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«MITTO IN BAIOLIA». LES
SOLIDARITATS FAMILIARS I FEUDALS

A LA CATALUNYA MEDIEVAL (S. X-XII)

Antoni Udina Abelló

INTRODUCCIÓ

L'estudi del dret vigent ais comtats catalans en el període altomedieval,
és a dir fins a la recepció del dret comú, planteja un primer problema: el de
les fonts. Ens trobem, en paraules de Lalinde, en un penode de dispersió nor-
mativa que arrenca amb la supervivencia de l'ordre deis gots i que durara
fins al segle xm1. la perduració del marc legal visigot a la Catalunya entre
els segles ix i xu ha estat objecte de valoracions i d'estudis diversos que, en
general, remarquen el seu vessant cultural2.

La feudalització de la societat catalana tindra, pero, conseqüéncies en
determinades institucions de dret públic i privat. N'hi ha una que és ben
evident en la institució de la tutela, si bé en un document peí qual Ri-
quildis i els seus filis venen unes terres a Bofill Guilmund se cita
textualment el capítol de la llei visigoda on aquesta institució es regula
—LEX IV-III-41—. La forta solidaritat entre la noblesa feudal influirá de
forma definitiva amb la introdúcelo d'una nova institució semblant a la
tutela: es tracta de la batllia personal. Només Lalinde l'ha tractat de pas-
sada, en introduir l'estudi del batlle i el veguer amb la precisió i rigoro-
sitat que caracteritzen tots els seus treballs; així assenyala que entre tu-
tela i batllia hi ha clares analogies: recau en menors o incapacos; pero hi

1 LALINDE, J., Iniciación histórica al derecho español, Barcelona, 1970, p. 79.
2 KIENAST, W.. «Das Fortleben des golischen Rechtes in Sudfranlcreich und Katalonien», Ál-

bum J. Balón, BrusseMes. 1968.
UDINA, F., «El sedimenio visigodo en la Caialuña condal». Rev. Archivas, Bibliotecas y Mu-

seos, LXXVH-2 (1974), pp. 565-581, i
ZiMMERMANN. M.. «L'usage du droil wisigothique en Catalogne du ix au xn siéclc. Appro-

ehes d"une signifleation culturelle». Méfonges de la Casa de Velázquez, IX (1973), pp. 233-281,
en son algúns exemples.

J ACÁ. C.p. R. Ber.L, 339 (1066 gener 9).



ha una diferencia essencial: en la batllia aquests menors o incapacos son
«poseedores de una titularidad dominical o análoga que exija una activi-
dad superior a la meramente adminstrativa»4.1 encara podríem afegir un
altre elemenr diferenciador entre tutela i batllia personal: aquesta darrera
pot recaure també sobre majors d'edat capacos d'obrar, com és el cas de
l'esposa viuda. A mes, la batllia no es limita a l'ámbit familiar, ja que cas-
tells, esglésies i viles senceres també en son objecte, si bé aquest aspecte
cau fora de l'ámbit d'estudi que ens proposem tractar en aqüestes planes.
Lalinde sosté que aqüestes relacions de protecció s'enforteixen amb vin-
eles feudals í permeten demostrar el fenomen d'adaptació a les institu-
cions de les noves necessitats creades. Ara bé, fins a quin punt es tracta
d'adaptació o de creació de la batllia personal fruit de les transformacions
socials que condueixen a la feudalització de la societat, mirarem d'es-
brinar-ho al llarg d'aquest estudi. Com podrem demostrar, cal destacar
que la batllia, en bona part, substituirá o fará les funcions de la tutela en
la societat catalana deis segles xi i xu.

La importancia de la familia com a céllula de protecció de la persona
en els segles medievals fará que ben aviat trobem que entre les provisions
fetes pels testadors hi figurin la designació de persones a les quals se'ls en-
comana la cura deis familiars i de llurs béns. Aquest treball pretén relacio-
nar els mecanismesjurídics ques'utilitzen amb el context social enelqual
es produeixen.

El tipus documental que recull fon amen tal ment les disposicions sobre
la batllia personal deis parents és el testament. Ja ens en férem ressó en ana-
litzar el tema de la successió testada en els segles x i xis. Aixó ens limitará
torca Pespectre social del nostre estudi ja que, sobretot des del segon tere
del segle xi, 1' atorgament de testaments esdevé gairebé privatiu deis nobles
i deis eclesiástics6; pero d'altra banda cree que és lfcit pensar que sobretot
eren els nobles (del comte ais cavallers) i els eclesiástics (deis arquebisbes
i bisbes ais diaques) els qui empren la institució tutelar. Tenim noticies
escadusseres de la batllia en convinences feudals, sentencies judicials i d'al-
tres documents a qué mes endavant ens referirem. deis mes de vuit-cents
testaments analitzats, en cent seixanta-dos hi ha disposicions referents a bat-
llia. En alguns les persones tutelades i llurs béns i els tutors designáis son
diversos: a tall d'exemple podem destacar que el castlá Amau Miró deixa
els seus quatre filis máseles en batllia de quatre tutors especificant-ne els po-
sats sota batllia i els responsables, o el cas de Gombau de Besora que deixa

* LALTNDE, J., La jurisdicción real inferieren Cataluña, Barcelona, Ayuntamiento, 1966,
pp. 58 ¡ ss.

s UD1NA, A., La successió testada a ¡a Catalunya aUomedievat, Barcelona, Fundació No-
guera. 1984, pp. 125-126. En aquest treball caldra malisar algunes de les afirmacións fetes ales-
hores.

6 D'un total de mes de vuit-cents testaments només un 6% correspon a pagesos.



la seva esposa en balllia deis bisbcs de Vic i de Barcelona, coni lambe do tres
deis seus nebots7.

Les primeres mencions de batllia que hem trobat en la riostra recerca
corresponen al darrer tere del segle X. El 970 Borrell disposa en el seu tes-
tament: «et ipso chaval lo cum filio meo et uxor mea in potestate de seniori
meo...», a banda de destacar la importancia del cavall, citat davant deis pa-
renls mes propers, i malgrat que no s'empra el terme batllia; l'any 981 la ví-
dua del testador anterior, Inguilrada, també en testament disposa: «et mitto
Suniario in baiulacione de filio meo Miro et precor te, filii carissime, ut mer-
cedem abeas de illo»8. La institució de la batllia anira augmentant, i així
mentre en la primera meitat del segle xi en trobem vint mencions, en el
període 1151-1175 n'hi ha quaranta.

