
Polinyii del Valles. Fonts i noves 
dades per a la reconstrucció 
de la seva historia 
Jesús Altura i Pemcho 

Aquest article és el resum de dues conferencies dictades a I'Ajnntament de Polinyh i organitzades per 1'Asso- 
ciació de Comerciants d'aquesta localitat el 29 de desembre de 2004 i el 15 d'abril de 2005. Hom hi presenta 
la diversa tipologia documental de que es pot servir I'historiador per reconstruir la historia d'un poble i, cen- 
trant-se en el cas concret de Polinya, hom addueix algun nou document d'epoca altrnedieval que complemen- 
ta el diplomatan ja publicat d'aquesta població. 1, per als temps baixmedievals, hom es fixa, sohretot, en l'a- 
poaació dels mannals notarials i de les visites pastorals, les quals, particularment, permeten de resseguir arnb 
molt detall la vida quotidiana, i fins i tot personal, dels seus habitants, perla qual cosa l'autor anuncia la publi- 
cació total i crítica de les visites pastorals fetes a Polinyh del Valles. 



pol iya  del Valles pot enorgullir-se de ser el primer 
poble d'Europa a tenir un diplomatari publicat,' és a 
&ú; un conjunt de documents críticament editats 
amb noticies d'índole diversa referides als seus 
habitants de manera individual o col.lectiva. A més, 
polinya té aquesta documentació en una quantitat i 
varietat tipolbgica que poden envejar catedrals, 
monestirs, ciutats i fins i tot comtats d'altres paisos 
europeus.' 1 on es troben aquestes fonts que perme- 
ten de refer la historia del passat? ~bviament ,  per a 
les epoques més reculades, hem de recórrer a l'ar- 
queologia, a l'epigrafia i al que es pugui desprendre 
d'analisis de lingüística histbrica; pero, per als 
temps medievals, que són els primers histbricament 
documentats del nostre poble, la recerca en fouts 
arxivístiques és la prioritaria. 

Avui per avui, quejo sapiga, no s'han trobat ins- 
cripcions epigrafiques relatives a Polinya, per bé que 
em consta que s'estan fent prospeccions arqueolbgi- 
ques, que no dubto que seran de gran interes patri- 
monial i cultural. La paleolingüística, per la seva 
banda, ja va permetre, en el seu dia, d'avangar els on- 
gens histbrics de Poliuya als voftants del segle rv i de 
situar-los en una vilda romana baiximperiai, propie- 
tat d'un tal Paulí, que donaria el nom al nostre poble. 
És probable, d'altra banda, que aquest Paulí ja fos 
cristia i que, de la capella de la seva domus, en sortís 
el primer nucli eclesial i la primitiva església de 
Polinya. Perb aquí sí que caldrh esperar les aporta- 
cions de les excavacions arqueolbgiques. 

Diguem també que els museus, com el Diocesa 
de Barcelona, tan encertadament dirigit per Mn. 
Josep M. Martí Bonet (i, segous que crec, també 
algunes cases particulars), conserven peces artísti- 
ques d'una qualitat molt destacada, com els gmps 

murals procedents de I'església parroquia1 de Sant 
Salvador, on, recentment, s'han fet noves troballes, 
excel.lentment restaurades. 

Perb centrem-nos ara en la documentació arxivís- 
tica. L'edat mitjana va ser una epoca essencialment 
agrafa i analfabeta, perquk i'escriptura solament calia 
en comptades ocasions en un món ~ r a l  i pobre. La 
gran majoria de la societat, des de la noblesa fins als 
estaments socials més humils, no sabien, en general, 
ni llegir, ni escriure. Tant és així que I'analfabetisme 
era considerat un mos patriae, un costum patri.' Tan- 
mateix, enmig d'aquest desert cultural, hi havia un 
reduidíssim g ~ p  de lletrats que, a més de copiar Ili- 
bres litúrgics -entre els quals, la Biblia-, els comen- 
taris bíblics dels sants pares i el Liber iudicum, la 1 

recopilació del dret civil en vigencia des de l'epoca 
visigoda fins al final del segle xn, en que va ser subs- 
tituit pels Usatges, i les gramatiques i glossaris o pri- 
mitius diccionaris necessaris pera l'aprenentatge del 
Ilatí: idioma en que estaven escrits tots aquests tex- 
tos en una epoca en la qual aquestd llengua ja no era 
la materna i s'havia d'aprendre a l'escola, també 
posaven per escrit tots els actes jundics, com com- 
pravendes, permutes, donacions, testaments, plets, 
convinences feudals, esponsalicis, en que els homes i 
les dones d'aquella epoca participaven. 

Segons la documentació perviuguda, aqnests lle- 
trats, fins a l'any 1000, al nostre país, eren tots exclu- 
sivament eclesiastics; solament a partir del segle XI 

comencen a apa&ixer alguns laics que s'incorpora- 
ran al món de la cultura escrita, el quai, gradualment, 
anira gudnyant prestigi social. 1 així veurem com a 
final del segle xn aiguns escrivans i alguns dels pri- 
mers notaris, que apareixen en aquell moment, seran 
laics, per bé que 4 s  important de deixar-ho clar- la 

1 J. ALTURO (1985). Diplomatari de Polinya del Vall&s. Aproximacid a la histdria d'un pable del segle x al XII.  Universitat Autonoma 
de Barcelona. 

2 Aixi ho reconeix, per exemple, P. BONNASIE en ressenyar el meu llibre a Annales du Midi, núm. 179 (19871, p. 363. 

1 Suhrc 11 Jiiu,i6 x ~ ~ i x l  Jc I'ú, de I'cr.ripiura A I  nihire pdi> JurAni I'.ilie rniij.ini.. \ s g c . ~  \ \ I  \ l i  \ I X I  (?Oílíli " l e  \i>ii.i du wrip  
ieU1 en <' : i t .~lc i~nr .  Jii IXe du Xle r ih lc '  diti* /.e, siulal di, r<ri,iii~u> d i ,  .iloi+>i i p r  A(1i.r di< Xllr <o/,i>qio, ic,r,rriri<,i<c .li< < otriirr 1nii.r- 
national de plléographie Lafine. París, p. 21-28, i J. ALTURO:"L~ statut du scr$teur en Caralogne ( X I ~ ~ - X D I ~  si&iies)", ibidem, p. 41- 
55. 

