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El monestir de Sant Cugat durant l'abadiat
d'Odó (985-1010): la resposta a la nova
estructuració comtal1
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tg Odó's abbey (985-1010): The reply to new

Odó was a monastery of Sant Cugat's abbot in a iransitional period (985-1010). The abboc
rcvitalized the moriastery with the acquisition of new lands situated ncxt to tKe monas-
cery. Therefore, thanks to inrerchanges, »piety° donations and sales he made a uniform

L'atac d'Al-Mansur ais comtats cacalans el 985 ha marcat una fita transccn-

dent dins la historia de Catalunya. S'ha volgut implicar aquesta data amb l'inici

de la independencia deis comtats catalans vers el regne franc, tot justificant la

manca de suport per part del monarca davant la sol-licitud efectuada peí seu vas-

sall, el comte Borrcll i, fins i tot, s'ha pogut prendre aquesta data per marcar

l'inici de la historiografía catalana. Dins el Cartoralde Sant Cugat2 apareixen

mencions a aquest fet en diversos documents. Es tracta d'aMusions explicati-

ves i en cap cas necessáries, la votuntat de les quals no és altra que fixar en la

memoria col-lectiva el fet concret. Aquests documents mostren de quina mane-

1. Aquest article prové del desenvolupament d'una comunicado presentada a les i Jornades
de Joves Medievalistes del Valles, amb el tltol «Existeix una ideología al voltant de l'adqui-
sició de propietats duranr l'abadiat d'Odó de Sant Cugat?™, la qual formara part de les Actes
deles mencionada Jornades.

2. El Cariara! de Sant Cugat, que es traba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, va ser editat per
mossen Josep Rius, En la seva edició, a mes deis documents propis de! Careara!, va afegir
aquells que va trabar disseminats i que fcien referencia al monestir de Sanr Cugat. Vegeu
RlUS, Josep (1947). Cartulario de -San Cugat» de! Valles. 3 vol. Barcelona: CSIC.
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ra afecta —mes que la ratzia sarraína d'Al-Mansur en concret— el perill
musulmá, en una societat encara forca vulnerable. Els comtats catalans fpotser
sena millor anomenar-los pTccutauitis) es movien en un esradi de rormació i
consolidado, des del mateix moment que Guifred I aconseguí «cogovernar»
amb els seus germans els territoris que les Assembles d'Attigny (870) i de Troyes
(878) els havien concedir3. A l'inici del segle X es produí un fet cabdal: els com-
res-funcionarís esdevingueren comtes-propietaris deis seus dominis i la funcíó
comtal es convertí en hereditaria. Potser aquest canvi tingué moUa mes trans-
cendencia —si volem trobar els orígens de la independencia de Catalunya— que
la manca de resposta del re¡ franc a la sol-licitud d'ajut efectuat peí comte
Borrell. Martí Aurell, tot basant-se en la importancia de les relacions matri-
moniáis com a eina estructuradora i gestora d'un territori, delimita l'espai tem-
poral compres entre l'any 800 i el 930 com l'epoca deis «casaments
consanguinis» entre els diferents comees catalans, fornidors d'una primera cons-
ciencia comuna d'unítat. El sistema matrimonial que practiquen aquests comtes
és definit per tres característiques: l'endogámia, la isogámia i la proximitat. Els
matrimonis endogámics afavoreixen la solidaritat entre els comtes i sobretot
jmpedeixen 1 intrusisme, protegint sobretot la unitat patrimonial familiar. La
ísogámia, en relacionar coniuges d un mateix rang, consolida el patnmoni i
vertebra les relacions internes i, finalment, la proximitat afavoreix la cohesió
entre les diferents branques comtals, nascudes d'un tronc comú1*.

