográficos.
Todo ello nos lleva a ofrecer a los lectores en general, y más concretamente a los
gerundenses, este segundo volumen donde podrán profundizar estas cuestiones más
específicas que esclarecen un poco la dinámica de una sociedad de la Antigüedad
Tardía, heredera de las tradiciones romanas, en su tránsito hacia la época medieval.
He aquí un resumen de lo que el lector encontrará en estas páginas:
Gerona entre el Islam y Carlomagno. Los cambios geopolíticos de una ciudad de
frontera (759-801). Los años comprendidos entre la llegada de los francos a los
Pirineos y la toma de Gerona por Luis de Aquitania, durante los cuales la ciudad fue
cabeza de frontera entre los mundos franco-cristiano y árabo-andalusí. Una posición
estratégica que modificó aspectos relevantes del urbanismo gerundense como su catedral o sus murallas.
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Conflictos entre condes y obispos en Gerona durante el segundo cuarto del siglo IX.
La disputa de los beneficios fiscales como indicio de la descomposición del estado carolingio en tierras de Gerona. Los condes como Bernardo de Septimania o Berenguer de
Tolosa poseyeron muchos de los condados de la Marca Hispánica, y sus conflictos con
los obispos Guimer o Gotmar de Gerona protagonizaron la crisis del sistema de gobierno carolingio, manifestada en las disputas por los dominios fiscales —las villas y sus derechos públicos—, utilizados para la compra de fidelidades en la lucha por el poder.
El cobijo del obispo.Adroer, Bonadona y Ponç, una familia de la nobleza gerundense entre los siglos Xy XI. Bajo la protección de los obispos, un linaje de fideles se benefició de la donación de dominios episcopales en los alrededores de Gerona desde principios del siglo X. Sobrevivieron y se adaptaron a la crisis feudal y, mediante una hábil
política matrimonial y el mantenimiento de miembros de la familia en la comunidad
episcopal, se convirtieron en señores de castillos en el siglo XI.
El término de Gerona y sus límites en la alta edad media (S.IX-XI). Una descripción
topográfica y administrativa del término urbano. Desde la Antigüedad Tardía la ciudad
se encontró rodeada por un cinturón de villas que se acercaban casi hasta los pies de
las murallas. El término urbano extramuros se limitaba principalmente a pequeños espacios al norte y al sur, limitados por el Puig Aguilar y el de Miralles por el este y los ríos
Ter y Onyar por el oeste. Algunos límites no sobrevivieron mucho tiempo, pero otros se
conservaron hasta el siglo XX.
La actividad económica y la fiscalidad en la Gerona altomedieval. Permanencia y
cambios en las estructuras económicas tardoantiguas. La actividad económica se concentraba en los servicios relacionados con las funciones de fiscalidad, mercado y consumo, características de una ciudad episcopal y condal. Pero también eran importantes
las actividades agrícolas de muchos ciudadanos en una entorno suburbano dominado
por las actividades hidráulicas —acequias, huertas y molinos—.
La Catedral y Gerona. La entrada del complejo episcopal en el interior de la ciudad
entre los siglos X y XI. Desde la segunda mitad del siglo X la autoridad episcopal tomó
la decisión de trasladar todo el complejo episcopal al interior de las murallas y levantar
una nueva catedral en el lugar de Santa María. El proceso fue largo, pues si la construcción del xenodoquium y el palacio episcopal parecen rápidos, el levantamiento de
la nueva iglesia catedral no avanzó hasta recibir el apoyo decisivo de la condesa
Ermessenda a principios del siglo XI, mientras la nueva canónica episcopal avanzó más
lentamente y no parece culminada antes del siglo XII.
El poder en Gerona a mediados del siglo XL La nueva estructura del ordenamiento
político en una ciudad en proceso de feudalización. La crisis política de mediados de
siglo aceleró la definición de un nuevo sistema de gobierno, en donde condes y obispos cedían poder y feudos de naturaleza pública a la nobleza laica y eclesial, muy relacionados con la defensa de tramos de la muralla urbana. El papel creciente de los tres
castillos urbanos y de la canónica episcopal son el mejor ejemplo y los feudos urbanos
y suburbanos serían la garantía de las nuevas redes de fidelidad.
