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0. INTRODUCCIÓ 

 

Escric aquestes ratlles poques hores després de l’atemptat a la Rambla de Barcelona, 

el 17 d’agost de 2017. La ciutat, col·lapsada tardarà temps a recuperar la normalitat. 

Perquè Barcelona sempre recupera la normalitat, per durs que siguin els cops. Quan? 

Difícil de saber. 

 

El terror indiscriminat pels carrers de la ciutat semblava quelcom de superat, però la 

realitat s’imposa, i en un món ple de violència, no hi ha reductes on sentir-se segur. La 

violència que des d’Occident hem exportat fora de les nostres fronteres ara ens colpeix 

despietadament. 

 

La violència i la repressió es donen en la pràctica totalitat de societats conegudes, 

presents o del passat. El domini de l’ésser humà sobre un altre ésser humà sembla 

inherent a la nostra condició; el homo homini lupus de Hobbes ja era una afirmació de 

Plaute
1
, i el podem resseguir fins el relat bíblic de Caín i Abel

2
. Fer una història de la 

violència gairebé equivaldria a fer una història de la humanitat. La manera en què la 

violència s’exerceix, encara millor, s’administra en una societat és el que la fa més o 

menys acceptable. 

 

Al llarg del segle XX l’exercici de la violència i la repressió van arribar en el 

continent europeu als més alts graus de sofisticació. Les dues guerres mundials i els 

totalitarismes marquen un abans i un després de tota una civilització. La generació de 

dolor i mort amb criteris industrials va posar moltes preguntes sobre la taula que la 

divisió del món en dos blocs, comunista i capitalista, va amagar  sota l’amenaça de més 

violència i més mort.  

 

Caigut el mur de Berlin, i ja sense un dels contrincants en el terreny de joc, semblava 

que finalment s’avançava vers la pau mundial. La il·lusió durà poc més d’un any. La 

primera guerra del Golf mostrava com els actors havien canviat, però la dinàmica seguia 

sent la mateixa. I després d’aquell enfrontament, el terrorisme global que caracteritza les 

primeres dècades del segle XXI. 

 

Una violència molt concreta, calculada, sistemàtica, ordenada... adreçada a 

compartimentar el món mitjançant el control i la repressió dels dissidents. S’ha 

transformat i externalitzat, però és antiga, forma part del nucli dur d’Occident: els gulag  

comunistes, els lager nazis, l’imperialisme, la colonització del segle XIX, l’esclavisme, 

el regnat del terror a la Revolució Francesa, el genocidi dels pobles natius americans, ja 

sigui en les versions britànica o ibèrica, la Inquisició, persecució d’heretges i jueus, les 

                                                           
1
 Asinaria v. 495. 

2
 De Cive. Prefaci. 



10 
 

Croades, l’aniquilació d’al-Andalus... són episodis d’una mateixa seqüència de terror 

articulat. Quan i on neix? Per què? 

 

El professor Miquel Barceló estava particularment preocupat per aquest tema, i 

l’estudià a fons acostant-se a la figura del pare Bartolomé de las Casas, a com descrivia 

la destrucció de les Índies. Hi ha un clar vincle entre l’extermini americà i l’eliminació 

de la societat andalusina. L’un no es pot entendre sense l’altre, per les clares connexions 

històriques i, sobretot, per una mateixa concepció intel·lectual: eliminar una societat per 

implantar-hi una de nova. En Barceló es definia a si mateix com un historiador 

d’exterminis
3
.
 
 

 

El punt d’inflexió es dona en unes coordenades molt determinades del procés històric 

de l’Occident Cristià: la predicació per Urbà II de la primera croada el 1095 a Clermont 

Ferrand i la promulgació per Luci III de la butlla Ad abolendam el 1184 amb la que 

convidava a la creació de tribunals per perseguir els heretges albigesos. Ambdues ens 

situen a Occitània i són la culminació d’un llarg procés que té les arrels en la primera 

meitat del segle XI, amb l’inici de la reforma de l’Església que posteriorment 

s’anomenarà Gregoriana.  

 

En un lapse relativament curt de temps, dues o tres generacions, la violència és 

assumida com una eina necessària per assegurar la independència de l’Església dels 

poders seculars, però també per protegir i depurar la Christianitas. De manera paral·lela 

a l’emancipació institucional, promoguda primer pels cluniacencs i després pels papes, 

es desenvolupa una teologia que justifica i reclama el poder coactiu de l’Església, el ius 

gladii per motius espirituals. Des dels temps de Gregori el Gran, a finals del segle VI, 

els papes havien exercit la violència com a poder coactiu; però en un moment en que 

estaven assumint el poder civil, no es pot dir que ho fessin per una finalitat espiritual. 