4 Intento d'oferir un panorama de la producció i circulació d'aquests llihres al nostre país en Histdria del llibre manuscrif a Catalu- 
nya. Barcelona, 2003, que es complementa, pel que fa a les il.lustracions, amh El llibre manuscrita Catalunya. Orígens i esplendor. 
Barcelona, 2000. 
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Figura i. Copia del regle XVlll de la venda de la vlla de Polinyifeto pelr comtes Borre11 11 i Letgardo a Cali el 75 d'abril de 969. (Arxiu Oiocesa de 
Barcelona."Resumen de instrumentos': p. 513-514). 

cultura dominant en epoca medieval, i forqa més 
enlli, continuara sent de tradició oral i I'escrita 
romandri dominada per I'estament eclesiistic. 
Aquesta situació queda prou palesa al nostre poble en 
constatar I'analfabetisme dels seus primers senyors 
feudals: els Santa Coloma, que, pera les seves neces- 
sitats escripturiries, recomen sempre al prevere 
Ramon Miró, que els feia de secretari i que va estar 
actiu, pel cap baix, de 1058 a 1106, el que denota una 
molt notable longevitat per a I'epoca, alhora que la 
bona cal.ligrafia de la seva lletra ens permet deduir 
que va rebre la seva fonnació academica a I'escola 
catedralícia de Barcelona." 

Ni cal di que, en epoca medieval, els grans pro- 
pietaris 4 s  que més precisaven de I'escnptura i de les 
escnptures per a memoria i justificació pública dels 

seus béns- eren, ultra els senyors feudals, els mones- 
tirs i les catedrals. 1 cada vegada que s'adquiria una 
nova propietat, ja fos per compra, per donació o per 
permuta, es rebia, simultaniament. tota la documenta- 
ció relativa ais seus anterior5 possessors. Aquest fet 
explica que els m i u s  eclesiktics siguin, des del punt 
de vista documental, els més rics en diplomes medie- 
vais, perque, pel fet de ser els millors organitzats, han 
conservat més bé i adequadament la documentació 
acreditativa dels seus extensos dominis. Aquest cos- 
tum explica també que totes aquelles poblacions que 
van esdevenir senyoriu de monestirs i de catedrals esti- 
guin més ben documentades. 1 aquest és el cas de 
Polinyi del Valles, que, a la darreria del segle m, va 
passar a ser domini de la canbnica regular de Santa 
Eulalia del Camp, de Barcelona, que es va unir a la 

5 D'aquest personatge i de les particulantats de la seva escripnira, en vaig tractar a I'article "Polinya del Valles del segle x al xn. 
Estudi histbnc i diplomhtico-paleogrhfic", Arrahona. 11 epoca. núm. 17 (1985). p. 23-62. Pera les escoles en els temps alrmedievals 
del nostre país, vegeu J .  ALWRO. El sirrema educativo en la  Cataluña altomedieval, dins Memoria Ecclesiae XII. Actas del XI I  Con- 
greso de la Asociación de Archivems de la Iglesia de EspaM celebrado en León (del 10 al 15 de setembre de 1996), Oviedo, 1998, 
p. 31-61. 



canonica de Santa Anna de Barcelona el 1420; l'arxiu 
de la qual es conserva majoritkiament a I'actual h i u  
Diocesa de Barcelona. tan ben regit, aixi mateix, pel 
Dr. J. M. Maní Bonet i els seus col.laboradors. 

Pero els fons documentals. sovint, han estat dis- 
persats per causes molt diverses. D'aquí que no sobti 
gaire de trobar, entre la rica, perb aparentment allu- 
nyada, documentació de 1'Arxiu de la catedral de 
Vic, per exemple, el testament d'un tal Ramon Adal- 
bert, dictat el 27 de gener de 101 1. moment en que va 
disposar de ser sebollit al cementiri de Sant Hipolit 
de Voltrega. per la qual cosa va donar a aquesta 
església quatre peces de tema d'una coma que tenia 
sota les seves cases de Polinya, pcr les quals tributa- 

1 %  va a I'església de Sant Salvador la meitat de la vere- 
ma i de la collita de blat, un parell de gallines, una 
quartera de vi, un porc i tres ovelles amb les seves 
cries, imposicions que ens informen, indirectament, 
de la importancia de la propietat transferida. 

Ni tan sols no sorpren de trobar en una moderna 
subhasta pública de Barcelona la venda d'una copia, de 
final del segle xrr, del testament de Bernat Guillem 
de Santa Coloma,' l'original del qual, del 2 de juny de 
1138, ja bavia publicat en el meu dip1omatari.B 

Fins i tot 6s ben possible de fer noves iroballes en 
arxius ja examinats, ates que els fons documentals 
d'aquests, massa sovint, o no estan inventariats o ho 
estan d'una manera incompleta. Així s'explica que fa 
pocs anys vaig poder retrobar el testament de Josbert 
de Polinyh, anomenat d'aquesta manera, no perquk 
tingués un origen noble, sinó, simplement, perque, 
oriünd de Polinyh, vivia a la vila de Santa Maria de 
Caldes. Aquest Josbert va fer diverses deixes a Sant 
Salvador i a Sant Martí de Polinya, i va reconeixer 
com a senyors seus els de Santa Coloma, a qui va lle- 
gar dos sous de diners. Era l'any 1169, que ens con- 
firma I'existencia al segle XII de I'església de Sant 
Martí, testimoniada per primera vegada ja el 26 d'a- 
gost de 1 145.9 

Tots aquests documents, per humils que siguin, 
ens reflecteixen una tímida imatge del que devia ser 
la vida quotidiana dels nostres avantpassats, immer- 
sos en una economia rural i autosuficient, basada en 
l'agricultura i en la ramaderia, sense altra indústria 
que els molins i sense el menor vestigi, en els temps 
altmedievals, de comer$.'0 Pero, sens dubte, els que 

ens donen una imatge més viva de la societat són, 
paradoxalment. els testaments. 1 és que els nostres 
avantpassats, en acarar-se amb el pas suprem a I'alira 
vida, deixaven aflorar els seus sentiments més sin- 
cers. En primer Iloc. la pietat popular, que es mani- 
festava en importants deixes a les esglésies sota I'ad- 
vocació dels sants per qui sentien major devoció i, 
particularment. a la seva església parroquial, en el 
cementiri de la qual, normalment, disposaven de ser 
enterats. Res millor que llegir unes disposicions tes- 
tamentaries per constatar fins a quin punt era efccti- 
va i havia arrelat en els cors dels homes i de les dones 
dels temps medievals la predicació de I'Església, que 
feia un seguiment constant dels feligresas, des del 
naixement fins a la mort, passant del baptisme a I'ex- 
tremunció. 