Seguínt aquest autor, i entrant en l'epoca que afecta directament aquest estu-
d¡, Aurell proposa una segona etapa en l'estructuració territorial: 930-1080,
época deis «casaments oberts». Tot havent-se assolit la finalitat de la primera
fase —la implantado en el territori amb els «casaments consanguinis»—
els comtes «precatalans» dirigeixen les seves estratégies matrimoniáis cap a dos
objectíus importants. D'una banda, a través de l'exogámia s'estableixen contactes
amb ['exterior destinats a afavorir les relacions amb els territoris veíns, tant a
nívell de col-laboració en les lluites contra els musulmans com per desenvolu-
par el seu expansionisme Í, de l'altra, mitjancant la hipergámia aniran desen-
volupant un sistema de valors que vertebrara les relacions internes de cada
territori. El cas del comtat de Barcelona ha estat estudiat per José Enrique Ruiz-
Domenec . El tenomen hipergamic envolta les relacions entre el comte de
Barcelona, Borrell, i el vescomte d'aquesta ciutat, Guitard. El comte cedeix dues
de les seves filies—Riquilda i Ermengarda— a dos deis filis del vescomte
—Udalard i Geribert—. L'objectiu d'aquest acte inicial rau en la consciencia
que el comte té que el perill musulmá és mes important que mai, a causa tant

3. D'ABADAL I i)h VINVALS, Ramón (1958). Els primen comtes catalans. Barcelona.
4. AUREU [CARDONA, Marti. (1991). Les Noces du Comte. Mariage et pouvoir en Catalogue

(785-1213)- París: Pubücations de la Sorbone, p. 50-51. Vcgcu lambí: -Jalons por une
enquete sur les estratégies matrimoniales des comtes catalans (ixc-xic s.)», dins Symposium
International sobre els Orígens de Catalunya (segUs VIH-Xl), p. 281-364. Barcelona.

5. RUIZ-DOMENEC, Jos¿ Enrique (1985). ¿estructura feudal. Sistema de partntiu i teoría de
lalianca en la societat catalana (c. 980-c. 1220). Barcelona: Edicions del Malí.



El monestir de Sant Cugu durant l'abadiat d'Odó (985-1010) Medievalu 12, 1995 43

del carácter bel-ligerant del nou capitost sarrai —Al-Mansur— com de la mani-
festa descomposició del regne de qui l'ha de protcgir. D'aquesta manera l'objec-
tiu prioritari per a Borrell esdevindrá l'estructuració del seu patrimoni, del seu
comtat. A través de la donació de les seves filies al vescomte —l'encarregat de la
defensa del tertitori— s'iniciara un ordenament intern de les funcions organit-
zatives. Udalard, el fill primogénit, será l'encarregat de la defensa del territori;
Geribert vetllará peí patrimoni material de la seva familia; finalment Adalbert,
el fill que no rep cap dona del seu senyor, es mantindrá célibe i participará
dedsivament en les accions militars vers els musulmans. Els filis de Guitard,
tot seguint l'exemple que el comte els va proposar, casaren les seves filies amb els
veguers deis castells de Sant Martí i de Castellvell de la Marca. Aquest sistema
de relacions, en el qual el donador de dones és superior al prenedor, creará impli-
citament un sistema d'obligacions i drets. L'aparicíó, a partir d'aquests moments,
deis llinatges i la seva fixació al territori implicará que el control del patrimoni
esdevingui d'una importancia cabdal.

En aquest context de profundes t rans formad o ns creadores d'una nova rea-
litat social és on hem de situar el govern de l'abat Odó. La rárzia d'Al-Mansur
del 985 fou extremament violenta per al monestir. L'abat Joan i una bona part
de la comunitat de monjos moriren a les mans deis sarraíns6. D'entre els que
sobrevisqueren, Odó fou escollit abat. Vint-i-cinc anys mes tard, el 1010, par-
ticipa en l'expedíció que el comte Ramón Borrell organitzá vers Córdova, la
qual —a causa de les ferides rebudes— significa la fi deis seus dies.