San Félix de Gerona (S. IX-XI). Una sede episcopal convertida en abadía canonical.
El papel de San Félix como sede episcopal extramuros resultó cuestionado después de
los acontecimientos bélicos de finales del siglo VIII que obligaron a la construcción de
un segundo templo episcopal intramuros —Santa María— preeminente desde el siglo X. A
finales del siglo, San Félix perdió definitivamente su condición de sede episcopal y
adquirió la de abadía canonical, mediante un proceso complejo de división del patrimonio con Santa María que duró gran parte del siglo XI.
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Los castellanos de la Gironella en el siglo XI. La fuerza de un linaje de feudatarios
condales en Gerona (1018-1134). Desde principios del siglo XI notamos la emergencia
de un tipo de miembro segundón de la nobleza que debía su ascenso a la fidelidad hacia
los condes y al ejercicio de las nuevas funciones vicariales en el nuevo contexto feudal.
Des de la segunda mitad del siglo, una de estas familias se benefició de la castellanía de
la fortaleza urbana de la Gironella, que daría nombre al linaje, y de muchos feudos de
origen fiscal alrededor de la ciudad.
Los judíos en la Gerona altomedieval (S. IX-XI). Consolidación y problemas de una
minoría religiosa. La presencia de una comunidad hebrea en Gerona se hace evidente
desde finales del siglo IX, aunque probablemente sea muy anterior. La documentación
de los siglos X y XI permite afirmar su organización y relación con las autoridades públicas, pero también indica la existencia de una corriente antisemita, preferentemente eclesiástica, y apunta indicios de judíos conversos que ocuparon lugares significativos en la
comunidad local.
El dominio episcopal de Celrà entre los siglos IXy XI. Un modelo evolutivo de dominio fiscal en el siglo IX, convertido en alodio episcopal en el X y "castrum"feudal en el
XL Celrà es un ejemplo significativo de cómo el carácter fiscal o estatal de muchos términos del siglo IX evolucionó hacia los dominios o alodios privados, una vez que los
linajes condales asentaron y patrimonializaron su poder a finales de aquel siglo. Pero
también resultó significativa su transferencia a manos episcopales a principios del siglo
X, un nuevo poder que supo resistir las acometidas feudales a mediados del siglo XI y
evolucionó hacia formas de gobierno castrales y feudales desde entonces.
Los señores de Fornells en el siglo XI. La formación de un dominio castral laico en
el condado de Gerona. El nacimiento y las vicisitudes de un término castral en la primera mitad del siglo XI y del linaje que lo levantó. Desde los alodios laicos y eclesiásticos iniciales al castillo y su jurisdicción, y los compromisos y las limitaciones de sus
señores en relación al poder condal, en plena época de las convulsiones feudales de
mitad del siglo XI.
Parietes Ruffini. Las transformaciones de un dominio episcopal del entorno de
Gerona en la alta edad media (S.IX-XII). Se trata de un relativamente extenso dominio
fiscal de Carlomagno que fue transferido al obispo de Gerona poco después de la toma
de Gerona por los francos. Observaremos su transformación en alodio episcopal y las
disputas institucionales en el siglo X; la fragmentación territorial con los beneficios otorgados a fieles laicos y eclesiásticos y la división patrimonial del término entre Santa María
y la antigua sede de San Félix. Finalmente, la feudalización en los siglos XI y XII, la
importancia de los bailes-feudatarios y sus vínculos feudales con los obispos.
