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Tots els testimonis considerats no literaris o bé aliteratura menor, són 
forca importants pel testimoniatge que ens donen d'una epoca. Aquest 
testimoni por ésser tan interessant com el d'unes crbniques erudites o 
d'altres escrits, tenint en compte a més, que ens permet de llegir amb 
sobrada claredat les formes lingiiístiques i els actes de les capes populars 
de la societat. 

La importincia que revelen els Pergamins del Priorat de Santa Ma- 
ria de Terrassa va molt lligada a totes aquestes apreciacions. Per la seva 
posició histbrica expressen la quasi totalitat documental d'una comuni- 
tat que, havent estat ja prbspera en epoca romana (recordem que la co- 
lbnia egarenca fou nomenada municipi per Antoni Pius) manté el seu 
creixement a 1'Edat Mitjana encara que les necessitats b?l.liques del mo- 
ment facin desplacar els seus habitacles al volt del castell de Terrassa. 
Aixb no vol dir pas que s'anuleli la vida de les rodalies de les esglésies de 
Sant Pere i Santa Maria, antics nuclis de la romana Egara. 

Centrem-nos, perb, ien un moment concret del nostre ambient me- 
dieval: les acaballes del segle X, en una regió assolada per les expedicions 
irabs i en una vila com Terrassa que, si bé no era, en aquest moment, res 
més que un centre rural, vivia encara del prestigi que li donava la seva 
antiguitat, prestigi que havia estat reconegut pel mateix Carles el Calb, 
el rei frances que l'iguali a Barcelona en els seus privilegis. Resulta, 



doncs, un moment forca interessant dins la histdria del poble: el Priorat 
de Santa Maria, el seu centre religiós, ha estat despossei't de la seva cate- 
goria bisbal fa poc, per6 els seus fidels i ministres s'esforcen a recordar 
aquest antic honor; aixa ens ho demostra el pergamí número sis de la 
col~lecció esmentada (infra termine Terracensis in locum prope est de 
sede egarense), denominació que es repeteix f o r ~ a  sovint fins al segle XII, 

essent l'exemple més conegut i evident el de l'acta de consagració de 
Sant Martí de Sorbet. 

D'altra banda existeix una tendsncia molt marcada a senyalar el 
centre del terme dins la circumscripció del castell mentre Egara, és a 
dir, el lloc de les esglésies rominiques, és com un indret més dels del 
terme terrassenc'. Aixa es pot veure en gairebé tots els documents de la 
dita col~lecció. 

Aquests pergamins, que es troben actualment a 1'Arxiu Hist6ric de 
Terrassa, inclouen segons la seva catalogació original cent vuitanta-set 
documents dels quals avui en manquen cinc, perduts a l'última guerra 
espanyola, i que van des del segle x fins al segle XVI. En aquest inventari 
primer al qual ens hem referit -i que s'esti refent-, els pergamins 
corresponents al segle x són numerats del dos al dotze, i ens cal aclarir 
que un dels pergamins perduts és un trasllat del privilegi de Carles el 
Calb de l'any 844, fet segurament al segle XIV. Ens trobem, doncs, amb 
onze documents referents a donacions ( 5 ) ,  vendes ( 5 )  i un canvi d'honors 
territorials dut a terme entre un terrassenc i l'abat de Sant Cugat i bisbe 
de Girona, 0th.  

No es tracta, per6, de fer sols una anilisi histarica ja que aquest ha  
estat l'objecte d'altres obres localse, a part que caldria fer un planteja- 
ment ben diferent en la limitació cronol6gica del material. D'altra ban- 
da l'interes lingüístic d'aquests documents com a material a treballar en  
la recerca del desenvolupament del catal2 és ja prou considerable. 

Ens hem fixat especialment en el pergamí número deu perque, per 
les seves característiques, ens pot servir de mostra per a la lectura i estudi 
dels altres; de més a més, en aquest document en concret, s'hi poden 
aportar una ssrie d'innovacions importants respecte als investigadors 
que pogueren llegir-10 o conegueren la seva existsncia amb anteri0rita.t; 

' CARDOS, S . ,  Terrassa medieval. Visió histdrica, Terrassa, 1960, 



certament, no foren pocs els preocupats pels documents que revelaven 
l'estat de la derrui'da Egara. 