La (erminologia per determinar la protecció de persones i béns dispo-
sada en testament és relativament variada.

El (erme mes corrent és el de baulia i altres formes análogues defor-
mades: baglia, bagoiia, badlia. A vegades associat o no al terme baiulia
apareixen el de potesiate i el de sarda o guarda: en tots els casos en qué apa-
reixen algún d'aquests dos darrers termes els tutors o responsables designáis
de la batllia son senyors feudals deis testadors que fan Uur designació9. Un
darrer terme menys emprat és el de tuicione]0.

QUI DISPOSA LA BATLLIA I SOBRE QUINES PERSONES RECAU?

Sembla ciar que la necessitat de recorrer a la institució de la batllia
personal respon, en bona part, a la situado d'indefensió social i económica
en qué romanien I'esposa vídua i els filis menors d'edat. Així. en quasi la
meitat deis documents estudiáis els posats sota batllia son els parents mes
propers del testador: l'esposa i els seus filis, tant si es tracta de comtes,
vescomtes o altres grans nobles, com si els qui ordenen les disposicions
tutelars son cavallers i fins i toi pagesos. És ciar, dones, que una de les fi-

' ACB, Div. [-2-1493 (1082-XI-24) el d'Amau Miró. E] testamenl de Gombau de Besora
publicat a Catalunya Románica, X, p. 414.

8 Vegeu els dos testaments a UDINA, A., La successiá testada a la Catalunya medieval, Bar-
celona, Fundado Noguera. 1984, docs. 15 (970-X-19) i 23 (981-X-29), respectivament.

"> Alguns exemples en que apareix «in potestate...» ACV cal. 6 p. 380 (1166). ACV cal. 6
p. 383 (1170-V-18). «Inpotestateetinbaiulia...»ALTISENT. A:, Diplomatari... doc. 16(1061-
VII-7), ibfdem,doc. 315 (1167-1X-2O); UDINA, A., Lasuccessió testada... doc. 66(1006-1-13).
El terme garda el trobem, entre altres casos, a ACV Líber dotationum, f. 52. (1141-IV-3); BA-
%MJT,C.,£ISdocumenta..., áoc. 1531 (1157-1-30) i doc. 1478 (1141-V-13).

En algún cas trobem tots tres termes: «in guarda et in batlia el in potestate»: BARAUT, C , Els
documents..., doc. 1550(1160-IV-20).

ln ACV cal. 6 p. 2495 (1185-1-7). BC perg. 9822 (1093-V11-25) i ACV Can. Sta. María de
l'Estany, doc. 43 (1143-IX-8).



nalitats de la batltia és precisament la protecció de la familia i deis béns que
se li deixen. En trenta casos trobem designats com a posats sota batllia
conjunlament 1'esposa i els filis. Així, el vescomte d'Urgell, Guillem, que
encomana a Guifré, el seu senyor, l'esposa i la filia, o e! comte de Besalú,
Bemat Tallaferro, que designa tutor de l'esposa i deis filis menors el pri-
mogénit Guillem amb una finalitat prou explícita: «ut ille in suis vicibus sit
illorum pater»". Amb mes frequéncia son els grans nobles, propietaris o
feudataris de castells qui disposen tutor per a la dona i per ais filis: Ermen-
gol d'Oló deixa l'esposa i els filis al seu germá Guillem, el qual vuit anys
després encomanará la seva familia a les catedrals de Vic i de Barcelona12.
Bernat Ermengol, Donuci Bernat, Sendret Company, Folc Ramón o Ramón
Guillem de Taus son uns altres testadora nobles que dicten en llurs testa-
ments disposicions tendents a assegurar la batllia pera l'esposa i per ais filis.
En el primer cas es tracta d'un fill que encara ha de néixer13. Son, pero, els
integrants de la baixa noblesa, castlans i sobretot els cavallers, els qui mes
sovint es preocupen en llurs testaments de designar tutor per a l'esposa i
per ais filis: representen gairebé la meitat deis casos en qué els posats sota
batllia son l'esposa i el fill o filis conjuntament i que no detallem per no
allargar-nos-hi massa. Malgrat la dificultat que representa sovint fixar la
condició social del testador que disposa la batllia, creiem que podem par-
lar de dos casos en qué les disposicions tutelars son fetes per camperols:
el cas de Ramón, que encomana al seu germá les persones i els béns de
l'esposa i deis filis, i de Jofre, que deixa la dona i els filis en batllia d'un
tal Joan Gausbert, probablement un amic seu14. En ocasions és solament
l'esposa la designada com a pupil-la, potser per la manca de filis o perqué
aquests son ja majors d'edat: son els casos deis testadors Llopart, Guiu Ri-
culf i Arnau Miro, tots cavallers15; en el darrer cas, pero, també son objecte
de designació de tutor els filis del testador, si bé és diferent que el designat
per a l'esposa. També Gombau de Besora posa sota la protecció deis bisbes
de Vic i de Barcelona i deis seus mateixos nebots la seva dona Aunícia16.
Finalment, en cinquanta-quatre documents la designació de batllia recau en
els filis de forma exclusiva, i en la majoria de casos sense que la mare, es-
posa del testador, ni figuri com a tutora, i aixó creiem que obeeix a dues ra-

1 ' Publicáis respectivament per UDINA, A., La successió..,, doc. 90 i MARCA , P. DE, Marca
Hispánica, doc. 191.

11 UDINA, A., La successió,,,, doc, 129 i ACV cal. 9 Ep. II perg. 35 respectivament.
13 ACÁ, C.p. Ramón Berenguer 1.96; MIQUEL. F., Líber Feudorum Maior, doc. 431.; ACB

LA IV, doc. 104; ACÁ OR. St. Benel de Bages, p. 375; ACÁ C. p. Ramón Berenguer II. 27 i
miret y Sans, J.. doc. 151 respectivament.