D'aquí també que una mena de diplomes de gran 
importancia en la societat medieval fossin les actes 
de consagració i de dotació de les esglésies parro- 
quials, principal ens aglutinador de la vida social. 
Abans de consagrar una nova església calia asegurar 
als sacerdots que s'havien d'ocupar de la cura d'ani- 
mes dels parroquians la cobertura de les necessitats 
materials. Calien també els ornaments, les vestidures 
i els llibres litúrgics basics. D'aquí que, com a pas 
previ perque el bisbe consagrés una nova església, 
era imprescindible de dotar-la. 1 tot aquest procés 
quedava documentat en diplomes, en general, d'una 
certa solemnitat. Aquest important document pera la 
historia de Polinyh ha estat recuperat fa poc, el que 
ens permet de saber que, el 14 de novembre de 1122, 
I'arquebisbe de Tarragona i, alhora, bisbe de Barce- 
lona, el futur sant Oleguer," la consagra acompanyat 
pels canonges de la catedral de Barcelona, entre ells, 
el diaca i sagristh Pere, i el diaca i cabiscol Beren- 
guer." La participació del poble també fou concorre- 
guda, perb sobta I'absencia de cap representant dels 
Santa Coloma en un acte tan important, i sorpren la 
presencia, en canvi, de personatges fins ara descone- 
guts en la documentació del segle xrr, com els Mar- 
ques, un d'ells, I'Amau, casat amb una tal Margari- 
da, nom ben poc usual a l'esmentada centúria. De 
l'acta de dotació, malauradament, no ens n'ha per- 
vingut el diploma original, solament copies dels 
segles xvrri i xix, el que fa pensar en la possibilitat, si 
no d'una falsificació, sí almenys d'un document 



Figura 2 .  Vendo d'uoo vinya de Polinyo el lo d'ogort de i o ~ g  (ADB Fans de Santa Anna de Barcelona. c a r p  j A ,  perg. ,421. 

interpolat." Pero, sobre aquesta qüestió essencial. em 
reservo un judici més madur per a una ocasió prope- 
ra. Tot amb tot, ni cal dir que. si es confirmava I'au- 
tenticitat d'aquest document. la data de 1122 perme- 
nia de situar la cronologia precisa i exacta de les pin- 
tures murals de l'església de Sant Salvador, que, cer- 
tament, són del segle xii. 

Naturalment, la documentació, com més antiga, 
més escassa és, i, conhhiament, a mesura que avan- 
cem en el temps esdevé més nombrosa i variada. En 
passar de I'alta edat mitjana a la baixa, continuem 
trobant compres i vendes, permutes i donacions, plets 
i acords; pero també esdevenen freqüents unes fonts 

d'informació excepcional com els inventaris i les 
visites pastorals, alhora que els protocols notarials es 
fan molt abundants. 

Considerem, de primer, en I'ordre invers a I'es- 
mentat, aquests darrers, els protocols dels notaris, que 
es conserven a Catalunya ja des del segle xrii, i consti- 
tueixen una rica font de detallades informacions de 
tota mena que se succeeixen dia rere dia. Si ens aturem 
per uns moments en el manual de Francesc Ajac, nota- 
ri de Sabadell, entre els anys 1400 i 1402, manual 
recentment publicat per Miquel Forrellad Sola amb 
l'erudició i I'acníia que li són caractenstiques.'ho 
ens mancaran informacions diverses sobre Polinyh. 

6 J. A ~ m o  (1985). L'Aniu Anric de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Apmrimació hisrdnco-lingiiísticn. 3 v. Barcelona. 

7 Vegeu el Catálogo de libros anriguos, manuscritos y bellas encuadernaciones de la Llibreria Antiquaria Delsue's. Barcelona, 
1992, p. 3. 

8 Es uacta del dnc. 91 del Diplomarari de Polinyd cit. 

9 Diplomaran de Polinyd cit., p. 83. Els nous diplomes descoberts sera. objecte. si D6u vol. d'un prbxim apendix documental. 

10 Parlo, namrairnent. de Polinyh. Ales ciutats, com Barcelona. síque hi havia comer$, amb negnciants vinguts de Iluny. com el Roben. 
que, procedent potser de Flandes. va morir a Barcelona I'any 1009. Vegeu sobre aixb Ph. WOLFF, "Quidam homo nomine Roberto nego- 
ciatore", Le Moyen &e, LXIX (1963). p. 129-139. Mis  endavant. a cornenpments del segle xw. rambé es constata I'exist~ncia d'un 
merca1 a Polinya mateix. Vegeu infra. 

11 Sobre el personatge, reiteradarnent estudiat. vegeu ara l. M. MARTI BONET (2003). Oleguec sewenr de les esglisies de Barcelona i 
Tarragona. Barcelona. 

12 Les acres de dotació de les esgl6sies catalanes han estar objecte de I'excel.lent tesi doctoral de R. OnoEiG. Les doralies de les esdé- 
sies de Coralunya. Segles IX-XII. 5 v. Vic. 1993-2001. 

13 Aixi ho indica ja el seu editor R. OROEIG. Les dotalies cit.. vol. 5,  Vic, 2001, doc. 329. 

14 Manual de Francesc Ajac. norari de Sahodell. 1400-1402. Barcelona. 1998. 



El 22 de gener de 1401. d'acord amb aquesta font, 
era rector de Sant Salvador de Polinya Feliu Vigata, 
alhora beneficia1 de I'altar de Santa Eulalia de I'es- 
glésia de Sant Feliu de Sabadell." 

Antic Mir, el 26 de febrer del mateix any, tenia 
vint anys i acabava de casar-se amb Eulalia. filla de 
Jaume Roure. de la parroquia de Sant Salvador de 
Polinyi. i per aquest motiu rebna 25 lliures en con- 
cepte de dot.'" 