L'abat Odó, personatge proper a la cort comtal barcelonesa i que per tant
hauria de teñir coneixement deis canvis estructuráis que el comte Borrell esta-
va ímplantat, estábil una transformado radical tant en l'estratégia adquisitiva
del monestir com en el sistema per dur-la a terme. Durant els vint-i-dnc anys de
la seva direccíó santcugatenca, el model organitzador aristocrátic evoluciona
de forma notable. Les aliances matrimoniáis entre els diferents llinatges
configuraren una xarxa de control i organització del territori cada cop mes
sólidr, La preocupado deis diferents caps deis llinatges no fou altra que la
fixació deis límits territorials d'actuado de cadascun d'ells. Aquesta va ser
la direcció que prengué en el seu govern l'abat Odó. La documentació exis-
tent en el Cartoral de Sant Cugat (edició de Rius) ens mostra clarament aquest
canví d'enfocament. Ja des deis temps de Guifred I, el monestir de Sant Cugat
d'Octaviá —nom medieval d'aquest cenobi— fou una important eina com-
tal per a l'organització deis territoris fronterers del Llobregat i del Penedés. Els
seus dominís s'escamparen pels castells de Cervelló, d'Eramprunya i d'Olérdola,
principalmcnt. Dins la seva comarca natural, el Valles, per les poblacions de

6. F m u MONPORT, Gaspar (1982). «Al-Mansur, Barcelona i Sant Cugat», dins Acta Histórica
ei Archacologica Mtdiaevalia, niim. 3, p. 49-54. Barcelona.

7. Per entendre el íundonament intrínsec ¿'aqüestes relacions de parentiu entre Tarisiocra-
cia, vegeu: RUIZ-DOMENEC, José Enrique (1984). La memoria de los feudales. Barcelona:
Argot i -Systémc de párente ct theoric de l'alliancc dans la soriété catalanc (env. 1000 env.
1240)» dins Revue Historiqut, núm. 532, p. 305-326, 1979.



la conca del riu Besos i els seus afluents, com la Roca, Llerona, Palou, Perafita,
Llicá, Plegamans, Gallees... Es tractava d'un domini dispers i relativament
llunyá de Í'enclavament monástic. L'arribada d'Odó marca un punt d'inflexió
en la trajectória del monestir i es produeix una extraordinaria revitalítzació en
l'activitat del cenobí. Deis 431 documents que componen l'edició del Cartoml
de Sant Cugat de l'inici fins al 1010, 261 percanyen a les actuacíons d'Odó.
En aquest sentit s'hauria de mencionar la pérdua de documentado produTda per
la destrucció de part de 1'arxíu del monestir a causa de l'atac d'Al-Mansur. De
tota manera, aquest fet ha estat relativitzat per la historiografía i malgrat que en
el precepte, que Odó recapta del rei Lotari, consta la combustió de les escrip-
tures —«...vel per scripturas aliorum Christi fidelium combustas...»8— ens
afegim a la reflexió de Xavier Bou quan afirma que així com els propis docu-
ments del monestir mencionen la desfeta de la ciutat de Barcelona, cap no fa
referencia a la destrucció del cenobi9 —exceptúan! el precepte reía! i un altre
document en el qual es realitza una donació per recuperar els ornaments de
l'església—l0. Hem confecciona! un gráfic en el qual es mostren les adquisi-
cions efectuades per l'abat Odó comparant-les a les fetes pels abats anteriots
(figura 1).

Es pot observar clarament el canvi substancial de tendencia. L'área geográfica
del Llobregat continua formant part del camp d'expansió del monestit, enca-
ra que amb lleugeres modificacions. La zona oriental del Valles deixa d'inte-
ressar definitivament el monestir. En canvi, preñen valor d'una forma
espectacular els llocs mes propers al cenobi, comencant peí mateix Sant Cugat
—sobretot el terme d'Aiguallonga—, i seguint per Ripollec, Monteada i Reixac
i Cerdanyola. Hem d'apuntar, pero, que la diferencia quantitativa que reflec-
teix el gráfic d'adquiskions no mostra la realitat en la seva totalitat. Segons el
precepte de Lotari el monestir tenia certament propietats en aquests indrets
— «...et in Agualonga et in Rioo Rúbeo et in Cerdanioia et in Araona et ¡n
eorum terminis, domos, curtes, ortos, puteos, prata, pascua, vineas, térras cul-
tas et incultas, per plura loca particulatim segregara...»—n. Retinguem aquí
l'expressió «...per plura loca particulatim segregata...». Es a dir, el monestir
ja estava implantat en aquesta zona, encara que no disposem deis documents
que individualítzen les adquisicions, i que potser formaren part d'aquells que
suposadament varen ser incendiats. D'aquesta manera, en la barra del gráfic
que mesura les propietats del monestir fins el 985 en els termes del Valles
Occidental haurien de figurar mes propietats. El que sí és cert és que l'abat
Odó tenia plena consciéncia que els dominis que pertanyien al monestir esta-