14 ACV cal. 6 perg. 1483 (]077-V111-28) i BC perg. 3661 (1097-V-l).
l } ACÁ OR Sta. Cecilia, p. 45 (103S-IV-2), Rius. J., El Canutado de San Cugal del Valles.

doc. 637 i BARAUT. C , Els documenis de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, doc 974(1081-
XII-14).

ie Publica! a Catalunya Románica, X, p. 414.



ons possibles: que sigui mona o bé que quan el testador moría i deixava un
cónjuge supérstit era normal que aquest continúes amb la patria potestat i,
per tant, que no es plantegés el problema de designació de (utor. Veurem,
en estudiar la figura del lutor, qui son designats com a tais en aquests casos
i les raons corresponents. Cal fer un esment especial deis casos en qué el de-
signat és un fill nasciturus i que lógicament necessita protecció jurídica de
forma ineludible: a mes del cas de Bemal Ermengol abas al-ludit, també tro-
bem la dita designació feta per part d'Ermengol Llobató, que designa la seva
germana com a tutora del fill que ha de néixer, en cas que la mare, esposa
del testador, es cases, un cop mort Ermengol, aquesta batllia es fa extensiva
ais béns deixats a l'esposa. Un allre cas de designació del fill postum com
a pupil és feta peí feudatari Gombau Gombau, el qual escull com a tutor del
fill que ha de néixer el castlád'un deis seus castells, i, finalment, undarrer
exemple ens l'ofereix el cavaller Josbert en designar el seu senyor Ramón
Gerard com a tutor de quatre filis, un deis quals encara ha de néixer17.

De forma excepcional trobem persones objecte de batllia que teñen re-
lacions de parentiu altres que amb el testador, i en uns pocs casos fins i tot
sense cap relació de parentiu, almenys explícita.

La qualificació áe fidelis feta a alguna dona designada juntameni amb
filis del testador per aquest objecte de batllia ens fa pensar que es tracta
d'amistancades de preveresIM. És el cas d' Artau Josbert, canonge de Vic, que
posa sota batllia deis seus oncles la «fidelis» Nevia i els seus hereus, i el cas
del també canonge, en aquest cas d'Urgell, Guadall, que designa tutor Mir
Oldric de les persones de la «fidelis» Sicardis i del fill Amau, i el del pre-
veré Ramón Guifré que posa sota batllia de l'abat de Sant Cugat els filis, la
fidel Guidenellis i els béns a ells deixats19.

La mare del testador és objecte de disposicions de batllia en cinc casos.
L'ardiaca Seniofred la deixa juntament amb els nebots sota batllia del bisbe
de Vic, Borrell; el cavaller Galí l'encomana juntament amb la seva dona al seu
senyor Pon?; Pere Guillen, al comie Guillem Ramón juntament amb l'alou
que li llega; el preveré Artal Artal la deixa «in baiulia et defensione...» d'un
altre preveré, i el noble Umbert Gerbert designa els marmessors del seu tes-
tament com a tutors de la seva mare i del seu fill juntament amb els béns20.

Quatre testadors inclouen, com a posats sota batllia, germans: es tracta
de Guisard de Llucá, un canonge de Vic de nom Ramón, l'ardiaca de la Seu
d'Urgell, Guillem, i el preveré Artal Artal21. També apareixen designats ob-

17 A C B LA III, doc. 170; R i u s , Í . . E I C a r t u l a r i o . . . , d o c . 521 i A C V c a l . 6 p e r g . 1103.
18 Vegeu U D I N A , A., La successitf..., pp . 93-94 .
19 A C V cal. 6 perg. 1118; A C U L D E U 1,413 i Rrus , J., C S C doc. 660.
20 Vegeu respect ivament U D I N A , A. . La successió.... doc . 90; BC perg. K722; B A R A I I T , C ,

Els documente..., doc. 84; BC perg. 9714; Rius , J., C S C doc. 7 3 1 .
21 U D I N A , A., La successió..., doc. 66; A C V cal. 9 Ep . II perg. 57; B A R A U T . C . Els docu-

mems..., doc . 901 i BC perg. 9714



jecte de la batllia alguns nebots: en dos casos amb la cláusula que siguín pre-
parats peral clergat22.

LA FIGURA DEL RESPONSABLE DE LA BATLLIA

El responsable de la batllia designat peí testador no rep mai un nomcon-
cret. Com ha posat de relleu Lalinde, el terme haiulus s'empra quan la ins-
titució es patrimonialitza23 i adquireix un carácter político-económic. A
efectes práctics i sense oblidar el que hem dit mes amunt respecte a la di-
ferencia entre batllia personal i tutela, designaren! amb el lerme tulor el res-
ponsable d'oferir la protecció, tret essencial de la batllia.

Apareixen nomenats tutors preferentment els membres de Taita no-
blesa en virtut de senyors deis testadors; en ocasions es fa referencia ex-
pressa a llur qualitat de sénior, en vint casos; pero és ciar que en d'altres, el
fet de ser senyors del testador determina que siguin nomenats tutors.

Com a cas excepcional podem destacar tres casos en qué el rei Alfons el
Trobadorés designat tutor: es tracta del testament d'Ennengol vn, comte d'Ur-
gell, que posa el seu fill «ín garda et in baiulia» de l'esmentat rei, del comte
Pallars, bisbe d'Urgell, vescomle de Cardona i del gran senescal Guiliem Ra-
món; un segon cas és el de Sicards, que posa sota potestat del monarca l'esposa,
els filis i els béns, i també és el rei Alfons sota la protecció del qual Guiliem
d'Alcarras posa els seus parents: pare, mare, esposa, filis i els seus homes24.

És, a mes del cas en qué explícitament consta que son senyors, el cas del
nomenamenl de membres de Taita noblesa i de la jerarquía eclesiástica
com ara comtes, vescomtes, bisbes i abats com a tutors,

Trobem nou tutors que son comtes; en una ocasió és designat peí testament
d'un altre comle Guiliem Ramón de Cerdanya25, que ni designa un deis seus
filis, Bemat. Ramón Berenguer III és nomenat tutor deis béns deixats a Sant
Pere de Vic per I'arquebisbe de Vic Berenguer Sunifred de Llucá16. El comte
de Cerdanya-Besalú, Guifré, germa de Tabat-bisbe Oliba, deixa sota batllia del
germá Ramón, els filis Bemat i Berenguer i el comtat de Berga27.