En primer lloc oferim la lectura Fruilo per al nom de l'autora de la 
donació a la qual es refereix el pergamí que esmentem2 enfront de Er- 
vi10 acceptat fins ara per Pujadess i del qual copien Torres Amat i Fidel 
Fita 4,  aquests, seguits molt de prop per Soler i Palet5, el qual no pogué 
localitzar mai aquesta col~lecció tot i havent-la buscat amb forca interss. 
És a dir, que de tota aquesta gent que es preocuparen per la personalitat 
de la donant i la data del document -com veurem més endavant - , no- 
més Pujades pogué llegir possiblement l'original. 

El prevere Fortii Soli, en canvi, sí que pogué llegir aquesta col.lec- 
ció, de la qual fou fidel conservador durant els anys 1937-1939, aprofitant 
aquest període per a fer-ne un estudi i transcripció6 dels quals divergim en 
diverses ocasions, puix Soli cau sovint en errors vocilics de pes, que son 
ficilment comprovables. 

I tornant al nom Fruilo, em sembla que una lleu comprovació amb 
la F majúscula inicial de Facta..  . al capdavall de la ratlla 12,  és suficient 
per a provar l'exactitud de la nova lectura. Es pot afegir també, per si 
aquestes proves no fossin prou clares, que el nom Fruilo és ja conegut en 
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aquest Bmbit7 i que, per les seves característiques germpniques, es troba 
molt lligat als altres antropbnims del document. 

Referent al problema de datació al qual m'he referit anteriorment, 
val a dir que ja fou intui't pels autors esmentats8 i que, pel fet de no haver 
pogut fer una lectura directa la majoria d'ells, no pogueren donar-ne 
una solució efectiva tot i haver-se adonat que en les refertncies que 
tenien hi devia haver algun contrasentit: la lectura d'any des* és indiscu- 
tible i, per tant, seguint la cronologia de A. M. MundÓ9 per al rei 
Robert, ens cal corregir la data de Soll (997) per la de 996, després d'ac- 
ceptar que l'escrivent no coneix la mort del rei Hug Capet esdevinguda 
uns dos mesos abans de la data del pergamí que tenim a les mans. 

El pergamí número deu ens ofereix una mostra del que són els altres 
documents de la col~lecció i si, com ja s'ha comentat, podia aportar no- 
ves dades a estudis anteriors és, en canvi, dilfan per a l'estudi dels trets 
lingiiístics bbics del llatí medieval a Catalunya. Les lleus difertncies que 
pugui presentar són, més que res, trets propis de l'autor o formes 
típiques del lloc. 

El text es refereix a una donació testamentiria feid per Fruilo, pro- 
tectora de les esglésies de Terrassa, l'any 996, en la qual llega Post obi- 
tum tots els seus bens a les dites esglésies de Sant Pere. 

Aquest pergamí ens permet de veure clarament la romanització dels 
mots llatins, molt influi'da per la fonttica dels parlants del poble, que es 
transmet sense gaires prohibicions a la grafialo: els dubtes que es troben, 
per exemple, a l'hora d'escriure les hacs ens diuen que ben poc coneixien 
les paraules mares els mateixos redactors dels escrits. Per6 també és im- 
portant i cal que remarquem que la freqüent confusió de v fricativa per 
f ,  tan normal i característica del mosslrab", és molt poc representada 
en aquests pergamins; és a dir, que la barreja de parles, tot i ser prou co- 
negudes les incursions i atacs pel Vallts, no degué ésser massa forta. 

7 MIRET I SANS, J . ,  ~ L O S  noms personals y geogrifichs de la encontrada de Terrassa en 
10s segles Xe y x1e.T Boletín de l a ~ e a l  Academia de Buenas Letras de Barcelona, XIV, 
núm. 55, 1914, pp. 385-407, 485-509 (docs. núms. 34, 106,113). 

s Vegeu notes 3, 4 i 5. 
MUNDÓ, A. M., .La datació de documents pel rei Robert (996-1031) a Catalunya*, 

Anuario de Estudios Medievales, IV, pp. 13-34. 
10 M E N ~ N D E Z  PIDAL, R . ,  Orígenes del Español. Estado lingiiistico de la Península I b i -  

rica hasta el siglo X I ,  Madrid, 196a6. 
1' BASTARDAS PAREJA, J . ,  <El latin medievalr, ELH, I, p .  268. 

D í ~ z  Y D f ~ z ,  M., ~Movimientos fonéticos en el latín nsigodor, Emenka, XXV, 1957, p. 383. 