El 7 de maig de 1401 es va proclamar una senten- 
cia judicial sobre uns fets cnminals esdevinguts el 
1396. Francesca, vídua de Pere Vigata, havia acusat 
Pere Gomar, de Sabadell, de la mort del seu f i l l  Fran- 
cesc Vigati. també de Sabadell. Pere Gomar també 

138 era acusat d'haver ajudat Ramon Salelles, igualment 
de Sabadell, a fer-se escapol facilitant-li, a mis. una 
Ilanca i un escut quan el lloctinent del batlle de Saba- 
dell. Antic Esmenard, I'encalcava per causa de la 
brega que aquel1 havia tingut a la placa de la vila amb 
Martí Ximenes d'Erba, escuder de Joan de Togores, 
castla d' Arraona. Així mateix, Pere Gomar era acusat 
per Pere Parets, de Sabadell, de les agressions i osten- 
sible fenda al col1 que li van causar uns individus que 
se li van presentar amb ballestes tensades, amb Ilan- 
ces i amb altres annes, injunant-lo i maltractant-lo. 
Per últim, Pere Gomar encara va ser acusat de l'assalt 
al mas Castelló, del terme de Palau-solita, així com de 
les agressions perpetrades contra Bemat i contra Pere 
Vigata, germans del susdit Francesc, en el mas de 
Marata, del teme de Polinyh. Amb tot, el jutge Pere 
Misser, que entenia de la causa, va considerar Gomar, 
que era picapedrer, innocent i sense culpa. i va dictar 
la corresponent sentencia absolutbria." 

Es tracta d'un exemple del taranna bel.licós dels 
homes medievals; pero, quan calia, aquests també 
sabien venir a acords. Entre el desembre de 1401 i el 
mar<; de 1402, Antic Galí i els seus fills Pericó i 
Jaume, de la parroquia de Polinya, i Monic Casano- 
ves i Antoni Casanoves, del terme de Sentmenat, 
&una part, i Bemat Moragó i el seu fill Antoni, de 
Sabadell, de I'altra part, es van perdonar mútuament 
els odis, raons i males voluntats que s'havien tingut 
fins aleshores per les lesions, injúries i ofenses que 
recíprocament s'havien causat.'" 

Els inventaris de les cases de particulars, conser- 
vats en nombre igualment considerable, tenen un 

interes també remarcable per la visió que ens oferei- 
xen de l'interior dels domicilis. Vegem-ne un petit 
exemple en la breu relació dels béns del mas Serra, 
alies Camp-rams. fet dreqar pel pages Joan Anglada 
un dimarts 25 de febrer de 1578 per causa del matri- 
moni que va contraure amb Iolanda Gavarra alies 
Serra. vídua de Valentí Gavarra. propietaria del dit 
mas, que segurament es va veure impel4ida a un 
segon matrimoni per I'anguniosa situació economica 
que deixa cntrcveure la descripció dels escassos béns 
de la seva casa. 

A I'entrada. s'hi trobava una taula Ilarga de fusta 
de pi dolcnta. tres bancs llargs amh els seus petges 
vells i una bóta de fusta grossa, de nou cirregues de 
verema de capacitat, amb cinc c&rct>ls i sense fons. A 
la cuina, hi havia les portes també de f'usta de pi de 
mala qualitat, una paella d'aram amb el manec 
dolent, un morter de pedra, un banc de fusta amb els 
scus petges dolents. dos llumeners dolents i un pasés 
de fusta, tatnbé dolent. Al corral, no bi va destacar 
altra cosa que la porta, com les altrcs, de fusta de pi 
de poc valor i, a més, corcada. Al celler, s'hi referen- 
cia un cup de fusta de catorze a quinze carregues de 
verema de cabuda, foradat cn un costat, i dues bótes, 
també de fusta, de dues carregues i mitja una, i d'una 
carrega i mitja I'altra, pero totes dues dolentes. Hec 
uutem bonu et rton uiiu inueni, aquests béns i no 
altres declara haver trobat en aquest modest mas Joan 
Anglada en mibar-hi.I9 

Pero, certament, una de les més interessants tipo- 
logies documentals per refer la historia, la constitueix 
les visites pastorals, dites també visites canoniques,'" 
tan abundants als nostres arxius com desateses pels 
nostres historiadors." Les visites pastorals eren un 
deure del bisbe, en virtut del qual exercia el govem i 
dirigia la pastoral de les parrbquies i cases de religio- 
sos de la seva diocesi sotmeses a la seva autoritat 
episcopal, tot controlant-ne, per mitja d'una enques- 
ta personal o delegada, la situació espiritual, moral i 
fins i tot material. Ja el Concili de Tarragona de I'any 
516 definia els deures del visitador i es referia a l'an- 
tic costum de les visites, que, pel cap baix, es feien 
des del segle rv. Aquesta reglamentaciú es troba, jus- 
tament, en les actes de concilis hispanics: ultra el de 
Tarragona acabat d'esmentar, també s'hi refereix el 
de Toledo de 633. 



Aquests documents en5 informen que els bisbes eren 
tinguts de fer una visita anual a les seves parroquies 
i monestirs: en cas de no poder-la fer personalment 
per malaltia o impediment greu. tenien la potestat de 
delegar-la en altres sacerdots. La finalitat de la visi- 
ta era d'allisonar el poble. combatre els errors 
pagans. controlar la fidelitat del clergat, assabentar- 
se de la moralitat dels laics, inspeccionar les ins- 
tal.lacions i verificar la situació financera de les 
esglésies. Aquestes mateixes finalitats van ser pres- 
crites en epoca carolíngia. durant els segles rx i x, 
quan van aparkixer uns formularis que contenien les 
preguntes basiques que s'havien de fer. Reginó de 
PNm, cap al 905, va compondre uns Lihri de syizo- 
dalibus cousis, on ja recollia aquestes enquestes. 
Aquest qüestionari s'inspirava en els Capitulo qui- 
hus de rebus mugistri et decani singulus rcclesias 
inquirere et episcopo denuntiare debent de l'arque- 
bisbe de Reims, Hincmar. 

Posterioment, al segle xii, el Becret de Gracia 
recollira, ba~icament~ la legislació dels canons dels 
concilis bispans i dels reglaments carolingis, i la 
constitució Romana Ecclesia del papa Innocenci IV 
de 1246 intentara de resoldre aiguns conflictes de 
competencies sorgits entre bisbes i ardiaques, i entre 
metropolitans i sufraganis. 1 és que els ardiaques 

s'havien anat aprofitant de la passivitat d'alguns bis- 
bes. que, en els segles xr, xti I x tn ,  havien anat aban- 
donant aquesta practica. D'aitra banda, I'aparició de 
nous ardes monastics que gaudien de privilegis d'e- 
xempció, amb el seu propi sistema de control. havia 
tret algunes competencies als bisbes. Pero. a partir de 
1270, aquesta situació canvia i els bisbes tornen a 
exercir, rnajoritariament. els seus drets de visita, 
canvi que s'ha de situar dins la voluntat de reforma 
que anima els papes de la primera meitat del segle 
xrri, Innocenci 111, Honori 111 i Gregori IX, acompa- 
nyada d'una gran activitat legislativa dels sínodes 
diocesans. Pero l'evolució de la practica no setnbla 
uniforme a tot I'Occident medieval. I calen encara 
rnolts estudis. Amb lot, sembla que al segle xiv, en "Y 

general, les visites es van degradar i es van fer, 
sovint, més com a mitja d'afirmació dels propis drels 
que no pas com a instrument de control i de reforma. 