Un deis grans nobles, Bemat Ermengol, posa Tesposa i el fill nasciiu-
rus amb el castell de Fomells sota batllia de Ramón Berenguer I2S. Folc Er-

" BARAUT, C, Elsdocumems... doc. 568 i ACV cal. 6 perg. 2166.
Allres meneíonsde nebols posáis sola batllia a SERRA, J., Las señores.... p. 17 i BC perg

9822 . Un cas en qué el pupil é s nebot nél í s el de Berenguer B e m a i A C B LA III doc. 17.
23 La jurisdicción... cit. p . 68 .
24 BARAUT. C , Elsdocuments..., docs, 1621 i 1646. El tercer document esmenial publical

per ALTISENT. A.. Diplormuari de Santa Maña de Pobíet, doc. 571.
"MlQUEL, F.. Líber Feudorum..., doc. 694.
* AEV Xin perg. 20 (1099-1-28).
17 MIQUEL, F., Liber Feudorum..., doc. 693.
a MIQUEL, F., Uber Feudorum.... doc. 431.



inengol, nét de Guillem de Mediona i senyor d'Oló, encomana cls filis
al comte de Barcelona24; Amaltrud, vídua de Bofill Sane, senyor de
Llobera, deixa el fill i els béns —entre ells el castell de La Clusa— en
batllia del comte Ermengol d'Urgell, a qui també se li confia la batllia
deis filis i de l'esposa de Guillem Isarn3U. Finalment son tres milites, un
tal Maier, Pere Guillem i Gerbert31 qui designen tutors de familiars els
comtes Ramón de Pallars. el ja citat comte de Cerdanya, Guillem Ra-
món, ¡ els comtes de Barcelona, Ramón Berenguer I i Almodis, respec-
tivamenc. En el cas deis cavallers Gerbert i Maier també hi figuren com
a tutors Berenguer Mir i Ramón Seniofred, qualificats igual que els
comtes de seniore.

Uns allres casos en qué la designado de tulor obeeix a la relació feudal
de vassallatge son els deis vescomtes: n'hi ha quatre casos. El cavaller Llo-
part posa sola batllia del vescomte de Cardona Folc I i també del bisbe Eri-
ball, germá seu, la seva esposa i els béns a ella deixats32; Guitard Bemat
deixa el Fill i Fesposa «in potes late vel in baiulia...» del vescomte d'Urgell,
Miró, i d'Arnau Dacó «ut bene baiuletis eis»33. Un tercer vescomte nome-
nat tutor és Guerau Pone, vescomte d'Áger, a qui Galcerá Erimany, un gran
feudatari, deixa les seus filis en batllia34; cal, pero, destacar que en aquest
teslament es designen uns altres nobles com a tutors deis filis Pere i Galce-
ran i deis castells a ells llegats. Un darrer exemple: el vescomte de Castellbó,
el dia 26 de febrer de 1095, és designat tutor deis filis i béns del castlá Ar-
nau Bernat per testament del mateix caslla35. En tots quatre casos és la
jurisdicció senyorial del vescomte la que determina la designació de tutor.

També les máximes jerarquies eclesiástiques son designades amb funció
tutelar: els bisbes de Barcelona, Vic i Urgell apareixen com a responsables
de la batllia de familiars i béns de nobles laics i de canonges i preveres. A
vegades es tracta de grans nobles com Guisad de Llucá o Gombau de Be-
sora, els quals disposen en testament la seva volunta! que el bisbe de Vic,
Arnulf en el primer cas. i Oliba en el segon, siguin tutors deis filis, de l'es-
posa i del germa en el cas de Guisad36, i de la dona en el de Gombau, en qué
també se li encomana la balllia al bisbe de Barcelona37. El bisbe d'Urgell,
Guillem, és designal tutor deis filis i deis alous llegats per Arnau Sal-ta38 i

M ACÁ C. p. R. Berenguer II, 26 (1079-1-29).
1ÜBARAIJT, C, Elsdocumento.... doc. 1031 (1086-VIII-30). Serra... p. 50.
11 BC perg. 3842 (1074-1X-2>;BARAUT, C, Elsdocumems...,doc. 842 ¡ACG( 1069-1-13),

" ^ A C A O R Sta.Cecilia, perg. 45(1038-IV-2).
33 BARAUT, C , Eh documento.,., doc. 745.
31 BARAUT, C , Els documento..., doc. 1119 (1094-X-21).
33 BAHAUT, C , Els documento,... doc. 1127(1095-11-26).
36 UDINA, A. La successiótestada..., doc. 66. (1006-1-13).
"PublicaiaCalaÍKij'íj/íii'nónic-o..., volx. p. 414.
n BARAUT, C , EÍÍ documents....doc. 647 (1051-XI-14).



de l'esposa i del fill Arnau per GoltreLw. També el canonge Teobald posa
sota batllia del bisbe de Vic (oís els béns que deixa a diverses persones ií-
siquesijurídiques41'.

Ja hem feí referencia al bisbe Eríball com a tutor del miles Lloparl
abans. El bisbe Odó és designat tutor de la dona i deis filis de Vidiá. i en-
cara ni ha un altre bisbe d'Urgell, Bernat Guillem, a qui l'ardiaca Guillem
fa tutor posant in baiulia l'honor que deixa al seu germá i que té en feu de
l'església urgellesa i del seu bisbe41: el dit bisbe Bemat Guillem rep la
deixa del preveré Arnau referida al seu filt, que romandrá «in potestate
Sánete Marte et eius episcopo ut sit nutritum ad clericatum...»42. El ca-
nonge lsarn, important senyor i propietari de terres de la zona, deixa en bat-
llia del bisbe d'Urgell el seu fill Pere43, que encomana també ais marines-
sors. Uns altres casos en qué la batllia és atribuida a bisbes son: el de
l'ardiaca Seniofred, que posa sota batllia de Borrell, bisbe de Vic, la mare,
els nebots i els homines depenents44; el també ardiaca de Vic, Sunyer, de-
signa el bisbe Guillem com a tutor de la dona i deis filis juntament ambels
béns llegats45, i encara dos casos mes: Bofilt Teobald en una cláusula al fi-
nal del seu testament indica: «hoc autem ut predictum est dimitió ín pro-
teccione et deffensione domni Berengarii archiepiscopi, seniori mei, et
rogo bonitatem eius ut sit auditor ei defensor...», mentre que el bisbe d'Ur-
gell, Bernat, és designat tulor d'Arnau per disposicid testamentaria del seu
pare Ramón46.