Cinc segles després hi havia un poder civil que competia amb l’estructura eclesiàstica, i 

l’entorn reformista, inclòs Gregori VII, reivindicava el dret d’ús de la violència física 

per part de l’Església
4
.  

 

La incorporació de l’exercici de la coacció material en el discurs dels reformadors de 

mitjan segle XI arribà en un context molt diferent del de Gregori el Gran. Hi havia 

hagut dos processos vinculats a la construcció i la destrucció de l’Imperi Carolingi que 

hi influïren de manera determinant. 

 

L’Imperi de Carlemany s’edificà amb nous criteris respecte del regne merovingi. 

L’Estat, format per territoris i gents molt diverses, s’articulava entorn de l’Església 

Franco-Romana. Litúrgia, jerarquia, cultura escrita... es reinventaren en l’anomenat 

Renaixement Carolingi, però també el territori. Els llocs de culte foren dotats d’un espai 

propi al qual era assignada una determinada població pel pagament del delme. Els 

                                                           
3
 L’Avenç. Núm 393 (2013) p. 12. 

4
 Stickler, 1947, p. 275. 
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temples ja no se situaven en una divisió administrativa civil sinó que generaven la seva. 

L’Església no era un element més de l’Imperi sinó la seva columna vertebral. 

 

Després, l’Imperi Carolingi es desmuntà molt de pressa. La desintegració territorial 

anava de la mà de la instauració de poders locals que s’apropiaren dels càrrecs que 

havien rebut del monarca. Les estructures públiques de l’administració foren 

substituïdes per vincles privats que amb el temps havien de donar lloc a les institucions 

feudovassallàtiques.  

 

L’exercici de la violència s’aplicà per tant a uns territoris articulats per les estructures 

eclesiàstiques i unes societats on l’exercici del poder s’havia privatitzat. Els detentors 

d’aquest poder ho feien per la violència amb que l’havien assumit i el mantenien, 

violència que se sacralitzà fins cristal·litzar en la pietat cavalleresca. 

 

L’Aragó, l’actual Catalunya Vella i Occitània són territoris on els canvis es 

manifesten de manera evident. Una regió àmplia que patí grans convulsions socials i 

polítiques entre el darrer quart del segle X i mitjan segle XI. Diferents factors hi 

confluïen: la proximitat d’al Andalus, la desintegració del poder carolingi, les reformes 

cluniacenca i gregoriana... I molt especialment la concurrència de figures de primer 

ordre com el dux de Venècia, Pere Orsèol, l’abat Garí de Cuixà, sant Romuald i, 

sobretot, ja en el segle XI, els bisbes Oliba de Vic i Pere de Girona, i la comtessa 

Ermessenda. No és d’estranyar que fos justament en aquest territori on es troba la 

primera referència a una veritable guerra santa cristiana. Quan encara no s’havia 

desenvolupat la reflexió sistemàtica sobre l’ús de la violència amb finalitats espirituals 

Alexandre II va atorgar indulgències a aquells que participessin al setge de Barbastre
5
. 

El 1064 una coalició internacional atacava l’infidel en un clar precedent de la croada de 

1095. 

 

Amb el present estudi pretenem atansar-nos a un territori, el Vallès, rerepaís del 

comtat de Barcelona, en aquests segles X i XI. No volem fer un estudi holístic, només 

identificar unes persones concretes: els escrivans. Ells són els que amb la seva signatura 

validaven els documents per donar-los caràcter públic. Són un element que posa en 

contacte el que és particular i privat amb el que és públic i pertanyent a l’autoritat. Saber 

qui són alguns d’ells i com actuen pot ajudar a entendre com es produeixen els canvis 

descrits a nivell general en un petit espai, amb una gent molt concreta.  

 

 

 

 

  

                                                           
5
 García-Guijarro, 2004, p. 253. 
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0.1. Antecedents: els llocs de culte seculars del Vallès Occidental 

El principi de generació espontània, segons el qual hi ha certs organismes vius que 

sorgeixen de la matèria inert, va ser refutat per Louis Pasteur els anys 60 del segle XIX. 