Respecte dels visitadors, cal dir que, ultra el 
bisbe, a qui penanyia per excel.lencia el dret de visi- 
ta, en cas de vacant de la seu episcopal, aquel1 dret 
revertia en el metropolita o en el capítol catedralici. 
L'ardiaca i el dega podien ser delegats pel hisbe, pero 
no era rar que, independentment i indeguda, s'apro- 
piessin del dret ells mateixos. Alguns monestirs 
també tenien el dret de visita damunt les esglésies de 

15 Iliidrm, doc. 53. 

16 Ihidem, doc. 74. 

17 lbidem. doc. 169 a 172. 

18 Ibidem, doc. 387. Altres personatges originans de Polinya testimoniats en el Manual d'Ajac són Bartomeu Alrina, entre el 9 de mar$ 
de 1401, doc. 105, i el 3 de gener de 1402, doc. 396; Guillem Querc. entre el 23 d'ahril i el 15 d'octuhre de 1401, doc. 148, i 1'11 de 
febrer de 1402. doc. 416. Jaume Marques, el 7 de maig de 1401. doc. 161; Guillem Rial, entre el 30 de julio1 de 1401, doc. 244. i el 13 
d'agost del mateix any, doc. 267; Antoni Rovira i Mateu de Pla. el 13 d'agost de 1401, doc. 267; Berengucr Alzina, pare de I'esmentat 
Bartoineu Alrina, que segurarnent ja estaria mort el 5 de desernbre de 1401, quan Bartomeu apareix c o n  a habitant del terrne del cas- 
te11 d'Arraona, doc. 379, i Jaume Querc, pare del susdit Guillem Querc i sogre d'Antic Mir, de  la parrbquia de Sant Esteve de Caste- 
llar, 1'1 1 de febrer de 1402, doc. 417. 

19 Arxiu Histbric de Sabadell. Fons Notarial. Inve~trari deis béns del rnas Serra de Polinyii, 1578. (E 54/81, 

20 1, certament, no oblido les fonis orals, tan imponants també pera  la reconstrucció dels temps medievals, per exemple. en la identi- 
ficació d'antics toponims. Vegeu J. ALTURO. "La toponimia de Polinya del Valles els segles x, x i  i xtl", Medievalia, 9. Estudios dedi- 
cados cilprofesor Frederic Udinu i Manorell, vol. 111, p. 19-29. En aquest punt la col.lahoració dels actuals hahiiants de Polinyk resul- 
ta utilissima, aixi com la dels propietaris de documents antics, a qui ünimaria a posar-los en coneixement i a disposició dels estudiosos 
i dels investigadors. En aquest sentit la tasca de recuperació documental que esta duent a t e m e  actualment I'Associació de Comerciants 
Es encomiable. Sobre I'inlerks histbric dels arxius privats, d'altra banda, vegeu P Girnr, J. MATAS, S. SOLER, E1.v ar.riusparrimonia1s. 
Girona, 2002. 

21 Per bé que, darreramcnt, se~nblen atreure una major atenció amh edicions con1 les de J. M. MARTi  BONST, L. NIQUI, F. MIQL'EI.. J. 
C O ~ t ~ ~ ( 1 9 8 4 ) .  Processos de I'Arriu Diocesa de Barcelona. vol. 1, Barcelona. i estudia com el de LI. MONJAS (1997). "La reforma reli- 
giosa del patriarca Sapera a finals de I'edat mitjana. Uexemple de les visites pastorals a les parrbquies del Baix Llobregat", Butlleríde 
lu Socierat Catalana d'Estirdis Histdrics, VIIl, p. 69-87. 



Figura 3. Primero virito portorol feto o Polinyd el 2 i  de derembre de ,305. (Arxiu Diocesi de Barcelona). 



]a seva jurisdicció. La periodicitat de les visites era. 
en principi. anual: pero. per causes diverses. com la 
mateixa extensió de la diócesi. les visites es podien 
fer entre períodes més Ilags. Quan es visitava una 

a més d'administrar alguns sagraments, es 
feia una inspecció ocular de l'església i I'enquesta. 
Aquesta solia tenir tres parts: la primera era pública i 
consistia a preguntar a un grup de feligresos notables 
sobre l'edifici i béns de l'església: després, en secret 
i sota jurament. els mateixos testirnonis declaraven 
sobre la pietat i costums dels feligresos. i. per últim, 
també sobre el comportament del rector. 

En la visitutio rertlw? s'examinava I'església, el can- 
pana-. les capelles, el presbitcri. el cementiri, el mobi- 
liari de I'altar i les robes d'aquest, les fonts baptis- 
mals, els vasos sagrats, la il.luminació, les relíquies, 
els llibres litúrgics, la decoració de retaules i de 
vitralls. en cas de tenir-ne. 

En la i,isitutio hominitm, el visitador verificava la 
condició canonica dels preveres, com complien els 
seus deures de celebrar missa, administrar els sagra- 
ments. enseliyar la fe i la moral, les seves obres de 
caritat. si respectaven la residencia. També s'interro- 
gava sobre la seva moralitat, manca de castedat, fre- 
qüentació de tavernes i de balls, i, de vegades, fins i 
tot es preguntava sobre el seu nivel1 intel.lectua1. 

Pel que fa a I'interrogatori sobre els feligresos, 
s'interessava sobre I'observació dels lnanaments de 
l'església (santificació dels diumenges i de les festes? 
recepció dels sagraments), sobre la seva conducta 
moral (adulteri, concubinatge? practiques d'usura, joc 
o beguda) i sobre les desviacions religioses (supersti- 
ció, b~ ixe r ia ) .  