L'abat de Sant Cugat, com a senyor feudal, també rep la fundó tutelar
d'alguns testadors vinculáis al monestir. Així, Ramón Guifré, un preveré,
em sembla, li deixa els seus filis i una tal Gudunellis, qualificada de fidel,
que seria ramistan?anda possiblement. «cum illorum propietate»47. També,
pero, trobem cavallers que recorren a l'abat de Sant Cugat com a tutor: aixf,
Guiu Riculf li encomana la batllia de 1 "esposa i deis alous i béns mobles a
ella deixats, i Bardina, un altre miles, disposa que el seu fill Miró i els alous
i feus deixals romanguin sota la batllia de l'abat i si el fill morís sense des-
cendencia que tots els béns deixats passessin a Sant Cugat4fl.

En d'aitres ocasions, la funció tutelar és encomanada de forma genérica
a monestirs o catearais. Així, in baiulia de Santa Maria de Girona, deixa Ar-

•w BARAUT, C , Els documenta..., doc. 742 (1062-XI-1!).
10 ACV cal. 9 Ep. II p. 34 (1055-11-17).
41 ALTISENT, A.,Diplomatari de Sania Mario de Poblet..., doc. 62 < 1119-V1II-21) i BARAIT. C .

Els documento..., doc. 901 (1076-1-23). respectivament.
42 BARAUT. C , Els documents..., doc. 938 (1080 V-l 1).
" B A R A L T . C , Els documents..., doc. 1156 (1098-1-14).
44 UDÍNA, A.. La succcessló..., doc. 90 (1011-VI1-25).
4 1 A E V XI. perg. 38 (1049-V-21).
W A E V XVI perg. 4(1093-XI-28) i BARAUT, C.Elsdocumenls.... doc. 1550(1160-IV-20).
47 Rius , J.. Ei Cartulario.... doc. 660 (1067- VII-31) .
48 Rius , J.. El Cartulario.... docs. 1053 (1O63-VIII-3) i 793 (1058-1-28).



ñau Radulf, un cavaller, 1'esposa i els filis per bé que s' especifiquen també
com a tutors tres nobles mes49. Vidal i els béns llegats per Guillem: la mei-
tat d'un mas amb l'alou i unes vinyes son posats sota batllia de la catedral
urgellenca511. Finalment el ja citat feudatari de diversos castells, Galcera Eri-
many, deixa els seus filis en batllia de Sant Pere d'Áger i com ja s'hadit deis
vescomtes51. El preveré Ramón Guifré ordena que el seu fill Bemat ro-
mangui en batllia de Sant Cugat o Sanl Llorenc del Munt i amb la condició
explícita que se l'eduqui per a ser monjo".

També els preveres son designáis tutors. N'hem compiabilitzat quatre
designats per d'altres prevers o diaques53. En quatre casos mes, els testadora
que designen com a tutors preveres son laics54.

La designado de tutors en la persona deis seus senyors és el criteri
mes utilitzat en els documents estudiáis després del de la relació de
parentiu.

A mes de la qualificació com a senyors que es fa de tulors de queja hem
parlat, com ara comtes, vescomtes, abats, bisbes o preveres55, hem localitzat
vint mencions explícites de senyors designats com a tutors pels testadors, ais
quals cal afegir-ne d'altres que peí context cal suposar-los com a tais. Així,
per exemple. Guillem Bofill de Santa Coloma respecte a Hug Sendred, que
li deixa en.batllia ]'esposa, els néts i els bénsSh, o Guillem Ramón de Cas-
tellvell respecte al miles Bernat Gerard, el qual li encomana el seu fill «cum
alodis...»57. No volem allargar-nos massa amb lamenció de tots els casos
irobats. Ens limitaren! a parlar d'alguns deis que ens semblen mes signifi-
catius. Per la seva escassetat cal assenyalar de bell antuvi les úniques dues
dones que com a domnae figuren designades per a la funció tutorial: es tracta
de laja citada Amaltrud, vídua de Bofill Sane, a la qual Emma, amistancada
del preveré Guifré, encomana la seva neboda Belisindis amb els béns mo-
bles i immobles que li llega, a mes de deixar-li a la maieixa Amaltrud una
euga i una capaSíi. L'altra domna nomenada tutora és Guisla, a qui Adroer

** ACG perg. 82 (1073-X1I-2H). Son Berenguer Rodball, Aman Ramón ¡ Ramón Speraítuk-u
» BARAUT, C , Els documents..., doc. 1028 (1086-VI-28).
51 Vegeu nota 29.
53 Rius J , El Cartulario..., doc. 640 (1064-V-2)).
M BCperg. 9714(1077-111-19); ACB LA 1T. doc. 272 (1077-X1-19) i BARAUT, C . Els docu-

mems..., doc. 630 (1043-IX-3O).
M Es tracta de Ramón, AES perg. 72 (1037-1-10), de Guitard Bemat; BARAUT, C. Els docu-

ments..., doc. 757 (1064-IV-9); Gombau Sania, ACB LA IV. doc. 214 (1070X1-17) i els es-
posos Bofxll i Logrídia, BARAUT, C , Els documents..., doc. 650 (1052-VI-XI).

" Alguns casos a BCperg. 3842 (I074-IX-2); Ruis. l.,EICartulario..., doc. 611 (1058-1-28);
ACÁ OR Bagá perg. 347 (1O86-1V-15); BARAUT, C, Els documents..., doc. 1156 (1098-1-14)

w Publica! per ALTURO, J., L'arxiu antic de Santa Anna del 942 al 1200. Barcelona, Funda-
ció Noguera 1985, vol. li, doc. 130.