Des de llavors els biòlegs assumeixen que tota forma de vida prové d’una altra forma de 

vida. Aquest principi tan elemental és aplicable a tots els éssers vius, també als humans 

i a llurs activitats. Seguint el raonament podríem afirmar que tota activitat humana 

sorgeix d’una activitat precedent, que és fruit d’un procés que es dona en un espai i 

temps determinats. Tanmateix no és estrany veure estudis que analitzen elements del 

passat com sorgits del no-res, des de l’arqueologia, la història de l’art, la història del 

dret...  És el cas de les esglésies en el context europeu medieval. Simplement hi són, han 

sorgit, com per generació espontània. A la pregunta sobre el per què hi són no hi ha 

resposta. Formen part d’un paisatge.  

 

L’objectiu principal del treball de recerca de Màster que em va dirigir el 2009 el 

prof. Miquel Barceló era descriure com eren compresos i quina funció exercien aquests 

edificis durant els segles X i XI al Vallès Occidental
6
.  La conclusió de l’estudi fou la 

detecció de l’ús per part dels escrivans de tres formularis per designar els llocs de culte 

cristians: la basilica, la domus i l’ecclesia.  

 

Mentre que l’ús del mot basilica era molt esporàdic, pràcticament un cultisme de 

tradició antiga, els altres dos són utilitzats de manera generalitzada per designar els llocs 

de culte. Vam constatar que hi havia una distribució temporal a l’hora d’emprar els 

termes:  

 

Una primera fase en que es fa servir de manera gairebé exclusiva el mot domus per 

designar els edificis de culte, que integrats en una estructura política de tipus públic, no 

són significatius en l’articulació del territori.  

 

La segona fase comença de manera sobtada vers el 1035; en ella s’introdueix el mot 

ecclesia per designar els edificis de culte, encara dins d’una estructura pública de poder.  

 

En la tercera fase, a partir del 1043, s’utilitza de manera aclaparadora el mot 

paroecia per designar l’espai termenat depenent d’una ecclesia. Només a partir del 

1050, i en molt pocs casos, es documenta la presència d’un espai delimitat en l’entorn 

immediat de l’ecclesia, designat amb els mots cimiterium i sacraria, així com les 

possessions de particulars anomenades sacrarium. En aquesta darrera etapa ja es 

constata que els edificis eclesiàstics són especialment significatius en l’organització del 

territori, i són tractats com propietats privades.
7
  

                                                           
6
 Baró, 2009. 

7
 Ho il·lustra la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem de 

Montcada [1059-1080], FD463 (ACA2 115)   o el cas flagrant de voluntat d’adquisició de la parròquia de 

Sant Feliu d’Arraona
 
FD327 (ACA1 615) El 1064 Guillem Bernat d’Òdena i la seva esposa Ermengarda 

donen en feu a Arbert Bernat el Castell d’Arraona i declaren que ...si Deus illis dederit ipssam 

parrochiam de Sancto Felice, donent eam ad Arbertum iam dictum. Especifica la reducció en els 
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El registre arqueològic mostra, durant el segle XI, una gran activitat constructora o 

reconstructora d’edificis destinats al culte, que coincideix cronològicament amb les dues 

darreres fases que vam identificar en l’estudi i el canvi de formulari
8
. Aquesta activitat 

posa de manifest una major capacitat de concentració de treball humà, això és de 

captura de renda pagesa
9
, que es destina a construir uns edificis que articulen el territori 

i són el pol d’atracció de vius i morts.  Les noves esglésies es basteixen amb tècniques 

constructives diferents i un estil arquitectònic, el conegut com a primer romànic 

meridional, que, procedent d’Itàlia, els vincula a Roma i la romanitat.  

 

Com més endavant exposarem, la historiografia descriu uns canvis dràstics en la 

societat i estructures polítiques del comtat de Barcelona durant la quarta dècada del 

segle XI. Les explicacions divergents coincideixen en afirmar un canvi sobtat, en certs 

aspectes brutal, que es produeix en pocs anys i dona pas a una societat que s’organitzarà 

d’una manera molt diferent. L’abundant documentació escrita que s’ha conservat 

permet resseguir aquest canvi, anomenat per alguns mutació, per d’altres revolució
10

... 

que coincideix cronològicament amb els canvis en el vocabulari que hem identificat. 