La Vall d'Aro entre los siglos IX-XL Del fisco real del siglo IX a la fragmentación feu
Valle constituye un buen ejemplo de la evolución política de los territorios -daleXI.E
altomedievales; un término dependiente del fisco real hasta finales del siglo IX que fue
otorgado entonces al obispo de Gerona, pero las intromisiones condales des de principios del siglo X, añadidas a la creación del monasterio de Sant Feliu de Guíxols a mediados del mismo, tendieron a fragmentar la jurisdicción. La aparición de los señores de
Pals desde principios del siglo XI y, poco después, el levantamiento del castillo de
Benedormiens con sus feudatarios, consolidaron la nueva organización feudal.
Las villas y villares altomedievales del territorio del condado de Gerona en los siglos
IXy X. Análisis, descripción y cartografía del poblamiento y la geografía administrativa
local de territorio gerundense, totalmente estructurado en villas, con referencias a sus
probables orígenes en la antigüedad tardía. Los términos locales presentan una distribución que permite identificar algunas características de la organización política durante la
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alta edad media, como la decadencia de las posesiones condales en provecho de las religiosas o la estabilidad de algunos linajes laicos en el gobierno del territorio.
Vegueria y Valle en el condado de Gerona. Continuidad y cambio de las estructuras
territoriales y de su gobierno entre la antigüedad tardía y el siglo XL En gran medida,
las estructuras territoriales intermedias existentes en la época carolingia —la villa y el Valle
o vicaría—, experimentaron crisis y transformaciones en provecho de la parroquia y el
castrum a partir del siglo XI. Se trata de un estudio particularmente interesante porque
hace referencia a un nivel intermedio que nos informa sobre el protagonismo creciente
de la nobleza territorial.

Girona from Charlemagne to feudalism. the transition of an

ancient city to the medieval era (785-1057). (Second part)
If the reader had the opportunity and the patience to read the first volume of this
book, he would have found a text organized into six chapters. The first is a specifically
historical one —a history of the city over three centuries—, while the five following ones
focus on territorial and urban development issues —firstly the suburbs, the valls and the
interior of the city, and tiren moving on to the towns within its sphere of influence. There
is no doubt that this work has helped us to unravel many of the keys to the development and the transformation of a city in the Early Middle Ages, between the eighth and
eleventh centuries.
But it is also certain that as we progressed through this study a series of aspects and
concepts were revealed, which were marginalized or limited due to the very nature of the
study. Institutions, lineages and characters, social, economic, and political events, or administrative units and structures that appeared only occasionally and tangentially in the first
volume, and always in relation to the general approach of the text, progressively acquired
a greater relevance; it became clear that a more specific development was necessary.
On the other hand, it turned out that the very elaboration of the first volume opened
up new reflections and perspectives on general aspects of the period that were not envisaged when we carried out the initial general plan. For example, the study of local administrative bodies, such as Celrà and Fornells —once they were integrated into the general evolutionary framework of the whole territory—, offered the possibility to go into
more depth on certain questions. In the case of Celrà, there was the evolution of the
administrative and tax regime towards the feudal estates, while in the case of Fornells it
was the formation of castral domains. Likewise, an analysis of the principal religious institutions, such as the joint episcopal headquarters of Saint Mary's and Saint Felix's, could
be enriched with a more specific study, especially in the second case. Thus its constitution as a canonical abbey could be clarified with the contributions obtained from some
of the results of the first volume. We could also go into more depth on the conflicte and
changes in the power relationships between the institutional figures that participated in
the government, such as counts and bishops, or on a second rung, the noblemen, abbots
and canons. As for the consequences for the city per se, a knowledge of the territorial
units has made us aware of its administrative boundaries. Similarly, the analysis of the
new structures born out of what became known as the "feudal revolution" of the mideleventh century has allowed for the clarification of those characteristics of new forms
of power that were articulated at that time. Neither can we forget the key years at the
end of the eighth century, when Girona was situated on the border of the Christian and
Moslem worlds, with all that this implied for topographical and geostrategic changes.
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All this leads us to offer this second volume to a general readership –and those from
Girona in particular–, through which they will be able to go into more depth on these
more specific questions that clarify somewhat the dynamics of a society in late antiquity,
heir to Roman traditions, in its passage towards the Medieval era.