57 ACB LA II doc. 409 (1097-VII1).
JS SERRA, LOS serlores de Portel!.... p. 17.



deixa «in potestate et in patrocinio» l'esposa i els filis5*-*. Cal pensar també
que en el segon cas es tracta d'una vídua.

També cal fer esment del cas en qué la funció tutorial és compartida per
dues persones qualificades de séniores: a mes deis casos deis comtes abans
al'ludits, assenyalem el del cavaller Berenguer Arnau, el qual disposa en el
seu testament que ['esposa ¡ els filis petits (infantes) romanguin «in baiolia
domini Bernardi Berengarii et domini Bernardi de Olost cum illorum direc-
tis» i el d'Alaniany Onofred, castlá d'Ódena, que posa l'esposa i els filis sota
batllia de Guillem Ramón d'Ódena, Guillem Bernat i Guerau Alemany, tots
qualificats en el testament de senyors60; podem pensar que puguí tractar-se
de casos de vassallatge múltiple. Ens referim al fet, for?a freqüent en la se-
gona meitat del segle xi, que els vassalls es comprometen amb mes d'un
senyor, la qual cosa motivará l'aparíció de la institució de l'home sólid61.

A vegades el senyor feudal designat tutor comparteix aquesta atribució
amb altres persones: és el cas de Berenguer Mir, designat com a tal junta-
ment amb el comte de Pallars, Ramón62, el de Berenguer Guitart que com-
parteix amb Ramón Beltran la funció de batllia encomanada per Bemat
Bemat respecte ais seus filis6-1, i el cas de Ramón Berenguer d'Áger i Be-
renguer Mir d'Estopinyá, que son designáis com a tutors juntament amb el
vescomte Pon? Guerau, peí feudatari Galcerá Erimany deis filis i castells
que figuren en el testament64. Uns altres senyors designats tutors figuren en
els documents que citem en nota6í.

També, per mes que en casos mes comptats, ni trobem la relació tutor-
testador contraria, en la qual el tutor designat és vassall de qui el nomena.
Així, el castlá Dalmau Isarn figura com a tutor del íill póstum de Gombau
Gombau i de l'esposa i deis filis de Sendret Company66. En tots dos casos
s' inclou el castell, del qual els testadors son senyors (eminents o feudataris).

Veiem també, en ocasions, la translació de la funció de tutor ordenada
peí que fou designat origináriament: és, per exemple, el cas de la donació
que el bisbe de Vic, Guillem, fa a Ramón Bofill «per baiuliam filii Tegba-
lli» del qui es diu que és Vwavunculus», d'uns masos i d'unes ierres a Gurb;

w ACV cal. 6 perg. 1465 (1071-VI-16).
60 ACV cal. 6 perg. 1457(1065?-?} i ADM Cunta leg. (. núm. 276 (1085-111-25).
61 Vcgeu SALRACH, I.M., Elprocés defeudalització..., p. 338, ¡ BoNNASSit, P,, Caialunva

n,ilanys....U.pp. 190-193.
6 ! BC perg. 3842 (I074-IX-2).
« Rius. J., El Cartulario.,., doc. 642 (1065-VIÍ-27).
M BARAT, J., Els documents.... doc. 1119 (IO94-X-21).
6 } Borrell, aristócrata vigatá, testament publicat per UDINA, A., La successió..., áoc. 15; tie-

riverti Sunyer, preveres, publicáis per BARAUT, C, Els documents.... doc. 568 i 660; Calí, BC
perg. 8722; Amau Berna!, BARAUT, C . Els documents..,, doc. 845; Berna! Ramón BC perg.
9873; Dalmau Amau, BC perg. 9822; Pone Oliba, BC perg. 9019.

M Rius, J , El Cartulario doc. 709 (1083-11-2} i ACÁ OR Si Bcncl de Buges. perg. 357
(1078X11-16) respeciivameni.



es tracta sens dubte del canonge Teobald que, en testament dos mesos abans,
havia disposat la balllia en mans del dit bisbe67.

El cas, pero, mes corrent és quan la designado de la fundó tulorial re-
cau en un parent del testador, que ho és lógicament també del pupil. En el
primer apartat del treball ens hem referit ais posáis sota batllia i feiem es-
ment que en la gran majoria de casos ni ha una relació de parentiu entre ells
i el qui designa el tutor, ja que és fon amen tal me nt la rao de ser de la insti-
tució que estudiem. Volem ara ací recollir i comentar aJguns exemples que
ens mostren quins familiars en concret son designats tutors. Encara que no
gaire sovint, l'esposa del testador i mare deis seus filis n'és nomenada tu-
tora en una venda que Ermetruit fa a Albaric d'unes terres que tenia per la
batllia sobre el seu fill Guifré; aquesta noticia és una de les primeres re-
ferencies a la institució tutelar que coneixem. També el noble Pere Miró de-
signa la mare juntament amb l'esposa tutora deis seus filis68. Uns altres ca-
sos d'esposes designades tutores son el d1 Aigane, la vídua del noble Bemat
Gelmir que és tutora juntament amb el fill, primogénit suposem, Guerau, a
condició que es comporti en la seva viudesa; un altre exemple el tenim en
Berenguer Donuci quan designa tutora deis seus filis la seva esposa a qui
llega tots els alous, que tindra mentre visqui. En algún cas es tracta de la se-
gona esposa la designada com a tulora deis filis de la primera, com fa en el
seu testament Esteve loto, possiblement un pagés61*. Uns darrers exemples
ens demostren que no sempre l'esposa en ser designada tutora ho és respecte
deis filis: així a la de Guiu Riculf, un cavaller del Valles, se li encornaría un
tal Berenguer qualificat de nutricatum, i a Chixol, dona del castlá Mir Llop
Sane, se li deixa in baiulia una tal Ermetruit, de la qual no consta el possi-
Me parentiu70.