29 de Desembre de 996 
1 In nomine Domini. Ego Fruilo, femina, deodicata. Donatrice sum domum 

Sancti Petri apostoli sede egarense. Manifestum est enim quia placuit ani- 
mis meis / 

2 et placet nullis quoque agentis nes suadentis ingeni0 set propria exponta- 
nea mea mihi hoc elegi cum Deo bona volumptas, ut a supra / 

3 dicto domo carta donacionis fecissem, sicuti et facio propter Deum et re- 
medium anime mee. Et propter anima de Ermemiri, condam, monaci. / 

- - 

4 Dono namque ad supradicto domo casas cum curtes, solos et superpositos, 
terras et vineas et arboribus, cultum et heremum, et vascula maiore vel mi. 
no / 

5 re et omnem meum avere mobile vel inmobile. Omnia quantum ego abeo 
teneo et posideo haec omnia meum proprium qui mihi advenit de ienitores 
/ 

6 meos vel per (co)mparacione vel per voce iam dicti Ermemiri monaci, sive 
per omnesque voces. Et est in comitatu Barchinona in terminio Terracia, 
in iocum / 

7 que dicunt R(o)sedors, vel in locum que dicunt Avelanedo. Afrontat de 
oriente in flumine Riopullo. De meridie in terminio de Uliastrelo. De occi- 
duo / 

8 in terminio de Vuoltrera. De circi in silva de Galano. Quantum istas afron- 
taciones includunt, sic dono ad supradicto domo quantum / 

9 ego habeo teneo et posideo, totum ab integre cum exios vel regressios 
earum ad proprio. De meo iure in potestate Sancti Petri trado et teneam 
ego in diebus / 

10 vite mee, secundum meam volumptatem post obitum vero meum, teneant 
servientes Sancti Petri, istos presentes et successores eorum. Quod si ego do- 
natrice aut ullus / 

11 que hom0 qui contra hanc ista carta donacione venerit ad inrumpendum, 
;on hoc hoc valeat vindicare set conponat aut conponam hoc quod supra / 

12 insertum est, in duplo ad domum Sancti Petri cum omnes illorum imme- 
lioraciones. Et inantea ista carta donacio firma permaneat omnique tem- 
p r e .  Facta / 

13 carta donacione 1111 Kalendas Ianuarii. Anno X regnante Ugone rex. Sig- 
num. Fruilo qui ista carta donacione feci et firmare rogavi / 

14 (Autograf.) Ermemirus levita. (Autograf.) Gumila. Signum. Richul (es- 
borrat) Riculfo. (Autograf.) Giskafredus presbyter subscripsi / 

15 Iohannes presbyter qui ista carta donacione scripsi et sub (scripsi) die et an- 
no quod supra /. 



En canvi, d'altres problemes fonetics del moment, com són la frica- 
tització i palatalització i augment de sibilants enfront d'oclusives 
1latinesle, és un fenomen molt extens i tan generalitzat ara com ho seri a 
la composició del catali posteriorI3. 

El cas de les construccions sintictiques i la formació i delimitació de 
característiques morfemitiques en el llatí medieval, és un problema 
molt més complex i curiós, puix la mateixa variació de les paraules afec- 
ta l'estructura de tota la fraseI4. Direm només grosso modo que es veu 
molt bé que les preposicions s'empren en quasi tots els casos de la decli- 
nació i especialment amb 1'Acusatiu que, confós del tot amb un *cas uni- 
versal~ '~,  pot suplir qualsevol altre cas segons quina sigui la partícula 
modificadora que porti. D'altra banda cal també remarcar la lluita per 
la subsistencia dels pronoms i adjectius pronominals, que esti condi- 
cionada al cas i genere en que acostumen a usar-seI6; per exemple, tro- 
barem moltes vegades eorum i earum peio mai harum i horum i, en can- 
vi, és freqüent 1'Gs de hanc, haec, hoc i no el de eum, eam, id,  per parlar 
de mots típics. Aixb ens ensenya com s'interfereixen els significats de 
mots semblants, i com la seva supervivencia la determina simplement 
una qüestió eufbnica o el costum apres. 