 

Per què es produeix el canvi en el vocabulari? Pot ser degut a diverses causes: una 

transformació en l’objecte referenciat, en aquell que el descriu, en aquell que ha 

encarregat la descripció o en el destinatari que l’ha de rebre. En qualsevol cas una 

modificació d’aquesta mena posa de manifest una alteració en un o diversos factors de 

l’acte comunicatiu. 

 

En els textos estudiats per fer la recerca la transmissió de la informació és 

particularment reglada; tant la llengua escollida (el llatí) com les fórmules, molt 

estandarditzades, posen de manifest que lluny de tota espontaneïtat són el fruit d’una 

autoritat que imposa els seus criteris. Entre ells, hi ha uns especialistes que han rebut la 

formació adequada i estan qualificats per redactar els documents amb validesa jurídica. 

Són els escrivans. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
pagaments que haurà de fer-los en cas de no aconseguir-la: Et si ipsam parrochiam de Sancto Felice non 

abuerit, abeat eis in ostes et in chavalchadas tres milites obtimos adobatos de illorum servicio, sine 

engan. 
8
 Es tracta de les fases 4 i 5. La  4, que abasta 1036-1080ca. es caracteritza per l’ús massiu dels termes 

ecclesia i paroecia. La fase 5, que comprèn els dos decennis  de 1080-1100ca. està marcada per un declivi 

en l’ús d’aquests mateixos termes. 
9
 Bonnassie comprèn més aviat la febre constructiva com un signe del creixement econòmic, i més 

concretament de l’entrada de numerari.  Ell conclou que la naixença precoç de l’art romànic català ha 

d’ésser considerada, sense vacil·lació, com un dels fruits del creixement econòmic del país (Bonnassie, 

1981, p. 424). 
10

 Podem citar dos estudis clàssics que des del títol mostren ja el concepte de mutació: el de Guy Bois de 

1988, La mutation de l’an mil. Lournand, village mâconnais, de l'Antiquité au féodalisme, on el mot 

“mutation” fou traduït al castellà per “revolución” (Bois 1997), i el de Josep M. Salrach del 1991 Entre 

l'Estat Antic i el Feudal. Mutacions socials i dinàmica político-militar a l'occident carolingi i als comtats 

catalans (Salrach, 1991). 
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0.2 Escrivents, escrivans i notaris 

 

Que un acte de naturalesa privada passi a ser de naturalesa pública suposa 

l’existència d’una autoritat de tipus públic que avali aquest acte que s’ha d’haver 

realitzat amb unes formes estipulades i que comporta una fiscalització. Per tant és 

indispensable: 

-distingir entre àmbit privat i àmbit públic 

-reconeixement d’una autoritat de tipus públic 

-subjecció a unes normes jurídiques 

-fiscalització per part de l’autoritat pública  

 

Aquests elements que són evidents en el context del notariat sorgit de la recepció del 

Dret Comú a partir de finals del segle XII són sovint posats en dubte o directament 

negats per als actes tinguts en les centúries precedents. Així, molts autors consideren 

que la documentació conservada és fruit d’una necessitat inherent a la naturalesa 

humana que en la mesura de les seves possibilitats tendeix a utilitzar l’escriptura per 

preservar la memòria d’un acord entre particulars que no té res a veure amb l’autoritat 

pública. Així Zimmermann arriba a afirmar en la seva monumental tesi sobre la cultura 

escrita a Catalunya en els segles que ens interessen que la redacció dels documents de 

transacció la realitzaven els escolars de monestirs i catedrals per causa de la baixa 

categoria dels textos
11

. Així, aquell que materialment escriu les paraules del document 

no seria més que un mer escrivent, un element instrumental que no suma res a l’acte 

jurídic encara que en respecti les formes. 

 

Altres autors consideren que el redactor del document aporta a aquest un valor afegit 

respecte a la mera transcripció de les paraules d’un acte tingut entre persones privades
12

. 

L’escrivà, més enllà de ser un mer escrivent, disposaria dels models de formulari per 

redactar els documents i els coneixements jurídics per escollir-ne el més adequat i 

emprar el vocabulari idoni. Com recull el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans és 

 El qui tenia al seu càrrec la redacció i l’autenticació d’actes i de contractes posats en 

pública forma i de les actuacions judicials, governatives i administratives
13

. 

 

És clara la distinció entre escrivent i escrivà. Més subtil és la distinció entre l’escrivà 

i el notari. Aquest darrer a més té l’ofici com a funció pública i sovint és anomenat 

scriba a la documentació.  