EL CONTINGUT DE LA BATLLIA

Fonamentalment consisteix a cercar la protecció de l'esposa i deis filis:
«remaneat in baiulia»; «dimitió in baiulia et in potestate...» que, com ja hem
vist, s'encomana tant a parents com a senyors feudals laics i eclesiastics, en
pocs casos a comtes o a reis. La batllia, pero, no recau solament sobre la per-
sona, sino que molt sovint hi son inclosos els béns deixats en el testament.
La batllia personal i la real, dones, sovint coincideixen. Les disposicions

*' El primer document publica! per ORDEIG, R., Guiilem Guifré de Baísareny, bisbe de Vic
(Tesina de (licenciatura), Barcelona, 1981. El segon, ACV cal 9, ep. II p. 54 (1055-11-17).

68 ACÁ OR Si. Llorenc del Mum, perg. 26 (982-XII-13) i ALTLSENT, A., Diploma/ande Sta.
Maña de Pobíel..., doc. 16 (1061-VU-7) respeclivament.

'"VegeurespeclivamenlACBDIv. 1-4-328 (1054-X): ACB Div. 1-1-1806 < 1092- VIII-25)
i ACÁ C. p. R. Berenguer TI, 57 (1082-II-3).

'" Rius. J.. El Cartulario..., doc. 634 (1063-VI-29I i ACB, LA IV doc. 328 (1054-1-16).



concretes, quan existeixen, es poden, dones, referir a aspectes personáis o/i
a aspectes patrimonial s.

En el primer cas podem assenyalar una condició que crobem en alguns
casos lligada a la batllia: la batllia sobre els filis es produira si l'esposa del
que I'ordena es casa, cláusula ben lógica car el nou matrimoni ele la dona po-
dría significar un abandó deis filis: son els casos de Trudgardis, que reb la
batllia d'un fill póstum del testador si l'esposa es toma a casar; semblant-
ment els propinqui de Bofill Tedbald son designats tutors del seu fill Ramón
si l'esposa del testador contrau nou matrimoni. En ocasions és la mateixa tu-
tela de la mare, esposa del testador, la que es condiciona al fet de romandre
vídua: Bemat Gelmir disposa que la seva esposa Aigane tingui la batllia deis
filis «si digne in viduitate permansiset»7'; també Guillem Guerau, que veu
condicionada la seva funció de tutor al fet que l'esposa de Guitard Bernat
es casi, segons ho disposa oralment72.

La referencia a la cura de les necessitats materials com ['alimentado, el
vestit o el calcat deis que son posats sota batllia és un altre deis aspectes que
cal destacar i que en algunes ocasions figura explícitament citada en la dis-
posició testamentaria de la batllia: així, Dalmau Geribert, un destaca!
canonge de la Seu barcelonina. disposa en la batllia del seu nebot nét Be-
renguer Bernat que «ei tribuisset indumentum et calciamentum» i Bofill Te-
obald, un noble vigatá, disposa també per al seu fill «tribual victum et indu-
mentum»7'. També l'educació és objecte d'atenció en les disposicions
tutelars: el fill de l'esmentat Guitard Bemat, Ramón, si la seva mare es
toma a casar será instruii per al clergat. Aquesta mena de disposicions és re-
lativament freqüent quan es disposa la batllia de menors; podem assenyalar
respecte d'aixó diversos casos entre els quals destacarem el d'Arnau, fill
d'Arnau Franco, deixat en batllia del bisbe d'Urgell «ut sit nutriuim ad cle-
ricatum...», i el d'un altre Amau, fill de Bemat d'Esplugues, que encomana
la batllia al preveré de Santa Maria d'Esplugues amb condició igual74.
Berenguerde Monteada posa sota potestai de Santa Maria de l'Estany el seu
fill Guillem: «tali modo ut habeat ibi victum atque vestitum sicut unum
canonicus honorifice dum vixerit, et si voluerit ibi vivere sub regula Sancti
Augustini licitum sit ei»7S. En d'altres casos la referencia és mes genérica i
es pot referir també ais aspectes materials assenyalats mes amunt; el cas de

71 A C B LA-III doc. 170 (IO76-X-3O); AEV, XVI-4 (1093-XI-28) i ACB p. 1-4-328 (1054-X),
respectivamem.

72 A C U L D E U 1 - 4 3 2 , publ . per B A R A U T , C , Els documenis.... doc. 757 .
71 Vegeu els documenta respectius a A C B LA-HI doc. 17 (J082-VH1-17) i A E V X V I - 4

(1093-XI-28) . Altres casos semblaros a C S C ed. Krus, doc. 640 (1064-V-21) i A C V cal. 6 p.
2492(U85-vi;-19),

" ACUp. 601 publ. per BARAUT, C , Ets docwnents..., doc. 481 Í1080-V-I1) i CSC ed.
Rius.doc. I0K1 (]l72-V-25)respectivamem. Altres casos igual* a ACV cal. 6 p. 2166(1059-
VI-20); ACB LA-ll, doc. 272 (1077-Xl-9) i ACV cal. 6 p. ] 103 (1095-1 V-9>.

7 Í ACÁ C.p. R. Berenguer IV, perg. 29.



Joan, fillol de Mir Queruci, el qual disposa en tesiamenl que Mir Guillem i
Mir Goltred «tacianl eum erudire litlcris et tribuant ei omnia illi necesse
fuerit...»76.

Tot plegat és una bona moslra de la volunlat d'assegurar el futur deis
filis o deis nebols tot aprofitant la institució de la batllia.

En alguns casos, en fer l'encomanació de la batllia hi ha una serie de
consideracions especiáis en rao, sens dubte, de la persona designada; és el
cas del rei Alfons i al qual Guillem d'Alcarrás li encomana la batllia de la
seva familia i deis seus homes: «dimitió in Dei fide et defensiore regis Ara-
gonesis patrem meum et matrem et uxorem meam et filiam et milites meos
el familiam, et rogo eum ul dominum karum in quo plurimum confido qua-
tinus curam et studium prebeat qualiter debita que per eum debeo tiberet el
solvat, si ei placet, et amorem quem mihi per gratiam suam semper exhibuit,
in hac ultima necessitate michi demonstret, quia ego semper habui cor
meum in eo serviendo et honorando»77. Aquí, a mes de les consideracions
personáis de confianca i d'amistat envers el rei, hi ha rencárrec específic de
vetllarpels familiars citats.