El prelat, que sempre anava acompanyat d'un o 
de diversos escrivans que recollien per escnt totes les 
operacions, prenia in situ les mesures disciplinanes i 
reglamentaries oportune~.~' 

Pel que fa al nostre país, diguem que les primeres 
visites pastorals són de comencaments del segle xrv, 
concretament, per a la dibcesi de Barcelona, de 1'1 
d'abril de 1303. A partir d'aquest any les visites pas- 
toral~ es conserven d'una manera cronologicament 
molt seguida fins als nostres dies. Aquestes visites 
més antigues corresponen als temps de Pon$ de Gual- 
ba, bisbe reformador i organitzador de la cúria de la 
dibcesi de Barcelona, nebot del també bisbe barcelo- 

ní Guerau de Gualba ( 1284- 1285 J. Pon$ pontifica del 
1303 al 1334, any en que mon. Durant la seva prela- 
tura va fer moltes visites, tot i que, en alguna ocasió 
no se li va permetre, com quan el 14 de desembre de 
1304 intenta visitar el monestir de Sant Ponc de Cor- 
bera. pero els monjas van tancar les portes, apostar 
homes a la muralla i, argüint que el monestir estava 
exempt del dret episcopal. no el deixaren entrar. 

La primera visita pastoral que es coneix feta a la 
parroquia de Sant Salvador de Polinya s'entreté, 
sobretot, com totes les de la primera meitat del segle 
xtv, en la interrogació sobre la moralitat del rector i 
dels feligresos." 1 no ha de sobtar a ningú, ni. certa- 
ment. escandalitzar, que es descriguin amb forqa 
detall les intirnitats de la flaquesa humana. 1 és que 14' 

anib la lectura de les visites pastorals s'entra, d'algu- 
na manera, en la confidencialitat del confessionari. 
D'altra banda, I'histonador ha de saber diferenciar 
les kpoques pcr concordar els costums. Ho deien ja 
els antics: Distinjiue tenzporu rt concordubis mores. 

Doncs bé. aquesta visita és del dimarts 21 de 
desembre de 1305, i va ser feta personalment pel 
bisbe Gualba. Aquest crida els feligresos Bernat 
Oller, Pere Savall, Pere de Riera i Pere del Roure per- 
que testifiquessin sota jurament. 1 aquests van decla- 
rar que el prevere Berenguer Ros, anterior rector de la 
parroquia, havia empenyorat el calze de plata de l'es- 
glésia. Cactual rector, que es deia Bartomeu de 
Canal, també va confessar que havia ott que aquest 
calze estava en penyora a Barcelona, pero no sabia en 
casa de qui. Els feligresos van prosseguir la seva 
declaració dient que el susdit Bartomeu tenia muller 
i fills; que aquesta vivia a Caldes, pero que visitava 
sovint la casa del rector i s'bi estava de dos a tres 
mesos. El rector va reconkixer que havia tingut una 
dona, de nom Dolqa, i dos fills, pero que aixb havia 
estat abans de ser prevere i rector, i que el darrer any 
havia vingut a casa seva amb un dels seus fills i que 
s'hi havia quedat vuit dies, pero que, després, se 

22 Un bon resurn del que són i representen les visites pastorals 
continua sent el llibre de N. COULET (1977). Les visires pasrom- 
les. Turnhout. 

23 Totes les dadcs que exposo a continuació, les extrec d'un 
estudi que tinc en c u n  sobre les visites pastorals de Polinyi del 
Vall&s. 



n'havia tomat, i que d'enca que havia estat absolt per 
fra Bemat Pelep', l'anterior bisbe de Barcelona 
(1288-1300), no havia pecat amb ella. Es tractava, 
certament, d'un clergue conjugat. 

Els mateixos declarants, que, sens dubte, devien 
haver estat tnats pel seu prestigi social, van di també 
que Pere de Casadevall, sense estar casal, vivia públi- 
cament amb una tal Margarida, que tenia amb el1 a 
casa i de qui havia tingut descendencia. També esta- 
va en aquesta situació Pere de Sant Martí, que convi- 
via amb Benvinguda, la qual, segons es deia, estava 
embarassada. 

D'aquest mateix Pere de Sant Martí i de Beren- 
guer de Canal, que devia ser germh del rector, van dir 

142 que guardaven el blat i que, quau no n'bi bavia, el 
venien més car al mercat. 

Seguidament van declarar que era un vici comú a 
la parroquia el joc i les blasfkmies contra Déu i con- 
tra els sants. 

1 amb aquesta testificació va acabar la primera 
visita pastoral coneguda del uostre poble, un poble 
que el bisbe Pon5 de Gualba devia recordar bé per- 
que, entre els 68 escolars que, poc després de la seva 
elecció episcopal, va tonsurar a la capella del seu 
palau de Barcelona, un 10 de mar$ de 1303, bi havia 
Nadal Martí de Polinyh. 

Al llarg del seu pontificat Gualba va tonsurar més 
de 300 joves, alguns de ben menuts, com Francesc 
Vidal, de Piera, de 8 anys. Com és ben sabut, la ton- 
sura era una cerimbnia en la qual es tallaven els 
cabells a qui es volia constituir en clergue. Aquests 
clergues, només tonsurats, tot i que no haguessin 
rebut encara cap dels ordes menors, ja podien rebre 
beneficis i havien de portar el vestit clerical. Curio- 
sament, el registre d'una visita pastoral guarda, en la 
seva minuciositat detallista, el dibuix d'una tonsura 
amb les dimensions que aquesta havia de tenir. 

Aquests escolars, com el uostre Nadal Martí, 
havien d'assistir a i'escola, als oficis i a la celebració 
de la missa. Un procés incoat contra el rector de 
Torrelles perque permetia que un fill seu i un fill del 
ferrer actuessin com a clergues sense haver rebut la 
tonsura, ens informa, indirectament, del que havien 
de saber aquests joves escolars. Aquest rector va 
reconeixer que el seu fill, de sis anys, I'ajudava molt 
sovint a missa, igualment que el fifl del ferrer. 1, pre- 

guntat sobre els coneixements d'aquest, va di que 
sabia la confessió que es feia a missa, I'epístola dels 
difunts, i que sabia respondre "amen", "cum spiritu 
tuo", "sanctus", "agnus Dei" i "kirie eleison", perb 
res més. 