Below is a summary of what the reader will find in the book:
Girona from Islam to Charlemagne. The geopolitical changes of a frontier city (759801). Those years we understand as being between the arrival of the Franks at the
Pyrenees and the seizure of Girona by Louis I, King of Aquitaine, during which the city
was a key place on the border between the Frankish Christian and the Arab-Andalusian
world. A strategic position that modified prominent aspects of town planning in Girona,
such as its Cathedral or its city walls.
Conflicts between counts and bishops in Girona during the second quarter of the
ninth century. The dispute over the proceeds of taxation as an indication of the disorder
of the Carolingian state in the territory of Girona. Counts such as Bernardo of Septimania
or Berenguer of Tolosa owned many of the counties in the Iberian peninsula, and their
conflicts with Bishop Guimer or Gotmar of Girona involved a crisis in the Carolingian
system of government, as shown in the disputes for fiscal control of the towns and their
public rights, which were used for buying loyalty in the struggle for power.
The patronage of the bishop.Adroer, Bonadona and Ponç, a family from the Girona
nobility between the tenth and eleventh centuries. Under the patronage of the bishops,
a lineage of loyal followers benefited from the donation of episcopal control in the outskirts of Girona from the beginning of the tenth century. They survived and adapted to
the feudal crisis, and by means of skilful marital politics and the maintenance of members of the family in the episcopal community, they became lords of their own castles
in the eleventh century.
The boundaries of the municipal area of Girona in the Early Middle Ages (ninth to
eleventh centuries). An administrative and topographical description of the urban area.
Since late antiquity the city was surrounded by a belt of towns that reached almost to
the foot of the walls. The urban area outside the walls was confined mainly to small spaces to the north and south, its boundaries being the Aguilar and Miralles hills to the Bast
and the rivers Ter and Onyar to the west. Some boundaries did not last for very long,
but others were conserved up to the twentieth century.
Economic activity and the tax system in Early Medieval Girona. Continuity and
changes in the economic structures of late antiquity. Economic activity was centred on
services related to the fields of taxation, the market and consumption, characteristics of
a city run by bishops and counts. But the agricultural activities of many citizens were
also important in a suburban environment dominated by hydraulic activities, such as dit
mills.
-ches,gardn
The Cathedral and Girona. The entry of the episcopal complex into the city between
the tenth and eleventh centuries. Since the second half of the tenth century, the episcopal authorities took the decision to transfer the whole episcopal complex inside the
city walls and to build a new cathedral on the Bite of Saint Mary's. The process was a
long one; while the building of the xenodochium and the episcopal palace seemed to
go quickly, the construction of the new cathedral did not advance until it received the
decisive support of Countess Ermessenda at the beginning of the eleventh century. The
new episcopal canonry advanced more slowly, and does not seem to have been com
-pletdbforhwcentuy.
Power in Girona in the mid-eleventh century. The new structure of the political organization in a city in the process offeudalization. The mid-century political crisis acce-
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lerated the definition of a new system of government, where counts and bishops ceded
power and public spaces to the secular and ecclesiastical nobility, very much related to
the defence of sections of the city walls. The growing role of the three castles in the city
and the episcopal canonry are the best example of this, and the suburban and urban
fiefs guaranteed the new networks of loyalty.
Saint Felix's of Girona (ninth to eleventh century).An episcopal seat converted into
a canonical abbey. The role of Saint Felix as the episcopal seat outside the city walls
was questioned after the military events at the end of the eighth century, which necessitated the construction of a second episcopal temple within the walls –Saint Mary's–,
which was pre- eminent from the tenth century onwards. At the end of the century, Saint
Felix's finally lost its condition of episcopal seat and acquired that of a canonical abbey,
by means of a complex process of dividing its heritage with Saint Mary's over much of
the eleventh century.