8. Rius, Josep. Cartulario..., vol. 1, doc. 173.
9. Xavier Bou escriu. «Si la destrucció nacuí estat molr intensa, no seria mes normal oue ni

Barcelona?», Bou PALMES, Xavier (1985). -El monestir de Saní Cugat en el segle X. U for-
mado del domini vallesi-, dins Estudis Santcugatencs, núm. 5, p. 75. Monografk, Saní
Cugat del Valles.

10. Rius,Joscp. Cartulario..,, vol.I.doc. 255.
11. Rius.Joscp. Cartulario..., vol. I, doc. 173.
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Figura 1. Adquisicions rotáis efecruades fins a Tarribada de l'abat Od<5 comparades amb les
realitzades duran: el seu man da C ais Uocs mes importants.

ven dissemínats, ja que aixf ho féu constar en la redacció del precepte reial.
D'altra banda, gosem afirmar que les adquisicions que efectúa Odó sobre
aquests indrets foren realment noves propíetats, i no restauracions d'escriptu-
res desaparegudes. L'analisi de la seva línia d'actuació així ens ho fa pensar.

La documentació que hem utílitzat per analitzar l'acció de l'abat ha estat
acotada a aquella que ens proporciona informado sobre el Valles Occidental,
ja que com hem vist en el gráfic d'adquiskions, és en aquest indret on es pro-
dueix un canvi d'orientació dei cenobí. Aquest recull ha proporcional infor-
mado sobre 166 transaccions12. En una primera ullada es constata que només
la meitat del Valles Occidental román sota el domini del monestir, és a dir, la
zona de Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet i Monteada i Reixac. L'altra meitat,
la part de Rubí, Terrassa, Sabadell, resten fora del seu control.

12, Hem de puntu

a donació de <^uatre
roben localidades en el ma

• cadascuna de les propietais qu
derada una transacció. D'aqu

passen a formar part del doi
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Figura 2. Adqui 'ti atro n ta c I o n.s amb p

Per tal d'cntendre el désenvolupament de la formació d'aquest domini hem
d'abandonar definitivament la idea que aquest siguí el resulrat de la suma de
les donacíons, permutes i vendes que els fidels atorguen al ccnobi en concep-
te de la seva religiositat13. La lectura directa de la documentado ens mostra
certament com son els propietaris els que s'apropen al cenobi per tal d'efec-
tuar una donació o de vendré o intercanviar tot o part del seu patrimoni. Res
mes líuny d'aixó, per tal de formar un eos compacte, un nuc!i patrimonial
uniforme en el qual mai no pugui infiltrar-se cap eíement de la xanca del poder
laic, l'abat guiará, meticulosament, les voluntats deis habitants de les propíe-
tats desitjades per tal que esdevinguin del control del monestir. Xavier Bou ja
intueix aquesta possibilitat, malgrat que no s'atreveix a afirmar-la amb clare-

13. SALRACH, J. M, ( defensa aquesta idea en el seu amele: "Formació, organització ¡ defensa
del domini de Sant C u p t en els scgles x-XH», dins Acta Historien et Aréxuokgcd Medtarvalia,
núm. 13, p. 129-173, Barcelona, 1992. Diuaixí: «Les grans fortunes celesiastiques proce-
deixen de les perites, de laíes i eclesiastics, per un constant degoteig de propietacs que s'acce-
lera a la segona meitat del seglc X i remec a partir de vers 1025. En les d
pietoses, d'abans de 1025 es barregen> segurament, les nionvacions religiose?
miques (poiser endeuraments, recerca de protecció)*, p. 168.
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C3-

Figura 3. Tipologia de les adquisición* en perce

dat14. Evidentment, es probable que cls propietaris d'aquestcs terres no veies-
sin amb mals ulls ser tuteláis peí cenobi, ja que per un cens a l'abast evUaven
caure a les mans de la noblesa terratinent.