La següent visita pastoral coneguda és d'un 
dijous 12 d'octubre de 1307. En aquesta ocasió foren 
cridats a testificar el ja esmentat Pere Savall, Jaume 
Marques, Pere Ferrer i Gener Vendrell, que declara- 
ren, en primer lloc, que el rector Bartomeu de Canal 
no tenia diaca tal com era obligaton. El tornaren a 
acusar de concubinatge amb Dolca, i el rector toma a 
insistir queja bavia estat absolt d'aquesta qüestió pel 
bisbe Bemat i que aquesta dona no anava a casa seva, 
sinó a casa del seu gema. Es repetí I'acusació també 
de I'amistanqament de Pere de Casadavall i de Mar- 
garida, parella que ara ens assabentem que tenia una 
filla, i es recordh I'empenyorament del calze fet per 
I'anterior rector Berenguer Ros, que aleshores vivia a 
Cardona, empenyorament que, segons creien, havia 
fet a Barcelona a una dona anomenada Matrona i a un 
escuder de Citjar per 34 sous. 

El dimecres 19 de desembre de 1312 és la data de 
la tercera visita pastoral en temps del bisbe Gualba; 
perb, aquesta vegada, no la va fer el1 personalment, 
sinó que va delegar en l'ardiaca de Barcelona Hug de 
Cardona. Aquest va rebre com a testimonis Beren- 
guer de Marata, i els ja coneguts Bernat Oller i Pere 
Savall. Sembla que, inicialment, també s'havia pen- 
sat a cridar a declarar Pere de Sant Martí, perb el nom 
d'aquest esta canceldat. potser perque algú va fer 
memoria del seu amistanqament amb Benvinguda i 
de les seves vendes de blat a preu encarit. En qualse- 
vol cas, els declarants es limitaren a dir que el rector 
no comptava amb diaca i el rector es declara disposat 
a tenir-lo tot recordant que no n'hi havia des de feia 
dos anys per Ilicencia dels mateixos parroquians. Per 
la resta, rector i feligresas convingueren que tot esta- 
va en ordre. 

Les visites pastorals a la nostra pardquia s'ana- 
ven espaiant. La propera seria el dissabte 18 de juny 
de 1323 i no ens informa de gaires fets. Se'ns diu que 
el bisbe va visitar, de primer, I'església, on va tonsu- 
rar de clergue Pere Rieres i després va prendre decla- 
ració a Berenguer de Marata i a Jaume Marques, que 
es limitaren a dir que les Ilhnties de I'església no cre- 



maven contínuament per culpa d'alguns fidels que no 
donaven el que devien a la sagnstia. Cetera recte, la 
resta bé. 

1 la següent visita encara seria més lacbnica, per- 
que, si bé el bisbe va visitar I'església, no va poder 
fer cap interrogatori oh deffectum parrochianomm, 
per manca de feligresas. Desconeixem el motiu d'a- 
questa absencia, i solament sabem que la visita, o, 
millor, el seu intent, va tenir lloc un dissabte 10 de 
maig de 1326. 

De nou es triaria un dissabte per fer la propera 
inspecció. Perb ja sena un 28 d'octubre de I'any 
1379. En aquesta ocasió tampoc no la faria personal- 
ment el bisbe, sinó el seu delegat Bemat Maler, juris- 
perit i rector de I'església de Santa Maria de Geltní. 
El motiu era que el bisbe, aleshores Pere de Planelles 
(1371-1385), estava ocupat en altres assumptes ardus 
i, malgrat la paterna sol.licitud amb que era tingut de 
visitar amb diligencia les esglésies i llocs religiosos 
tant de la ciutat com de la dibcesi de Barcelona, i 
corregir el que s'havia de corregir o esmenar en les 
esglésies i en les persones, ja fossin eclesiastiques o 
seculars, i reformar-ho tot en millor, no podia fer 
aquesta visita, segons se'ns declara. Pero el dia que 
comparegué el visitador, aquest no hi traba el rector, 
que llavors era Ramon de Teia; de tota manera, va 
entrar a l'església i tot ho va trobar correcte excepte 
que no tenia tractatum, terme imprecís en el context 
en qu& apareix, perb que tal vegada es refereix a un 
llibre litúrgic de cant. 

El visitador imposa una multa al rector de tres 
flonns, que aquel1 convingué de pagar, a la ciutat de 
Barcelona, en el uanscurs del proper mes de novem- 
bre. 1, en efecte, el dimarts 29 de novembre, Ramon de 
Teia es presenta al dit visitador i va pagar a mans 
de Pere de Querol dos florins i I'altre li fou perdonat 
per voluntat expressa del bisbe. 

El rector va aprofitar l'ocasió per exposar al visita- 
dor que la consueta de l'església era pobre i gairebé de 
cap valor. Recordem que la consueta era un llibre pre- 
ceptiu, on, a més de contenir els usos litúrgics de la 
parrbquia, es recollien també les festes prbpies i s'indi- 
caven les capelles, els deures dels capellans i, fins i tot, 
els delmes i censos. Per aixb el visitador li va manar 
que el proper diumenge amonestés els seus fidels per- 
que, abans de la propera festa de Sant Miquel, fessin fer 

o compressin una bona consueta, i, mentre, I'església 
de Polinya queda sota hterdicte eclesiastic, és a di, 
que no s'hi podien celebrar els oficis divins, ni rebre-hi 
els sagrments ni sepultura eclesihtica, fins que no 
s'obtingués el perdó de I'autoritat eclesiastica. 

La propera visita seria ja a comencaments del 
segle xv. El 29 de novembre de 1403, el bisbe de 
Barcelona, Joan Ermengol (1389- 1408), manifesta la 
voluntat de visitar les esglésies de la dibcesi; perb, 
per malaltia, s'hi veié impedit i comissiona al preve- 
re Berenguer Tarascó, rector de I'església de Santa 
Coloma de Marata. Aquest, el 30 de gener següent, es 
va presentar a Polinyi. Era Ilavors rector de I'esglé- 
sia Feliu Vigata," alhora prevere beneficiat de I'altar 
de Santa Eulalia de I'església de Sant Feliu de Saba- 143 

del1 i de I'altar de Sant Joan de l'església de Santa 
Maria d'Antiga. Atesa la multiocupació de Vigata, no 
sobta que el dia de la visita no fos present i, per tant, 
aquesta no es va poder fer. 

Per aquest motiu, el visitador va convocar el rec- 
tor el 4 de julio1 a Granollers i, en aquesta vila, el va 
interrogar sobre les mancances de l'església de Sant 
Salvador. De les respostes donades es despren que 
aquesta església no tenia sagrari, ni coberta de cuir 
sobre I'altar, ni custodia, ni llanterna (que suposo que 
es refereix als fanals que es portaven en les proces- 
sons), i que calia una gran restauració del cor. El visi- 
tador mana posar remei a aquestes deficiencies amb 
la col.laboració dels feligresos abans del primer de 
juny de I'any vinent. 