 

                                                           
11

 Zimmermann, 2003. 
12

 Pere Puig afirma categòricament que Els documents d’aquest diplomatari foren escrits i subscrits per 

escrivans d’ofici  (P. Puig, El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles 

X i XI 1995, 619). R. Oulion conclou en la seva tesi que Le notaire, par son instruction et sa notoriété 

publique, est implanté dans le paysage haut-médiéval, quelle que soit l’autorité à laquelle el se rattache 

(Oulion 2013, 84). 
13

 Consulta feta a https://dlc.iec.cat el 27 de febrer de 2018. 

https://dlc.iec.cat/
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Actuen els redactors dels documents dels segles X i XI amb autoritat pública? En cas 

afirmatiu, és aquesta conferida ad casum? Existeix algun tipus de vincle estable entre 

l’autoritat pública i els escrivans abans de la recepció del Dret Comú? 

 

0.3 Objectius  

 

La raó principal d’aquest estudi és aportar dades objectives per al coneixement de qui 

foren aquells homes que van fer possibles materialment els documents que s’han 

conservat als nostres arxius.  

 

Caldrà per tant definir el “qui” eren a través de la individuació de llurs signatures, 

cal·ligrafia i vocabulari, així com el “quan” actuaren per la datació interna dels 

documents. Acudirem a l’arqueologia del paisatge per situar l’”on”, identificant els 

llocs descrits en els diplomes i que mostren el marc d’actuació de l’escrivà.  

 

La història institucional ens ajudarà a concretar “en virtut de qui” es redacten els 

documents, qui fa que tinguin valor jurídic. Més en concret la història de l’Església ens 

ha de permetre contextualitzar els canvis en el vocabulari detectat en els formularis i 

descriure amb més precisió “de què” parlen. 

 

Hem organitzat l’estudi en tres grans seccions. La primera dedicada a la descripció 

de les fonts documentals i la metodologia emprada per obtenir la informació.  La segona 

secció és la identificació dels escrivans, fent  l’inventari i estudi dels individus. 

Finalment la tercera secció se centra en la topografia vinculada als escrivans, mostrant 

les fonts d’informació i les eines utilitzades per analitzar-les, així com els resultats 

cartogràfics i l’elaboració de les fitxes d’unitat topogràfica.  

 

L’estudi d’aquests individus ens portarà a plantejar qüestions relatives al vocabulari 

que empraven per designar els llocs de culte que tenen derivades que plantegen 

interessants problemes historiogràfics. Per això hem cregut important incloure, dins de 

la introducció, un breu resum del context històric del Vallès els segles X i XI i sobretot 

una mirada a la historiografia que ha tractat aquesta època a Catalunya. La 

documentació i en menor mesura l’arqueologia han estat sovint la base d’estudis 

elaborats amb finalitats molt concretes fruit del moment social i polític en què es feien. 

Creiem convenient poder partir dels motius que han donat lloc a aquests estudis per 

entendre quines preguntes feien a les fonts, relacionades amb el poder, l’economia, les 

relacions socials... per mostrar que estem tractant d’un tema que encara no s’havia 

plantejat. 
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0.4 Estat de la Qüestió 

 

 

0.4.1 Introducció a la historiografia 

 

Des de la commemoració del mil·lenari de Catalunya (1988) hem assistit a un 

devessall de celebracions arreu de la Catalunya Vella rememorant les arrels del país, 

comarques, localitats, monestirs, esglésies, castells... Sembla que una nació va néixer 

just mil anys enrere, i tornar als fets esdevinguts en aquell llunyà passat referma el 

present i posa les bases d’un futur. Aquest fou l’objectiu de la gran exposició 

Millenum
14

 que aplegà el bo i millor de l’art català de mil anys, i fins i tot dues sèries de 

TV3, “Arnau” i “Ermessenda”, se situen en aquestes remotes dates. Sorprèn veure com 

aquest segle XI ha generat més interès en el gran públic que figures com Jaume I, o 

l’esplendorós domini de la Mediterrània dels seus successors. 

 

Per què estudiar el segle XI? Per la mateixa raó que en els darrers anys el tricentenari 

del 1714 ha posat en el punt de mira el segle XVIII. El principi i la fi d’una nació, 

nascuda entre dos estats forts (al-Andalus i el Carolingi) i destruïda entre dos imperis 

(Espanya i França) i una dinastia (la Borbònica). Una sorprenent nació sense estat que 

s’obstina a sobreviure entre gegants: conèixer el seus orígens és conèixer la seva 

essència, i defensar-la. L’estudi de la història a Catalunya ve marcat per aquesta 

reivindicació, que si bé no és insòlita en el context europeu, destaca per la seva 

perseverança i fonamentació en el fet cultural.  