The castilians of Gironella in the eleventh century. The force of a lineage of feudal
counties in Girona (1018-1134). From the beginning of the eleventh century we can
note the emergente of a type of member of the lower nobility that owed his ascent to
his loyalty towards the counts and to the exercise of new vicarial functions in the new
feudal context. From the second half of the century, one of these families benefited from
the domain of the city fortress of Gironella —which would give its narre to the lineageand from the many fiefs of fiscal origin around the city.
The Jews of Girona in the Early Middle Ages (ninth to eleventh centuries). The consolidation andproblems of a religious minority. The presente of a Jewish community
in Girona is clear from the end of the ninth century, although probably it was already
long established by then. The documentation from the tenth and eleventh centuries
allows us to establish its organization and relationship with the public authorities, but
also indicates the existente of a rather ecclesiastical, anti-Semitic current, and gives some
indications of converted Jews that occupied significant positions in the local community.
The episcopal control of Celrà between the ninth and eleventh centuries. An evolutionary model offiscal control in the ninth century, becoming an episcopal allodium
in the tenth and feudal castrum in the eleventh. Celrà is a significant example of how
the fiscal or public character of many districte in the ninth century evolved towards private or allodial control, once the county lineages had become established and confirmed
their hereditary power at the end of that century. But its transfer into episcopal hands at
the beginning of the tenth century was also significant. This was a new power that could
resist the feudal attacks in the middle of the eleventh century, evolving towards forms
of castral and feudal government from then on.
The noblemen of Fornells in the eleventh century. The formation of secular castral
control in the county of Girona. The birth and the vicissitudes of a castral district in the
first half of the eleventh century and of the lineage that it engendered. From the initial
secular and ecclesiastical allodiums to the castle and its jurisdiction, and the commitments and limitations of its noblemen in relation to the county power, which took place
at the height of the feudal convulsions in the mid-eleventh century.
Parietes Ruffini. The transformations of episcopal control around Girona in the Early
MiddleAges (ninth to eleventh centuries). It deals with the relatively extensive fiscal control of Charlemagne that was transferred to the Bishop of Girona shortly after the city
was conquered by the Franks. Wc will observe its transformation into an episcopal allodium and the institutional disputes in the tenth century; the territorial fragmentation and
the benefits bestowed on secular and ecclesiastical loyal followers; and the hereditary
division of the district between Saint Mary's and the old seat of Saint Felix's. Finally, feu-
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dalization in the eleventh and twelfth centuries, the importance of the feudal mayors and
their feudal links with the bishops.
The Vall d'Aro between the nintb and eleventh centuries. From the royal treasury of
the nintb century to the feudal fragmentation of the eleventh. This valley is a good
example of the political evolution of territories in the Early Middle Ages. It was a district
that was dependent on the royal treasury until the end of the ninth century, which was
then offered to the Bishop of Girona. But the interference of the counts at the beginning
of the tenth century, together with the founding of the monastery in Sant Feliu de
Guíxols in mid-century, contributed to a fragmentation of its jurisdiction. The apparition
of the noblemen of Pals at the beginning of the eleventh century and shortly after, and
the building of the castle of Benedormiens, along with its feudal vassals, consolidated
the new feudal organization.
Early Medieval towns and villages in the county of Girona in the ninth and tenth
centuries. Analysis, description and cartography of the settlements and the local administrative geography in the territory of Girona, completely organized into towns, with
references to its probable origins during late antiquity. The local districts show a distribution that allows us to identify some characteristics of the political organization during
the Early Middle Ages, such as the decline of the county possessions to the benefit of
religious ones or the stability of some secular lineages in the government of the territory.
The concept of borougb (vegueria) and valley in the county of Girona. Continuity
and change in the territorial structures and its government from late antiquity until
the eleventb century. To a large extent, the intermediate territorial structures that existed
in the Carolingian era –the town and the valley or vicarage–, experienced a crisis and
transformations that benefited the parish and the castrum from the eleventh century
onwards. We are dealing with a particularly interesting study because it mentions an
intermediate level that tells us about the growing prominence of the territorial nobility.
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