El rector també va fer saber que el cementin no 
tenia tancat, per la qual cosa el visitador mana que es 
tanqués amb tapies amb els portals necessaris i 
aquests amb portes o reixes de ferro també dins el 
termini d'un any a comptar des del proper 1 de juny. 

També calia renovar la rectoria, i el comissari 
visitador, atenent que la recaptació de I'església de 
Polinya era de poc valor, disposa que el rector, abans 
de Tots Sants, esmercés en la seva reparació, en allb 
que fos més necessari, cent sous de Barcelona. En els 
dos anys següents, uns altres cent sous, i així, de dos 
en dos anys, fins que la rectoria fos completameut 
restaurada. 1 mana de fer-ho sota pena de 500 sous. 

24 Queja hem vist que era rector de Sant Salvador de Polinyk 
des del gener de 1401 pel cap baix. 





Figura 4. lnventori del5 bénr del mor Serra de Sant 5olvodor de Polin@. 25 de febrer de ,578. (AHS). 

Com que el rector no tenia les constitucions sinodals, 
aixb és. les propostes deis sínodes diocesans aprova- 
des pel bisbe i amb forca de llei a tota la dibcesi, i no 
va compadixer el primer dia assenyalat, va ser mul- 
tat amb dos florins, que havia de pagar abans de la 
propera festa de Sant Feliu d'agost. tot i que el rector 
ho féu ja el dijous 31 de juliol. 

L'any 1410 va ser nomenat bisbe de Barcelona el 
francisca Francesc Climent Sapera, perb residí molt 
poc a la ciutat, ocupat sobretot en qüestions del 
Cisma d'occident. Aixb explica que. el 1413, fos el 
vicari general del bisbe Sapera el canonge Pere Gui- 
llem Jofre, qui, ates que el prelat estava in remotis 
agens, ocupat en llocs Ilunyans, comissionés com a 
visitador el prevere batxiller en decrets Jaume Mar- 
quilles, el farnós jurista que esdevingué vicecance- 
ller del rei Martí 1'Huma i vicari general de Vic 
(14281, autor d'uns Commentaria super usaticis 
Barchinone, que constitueixen uns dels millors 
comentaris fets als Usatges de Barcelona. Aquest es 
va persona a Polinyk el dijous 30 de novembre d'a- 
quell any. 

El rebé el nou rector Bemat Callau. 1 després 
d'haver resat les absoltes al cementiri en sufragi de 
I'hnima dels difunts, visita I'altar de Sant Salvador, 
que traba consagrat amb cinc pal.lis o tapissos con- 
decents que cobrien la part davantera de la mesa de 
I'altar. Visita també el Cos de Crist dins el sagrari 
tancat amb clau, el crisma, I'oli benei't i les fonts bap- 

tismals, també tancades amb clau; i tot ho trobi con- 
venient. A continuació examina els vestits sacerdo- 
tals, el calze de plata i els Ilibres. 1 aquí, hi traba a fal- 
tar un oficier, que era el llibre litúrgic que contenia el 
text i, de vegades, la música de I'ofici diví dominical 
i santoral, perla qual cosa mani que del proper Nadal 
en un any I'església en disposés d'un d'adequat. En 
el mateix termini de temps mana de fer dos pal.lis 
més per al predit altar, i, des de la propera festa de 
Pasqua de Resurrecció en un any, també mani de fer 
un llibre que contingués l'ofici de la Purificació de 
Maria, de la benedicció de les candeles, I'ofici de fas 
o ofici de tenebres, i de la benedicció dels rams, I'o- 
fici de Corpus Christi amb notació musical i un mis- 
sal votiu, tot en un volum. 

Com és sabut, la festa de Corpus Chnsti va ser 
promulgada el 1264 pel papa Urba iV, pero la pro- 
cessó pública solament s'establí el 13 16 per decret de 
Joan XXII, moment en que totes les ciutats impor- 
tants d'Europa van comengar a celebrar la festa de 
Corpus, i una de les primeres, i la primera de la 
Península iberica, va ser Barcelona, des d'on veiem 
ara irradiar la influencia damunt les parrbquies de la 
seva dibcesi, com és el cas de Polinya del VallSs. 
Aixb ho encomanava als feligresas i, mentre, els 
posava sota interdicte d'entrar a I'església. 

El visitador s'assabenth pel rector que I'església 
tenia setze parroquians (teme que cal entendre aquí 
com sinbnim de focs, el que ens pemet de calcular la 





feligresas a la parrbquia, sinó el que els eclesihs- 
tics bavien de tributar del 10% del total de les rendes 
rebudes, una vegada deduides les despeses; que la visi- 
~ c i 6  era el conjunt de despeses que ocasionava la 
visita pastoral, que anava a c b e c  de les parrbquies 
visitades, fins al punt que, amb el temps, es va con- 
vertir en un impost ordinari, i que el sínode es refe- 
reix també aquí a un impost, el que els clergues que 
assistien obligatbriament al sínode de la seva dibcesi 
havien de pagar al bisbe. 1 és que la participació en 
els sínodes i prendre el crisma consagrat a la catedral 
era un signe per a les pardquies de pertinyer a una 
dibcesi determinada. 

Les visites pdstordls o canbniques fetes a la nos- 
tra parroquia són forqa més i espero poder-ne donar 
raó més detallada en un altre moment amb l'edició 
crítica i completa de totes elles. Conclouré, doncs, 
amb la que va fer personalment el bisbe Francesc 
Climent Sapera el 4 d'agost de 1425. Encara era Ila- 
vors rector Joan Soibes, que sembla que complia bé 
el seu ministeri sacerdotal, perque, en aquella oca- 
sió, tot va ser trobat correcte; només es va estipular 
que es fes un sobrevel de tela negra per a I'altar de 
Sant Salvador abans de la propera festa de Tots 
Sants. 

Ja es veu, doncs, com les visites pastorals són 
una font histbrica de gran valor, perquk, en el seu 
detallisme, ens donen gairebé la fotografia dels 
pobles en un momeut determinat de la seva vida 
quotidiana, una fotografia que agafa d'imprevist els 
seus personatges i no sempre en el millor moment; 
perb aquesta espontaneitat, revestida de clarobs- 
curs, és el que ens apropa més a la realitat del pas- 
sat i al retrat de la tossuda condició humana, de tan 
lent polir. 