El lexic d'aquests pergamins es troba a mig camí entre una tradició 
escolar no massa rica i la influencia popular prou poderosa per a fer 
oblidar a l'escrivent la seva educació manuscrita1'. Val a dir en el seu 
descirrec, que se serveix amb tota fidelitat de les fórmules notarials de 
tradició carolina que són tan usuals a tot CatalunyaI8; perb, com és evi- 
dent, si parlem de vendre cases, terres, horts, etc., sempre s'hi barreja- 
ran expressions de la llengua rominica que és la quecacostuma a parlar 
d'aquestes coses. Tot aixb es veu més clar encara si tenim en compte que 

12 MOHRMANN, Christine, Latin vulgaire, lahn des chrétiens, latin medieval, París, 
1955, p. 14. 

13 COROMINES, J. ,  *Algunes lleis fonctiques no observades fins ara*, ER, 111, pp. 201- 
230; BADIA I MARGARIT, A.,  ~L'articulació de la c' en catali primitiu i la seva acció en el 
procCs c e ' -  ei:, ER, VII, pp. 1-9. 

l4  MEN~~NDEZ PIDAL, R., OP. Cit., pp. 379 i SS. 

15 BASTARDAS PARERA, J., Particularidades sintácticas del Latin Medieval. (Cartula- 
rios españoles de 10s siglos VIII al X I ) .  Barcelona, 1953, cap. I, núm.8. 

16 BASTARDAS PARERA, J., ibfdem, cap. I, núms. 1 i 2; cap. IV, núms. 28-31. 
'7 MARINER BICORRA, S., *Léxicom, ELH, I ,  PP. 199-256. 
l8 RUBIO, J. A . ,  rDonationes Post obitum y donationes resemto  us uf ruc to^, Anuari0 

de Historia del Derecho fipaliol, I X ,  1932. 



les terres s'han de situar en un lloc determinat i que, aquest lloc, té ricor- 

malment una denominació popular de la qual no pot fugir l ' e s ~ r i ~ t o ~ ~ ' ~ ~  
Els noms propis que trobem en aquest text segueixen tendencies mlolt 

acusades que, d'altra banda, són prou - comprovables i lbgiques. És e!vi- 
dent que l'evolució dels antropbnims és mes ripida que la dels topbninns, 
no sols perque les persones moren amb més freqiiencia que els llocs, siin6 
també perque aquelles obeeixen a modes i influtncies de diversos tipus. 
Segons aixa no té res d'estrany que, igual que Fruilo, tots els altres noms 
personals del document siguin d'arrel germinica i ficilment emmar- 
cables dins la tradició v i~ igbt ica~~,  mentre que els noms geogrifics respo- 
nen a una nomenclatura llatina o rominica. 

Dels noms de lloc que apareixen en el text només el mot Rosedors 
implica algun dubte o lleugeres vacil.lacions a l'hora d'aplicar-li una ~ t i -  
mologia certa puix deixant de banda el fet que no es conserva en la 
toponímia actual (la qual cosa faria més senzilla una comprovació), 2ns 
ofereix dues solucions: o bé est2 formada sobre la paraula ~rost, ,~'  i el 
llatí hordeum, o bé, el mateix prefix més aurum, encara que en aquest 
darrer cas, cal suposar que estava emprat en sentit figuratiu. D'aquestes 
possibilitats ja en parla Balari en diferents llocsee. 

Els restants topbnims no ofereixen pas gaires problemes: g vela nedo i 
Uliastrelo han estat ja suficientment identificats en altres llocs honlb- 
nims, Terracia sembla prou explicat i del seu origen en parlen obres a 
les quals m'he referit anteriorment, i Vuoltrera presenta sols lleugers 
dubtes en la seva localització, puix aquesta etimologia ha estat ja tarrtbé 
comentada en altres obresPs. 

En conjunt, doncs, la lectura d'aquests pergamins ens dóna una visió 
forca exacta i atractiva de la situació de la llengua llatina a Catalullya 
durant la segona meitat del segle x i, al mateix temps, ens permet dere- 
cordar que aquests documents .germans petitsn de les Craniques r e i h  
dels extensos tractats i protocols, no poden pas ser menyspreats, en iap 
circumstancia, pels afeccionats a aquest tipus d'estudis. 

19 MONTENECRO DUQUE, A. ,  ~Toponimia latina*, ELH, I, p.  503 
eo KREMER, D. ,  rDie gennanischen Personennamen in Katalonien*, ER, XIV, pp 1- 

245; ER, XV, pp. 1-121. 
21 Vegeu aquest mot a ALCOVER-MOLL, Diccionari' catall-valencil-balear, Palmi de 

Mallorca, 1930. 
22 BALARI JOVANY.,  Origenes históricos de Cataluña, 2 vols., Barcelona, 1899, pp.12 i 

367. 
es MENENDEZ PIDAL, R., ELH, 1, p.  LXVII. 