Així dones, l'objectiu priorirari del monestir es concentrará en la recerca ¡
adquisició de propietats que tinguin peí cap baix una afrontado amb altres ja
conrrolades peí cenobi. Ánalirzanr cls documents podem obtenir les dades
següents: a Sant Cugat, de les 65 propietats adquirides 46 compleixen aques-
ta intenció; a Cerdanyola, 10 sobre un total de 19; a Ripollet, 28 de 44 i a
Monteada i Reixac, 23 de 37 (figura 2).

En termes percentuals podem afirmar que el 65 % de les adquisicions efec-
ruades s'inclouen en una lfnía d'actuado que busca la reagrupació del domini.
I el mitjá que s'utilitzará per aconseguir-ho será d'una forma majoritária
1'Íntercanvi. Hem localitzat 77 permutes, les quals representen un 49 % de les
actuacions de l'abat (figura 3). Veient les propietats que el monestir aconse-
gueix amb aquests intercanvis ¡ les terres de les quals es desprén no podem
reñir cap mena de dubte de qui fou el promotor de l'acte. El monestir sant-
cugatenc trabará en les permutes una eina fabulosa per convertir propietats
allunyades i sense cap interés en adquisicions valuosíssimes per anar tancant

14. Aquesta idea la plante)
l'interes lógic que devii
mig de les seves propieti
i m pos icio. Fins
sohre les que el

puní

ilc subtilment, en forma de pregunta: *A nmgú se h escapa
r el monestir en obtenir una vitiya que estava situaua al oell
i interés que queda refermat pcl subscancial canvi operat en la
:s cocrcionava a algunspagesos per a que lliuressin unes cerres
a un interés especial? Es una qüestió sobre la que diffeilment
•sta.». Bou, Xavier. «El monestir...-, p. 62-63.
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el ccrcle. D'aquesta manera, i a tall d'exemple, observem que l'any 999 acon-
seguí desprendre's d'una térra prop del Llobregat per adquirir-ne una altra a
Aiguallonga (Sant Cugat), la qual feia costat per tres llocs amb ierres ja domi-
nades peí monestir15, odesfer-se d'unes ierres a Llicá—llocquecom hem vist
deixá d'interessar el monestir— per aconseguir unes vinyes i un molí a Monteada
i Reixac que feia costat a altres terres santeugacenques . Fins i tot amb el comte
Borrell intercanviá terres a Montju'íc per altres que el comte tenia a Monteada'^.

Per ordre quantitatiu, després deis intercanvis segueixen les donacions. En
tenim comptabilirzades 45, el que representa el 29 % del total de transaccions
realitzades, SÍ ens fixem en la zona de Rípollet observem que s'efectúen eres
donacions de propietats envoltades per vinyes del monestir i dues límítrofs per
:res bandes amb propierats santeugatenques. Aquesta petita mostra representa
- tendencia general. És a dir, les donacions que s' efectúen vers el monestir acos-
,men a teñir terres veines ja dominades peí cenobi. Aquest fet ens fa dubtar de
lliure voluntat deis donants en les seves actuacíons i ens acosta mes a la ¡dea que

^ui la direcció del cenobi qui afavoreixi la decisió d'efectuar la donacíó.
Finalment parlarem de les vendes. Tenim localitzades 34 vendes, que repre-

senten el 22 % de les adquisícions de l'abat Odó. Deu d'aqüestes vendes for-
men part d'un grup de propierats que no teñen cap delimitado amb altres del
monestir. Aquesta situado ens demostra que de la mateixa manera que exis-
tia la voluntat de compactar el domini monástic també es tractava d'anar aug-
mentant la presencia santeugatenca en els llocs d'interés.