Hi ha també d'altres disposicions que refermen el carácter feudal de la
batllia: aixf, Guillem Amat designa lutor Ramón Gausbert de la forma
següenl: «precor Raimundum Gauzbeni per Deum et sanctos eius sicut nihi
promisit ita sit memor filiorum meorum sicut bonus ac nobilis homo debet
faceré per fidem rectam sine engan»7S; les darreres paraules, com és ben sa-
but, son les que figuren correntment en els juraments de fidelitai de l'época.
Guillem de Llucá deixa Pone de Balsareny en batllia de la seva germana Ra-
mona i el seu nebot, i ordena que el facin cavaller™.

Encara que no sempre es reculli de forma explícita, la batllia personal
significava, en la nostra opinió, també la batllia real o patrimonial: primer
perqué sovint hi ha una especial referencia que els posats sota batllia siguin
alimentáis, vestits o educáis, la qual cosa ens fa pensar en una compensa-
do económica derivada deis béns deixats en testament, i, en segon lloc, per-
qué en alguns casos hi ha la referencia explícita que la batllia compren
també els béns. En ocasions es fa referencia a tots els bénsHÜ; en d'altres és
el castell o mes exactament el castrum el que román, juntament amb les
persones, sota batllia del designat: aixf, Guillem de Mediona en disposar la

16 Vegeu la publicado sagramenlal del testament a ACB LA II doc. 41 i (IO56-V-23).
77 Vegeuel documenl publical per ALTISEMT, Dipionmtarí.... doc. 57
7S ACÁ OR St Lloren? del Mum. p. 262 (1127).
" ACV cal. 6 p. 383 (1170-V-1B).
80 «omnem meum avere», UDINA, A., Lasuccessiótestada..., doc. 122 (1022-V1-1); «eum

illonim propielate- CSC, ed. Rrus, doc. 660 (1067-VIII-31); «hec omnia» BC p. 9845 (1071-
IX-22); «eum illorum honore». ALTURO, J.. L'arxiu antic de Sonta Ama..., doc. 130 (1092-
VIII-28). Alguns altres casos en que s'inclouen tots els béns, a ALTJSENT, A. Diplomaiari de
Santa María de Pobieí..., docs. 358,441,526.



batllia de la seva dona i deis filis inclou el castell de Mediona; Sendret Com-
pany designa el casttá Dalmau Isarn com a tulor de l'esposa i del fill in-
cloent-hi el castell de Guardia. Un tercer exemple és el castell de Fornells,
posat, juntamenl amb l'esposa i un fill póstum del testador, sota batllia del
comte Ramón Berenguer I per disposició de Bernat Ermengol81. En altres
casos la batllia, a mes deis parents del testador, compren els alous82 o es-
pecíficament els béns mobles8-1.

CONCLUSIONS

És ciar que en la societat feudal catalana deis segles XI i xn coexisteixen
dues formes de protecció de persones i deis seus béns que son la tutela i la
batllia, si bé aquesta darrera pren una importancia mes gran perqué no es re-
fereix tant ais jurídicament incapacos d'obrar, sino mes aviat ais qui neces-
siten protecció per la circunstancia personal en la qual es traben: vídues i
filis, no necesáriament menors d'edat, de nobles feudals. Aixó explica que
les persones que reben rencárrec de la batllia siguin, a mes deis familiars
mes directes (germans i oncles), personatges rellevants dins de la societat,
tant laics com eclesiástics.

La forma de designado de les dites persones és gairebé sempre per tes-
tament. El component religiós present en tota activitat humana en aquesta
época fa que sovint la batllia siguí encomanada genéricament a una catedral,
a un monestir o a una església, i específicament al seu bisbe, abat o preveré.

La clausula mes corrcnt fa referencia a la batllia personal, a la qual
s'afegeix sovint la patrimonial. Només excepcionalment, com ja s'hareco-
llit en el text, trobem disposicions concretes sobre l'educació, l'alimentació
o la dedicado al clergat deis posats sota batllia.

Les escassíssimes referéncies a persones posades sota batllia no inte-
grades en la noblesa feudal laica obeeix, al nostre parer, a dues raons fona-
mentals. D'una banda al fet que la tutela entre els no nobles seguiría la forma
natural de designado, la del parentiu directe, sense que necessáriament s'ha-
gués de recorrer al testament, i, en segon lloc, a la necessitat que tenien els
vassalls nobles, entesos en un sentit ben ampli, d'assegurar el fulur de l'es-
posa, deis filis i de llurs béns. Tol plegat és una prava mes de la perdua d'im-
portancia de la tutela regulada en el drei visigot i raparíció i consolidació
d'aquesta nova institució que hem estudiat: la batllia, que substitueix gra-

Sl Vegeu ACV Ep. 11-35 (1031-X-22) i AM Saní Benet de Bages. perg. 357 (1078-XII-16),
MIQUEL. F.. UberFeudorum..., doc.431 (IO48-V-3L), respeclivament.

*2B*RAin,C, Els documento...,<loc$, 603, 647, 842. ACB Dív. 1-1-1806 (I092-VIII-25]:
CSC ed. Rius, docs. 634, 637 i 640.

83 BARAUT, C , Eisdocuments..., doc. 654 (I052-VII-2I); CSC ed. Rius. doc. 637(1063-
vni-3>.



dualment la tutela. I aixo original per les noves circumstancies socials i
económiques nascudes amb la feudalització de la societat. La batllia, dones,
respon perfectament a les necessáries solidaritats que enfortien i preservaven
el paper rector de la noblesa feudal en la societat catalana deis segles xi i xn.

ABREVIATURKS EMPRADES EN LES NOTES

ACÁ = Arxiu de la Corona d'Aragó
ACB = Arxiu Capitular de Barcelona
ACG = Arxiu Capitular de Girona
ACU = Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell
ACV = Arxiu Capitular de Vic
AES = Arxiu Episcopal de Solsona
BC = Biblioteca de Catalunya
p = pergamins
cal. =calaix
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