Fins aquí hem analitzat l'adquisició directa, és a dir, aquella manera d'ampüar
el domini del cenobi aconseguínt amb una sola actuado la propietat desitjada.
Passarem ara a presentar un segon sistema: l'adquisició diferida, l'adquisició a llarg
termini. En aquest cas una serie d'actuacions que poden semblar independents
Tuna de l'altra es converteixen en una unitac d'acció. Aquesta unítat d'acdó
tindrá uns objectius que s'aniran complint al llarg d'un perfode de temps, i que
fructificaran finalment en els resultats desitjats peí cenobi. Un exemple molt
aclarídor ens el mostren el conjunt de les transaccions que efectúen Mel, Gotmar,
Emma i l'abat Odó18. Les presentarem per ordre cronológic

1. L'any 992 Mel i Odó efectuaren una permuta de possessions19. El monestir
adquirí set propietats a Palomar (actualment Sant Andreu de Palomar, barrí
de la cíutat de Barcelona) i a canvi entrega cases i terres a Canaletes, lloc de
Cerdanyola i important nucli de control del cenobi. Aqüestes propietats
confrontaven amb possessions del bisbe Gotmar de Girona, que fou l'ante-

15. RlUS.Josep. Cartulario..., vol. 1, doc. 345.
16. RjUS.Josep. Cartulario..., vol. 1, doc. 233.
17. RlUS.Josep. Cartulario..., vol. 1, doc. 297.
18. Per coneixer millor la rclació entre Mel i l'abat Odó vegeu Ruiz I CüI.El.i., Joan. »L'cs

gia de l'abat Odó de Sant Cugat en l'idquisició de propietats a partir d'un cestameni»
Gausac, núm. 6. p. 43-48, Sant Cugat del Valles, 1995.

19. Rius, Josep. Cartulario..., vol. [, doc. 276.
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cessor d'Odó en el bisbat d'aquesta ciutai. L'interés santcugatenc sobre les
terres de Palomar s'haurá d'entendre en relació amb l'interés d'unificado
del patrimoni controlat per l'Església.

. Un document amb data de 16 d'agost de 1001 ens mostra la venda que
realitza Emma de la quarta parr d un molí alimentar, per les aigües del riu
Ripoll, situar a Monteada20. Observant els límits de la propietar veiem que
per l'est limita amb una tetra de Mel i peí sud fa costat a un térra del
monestir. És a dir, el cenobi comenca a controlar una part d'un molí que
era a tocar d'una possessió monástica, i alhora coneix la propietaria d'una
altra térra també veína a aquest molí amb la qual ja havia tractat amb
anterioritat.

. L'any següent, el setembre de 1002, Mel redacta el seu testament21. En la
part dispositiva del document ordena lliurar les seves propietats de Canaletes
al monestir. És a dir, el cenobi recupera aquelies propietats que havia per-
mutat amb ella l'any 992, i, a mes, el tesrament li proporciona una pan
d'un molí a Monteada i altres terres al lloc anomenat Calcada. La part del
molí que cedeix al monestir está directament relacionada amb la parr que
el monestir compra a Emma l'any anterior. És a dir, que el cenobi ja esta-
va implantar en aquesta zona, i amb la donado testamentaria de Mel i la
compra que fa a Emma consolida i aglutina sensiblement el control sobre
aquest molí.
Finalment, l'any 1005 un personatge anomenat Gotmar dona al monestir
una possessió a Palomar22 que feia costat a les que Mel havia rebut en la
permuta amb l'abat Odó i que posteriorment retorna al cenobi a través del

Així dones, s'ha pogut observar que des de l'any 992, en qué s'efectua l'inter-
canvi de propietats entre Mel i Odó, fins a l'any 1005, en qué Gotmar dona una
possessió a Palomar, el monestir ha augmentat i agrupat consíderablcment el
seu patrimoni. La inversió inicial, que suposá la permuta de les propietats a
Canaletes, ha fructificat i ha donar com a resulrat:

1. La recuperació d'aqüestes terres.
2. La compra d'una part d'un molí a Monteada que era propictat d'Emma.
3. L'augment patrimonial degut a la resta del tesrament de Mel: és a dir, terres

a Calcada i el control quasi total del molí de Monteada.
4. L'adquisició de sis terres a Palomar com a resultat de la permuta realitza-

da amb Mel.
5. L'apropiació d'una altra térra a Palomar que reía costat a les ja adquirides,

per donado de Gotmar.

20. RlUS.Josep. Cartulario..,, vcl. II, doc. 360.
21. RlUS.Josep. Cartulario..,, vol. II, doc. 377.
22. RiL'S.Josep. Girt»<W.., vol.II.doc. 399.
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Hem de pensar que l'adquisició diferida fou la forma d'actuació que mes uti-
litzá l'abat del monestir en la seva política administrativa de propietats, i d'aques-
ta manera quan trobem que el cenobi aconsegueix una parceMa que
momentániament no té cap altra térra propia per veína, probablement la docu-
mentado posterior ens fornirá de la documentació necessária per posar en rela-
ció aquesta térra amb d'altres que el cenobi anirá aconseguint.

Hem comentat a l'inici que una de les raons fonamentals d'aquest sistema
administxatiu que porta a Odó a aglutinar i compactar les possessions de!
monestir fou la d'impedír que la creíxent noblesa laica pogués esmicolar el pui-
xant patrimoni santeugatenc. En aquest sentit será Guitart, l'abat que succeirá
en el carree a Odó, qui s'encarregará de consolidar aquest patrimoni davant
de l'intent cada vegada mes intens de ['aristocracia barcelonina, i sobretot ves-
comtal, de recuperar les propietats cedides al monestir. Diferents plets porta-
ran el monestir a enrrontar-se amb el vescomtc Cjcnbcrt o amb Adelaida, esposa
del veguer de Sant Martí, peí control de determinades possessions. Aquesta
situado, pero, ¡a apareixerá durant el mandat d'Odó. L'abat haurá de fer valer
els seus arguments contra l'intent del veguer Sunifred de Rubí d'apropiar-se
del curs de les aigües de la riera de Xercavins que alimentaven uns molins sant-
cugatenes23. Odó aconseguirá guanyar el plet grácies al control total sobre les
seves possessions.

L'abat Odó fou un home del seu temps. El seu mandat com abat del mones-
tir de Sant Cugat es veié inserit en un moment historie en el qual es produiren
profundes transformacions. La formado, delimitado i fixació del patrimoni
de les famílies aristocrátiques laiques obligaren el monestir a respondre de la
mateixa manera per tal de mantenir-se i consolidar el seu «estatus» dins el com-
tat de Barcelona. Odó així ho va entendre i desenvolupá una organització inter-
na del seu patrimoni tot abandonan! l'interes per les propietats llunyanes del
monestir Í fent prevaler d'una forma notable la voluntat d'assolir un control
directe deis voltants geográfics del cenobi. Hem pogut observar com utilitzá
majoritáriament les permutes per cal d'aglutinar el seu patrimoni, tot desfent-
se de les propietats allunyades. D'altra banda, podem afirmar que la inidativa
en l'adquisició d'una determinada propietat partí sempre de l'interior del
monestir. Les donacions que els documents defineixen com a «pietoses» perden
aquest sentit quan s'analitzen en conjunt, formant part d'una intendó global
sobre un territori i sota una lfnia d'actuació predeterminada peí cenobi. Veiem,
dones, com darrera de l'actuació de l'abat Odó existeix una ideología de poder
que, alhora, alavorirá les relacions entre els diferents establiments eclesiástics per
tal de fer un front comú vers el poder laic. I-a ideologia de l'abat Odó, inseri-
da en un context historie de tránsit, guiará el monestir cap a una nova reali-
tat. L'abat Odó creará els sólids fonaments per construir un important centre
de poder.

23. RlUS.Joscp. Cartt