 

Els grans temes de fons, les preguntes que planteja l’historiador, sovint s’adrecen a 

respondre una qüestió que correspon al present, ja sigui del segle XIX, XX o XXI. 

Tenint en compte la complexitat del marc historiogràfic català, creiem necessari fer-ne 

una exposició de la recerca sobre els segles X i XI dels darrers 200 anys
15

. Els contextos 

polítics i socials han condicionat, quan no determinat, els plantejaments de la recerca. 

Comprendre el per què de les qüestions que s’han proposat ens ajudarà a trobar alguna 

d’aquelles preguntes que encara no s’han fet, i que pot fer alguna aportació a un camp 

treballat àmpliament i meticulosa per molt bons historiadors. 

 

 

 

0.4.1.1 Historiografia romàntica i de la Renaixença 

 

Després de les guerres napoleòniques Europa es recompon. Formalment, a les taules 

del Congrés de Viena es posen les bases de futurs conflictes. En la pràctica, 

s’abandonen els referents que durant segles havien servit de fonament polític, social i 

religiós a bona part del continent. La Revolució i l’expansió territorial de l’Emperador 

                                                           
14

 Millenum: història i art de l'església catalana. Catàleg, 1989. 
15

 Prenem en aquest apartat com a punt de partença les excel·lents síntesis publicades per Flocel Sabaté 

(Sabaté, 2010) i J. M. Salrach (Salrach, 2014). 
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dels francesos ho havien capgirat tot. Tornar a l’ordre antic era l’opció d’alguns, buscar 

nous referents i formes organitzatives la d’altres. Fonamentar la pròpia opció política i 

ideològica esdevé imprescindible en un moment de reformulació de les identitats. És 

l’època del romanticisme, temps de descobrir quin és l’esperit d’un poble, el volkgeist. 

 

Els anys vint del segle XIX aquest esperit entra en la burgesia i la intel·lectualitat 

catalanes que reivindiquen la pròpia idiosincràsia davant d’una Espanya que s’identifica 

només amb Castella
16

. Mentre es perden les colònies americanes, el país es dessagna en 

les guerres carlines i Barcelona esclata periòdicament en revoltes socials, la recerca de 

la pròpia identitat es concreta cada cop més en una llunyana i esplendorosa Edat 

Mitjana. Les classes benestants s’emmirallen en un imperi mercantil que havia dominat 

la Mediterrània i havia generat complexes institucions polítiques. Víctor Balaguer ho 

reflectirà en els seus escrits, però molt especialment en el nomenclàtor dels carrers de 

l’Eixample de Barcelona: territoris de la Corona d’Aragó, institucions barcelonines i 

catalanes i grans personatges d’aquell gloriós passat medieval estructuren la nova ciutat 

un cop derrocades les opressores muralles que simbolitzen el domini absolutista 

borbònic. En certa manera l’admiració que tenen els constitucionalistes per l’Imperi 

Austrohongarès es tradueix en exaltació del propi passat medieval. 

 

La Renaixença catalana, promoguda per una burgesia cada cop més queixosa amb la 

cort de Madrid, menys interessada per un país que segueix destrossant-se interiorment, 

té referents internacionals que l’esperonen. Els processos d’unificació alemany i italià 

s’havien construït sobre sòlides bases culturals. També Catalunya, i molt particularment 

la industrial i cosmopolita Barcelona ho faran. La literatura, les arts plàstiques, i en 

particular l’òpera vincularan la capital del país amb el panorama europeu.   

 

L’Exposició Universal de 1888 mostra al món la puixança econòmica de la ciutat, i 

s’acompanya d’un aparat cultural sense precedents. Barcelona exhibeix les seves 

profundes arrels europees en el passat carolingi. Ripoll i Montserrat celebren llurs 

respectius mil·lenaris. Economia, política, història, art, religió... conflueixen en un 

projecte que ja no cerca paral·lelismes amb el castellà, sinó que es contraposa. Antoni 

Aulèstia, escrivint ja en català, exposa com el geni català està en les seves antigues 

institucions
17

. No es fixa en la Corona d’Aragó sinó només en el Principat. La 

proclamació del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat catalitza el sentiment 

identitari i un projecte nacional conjunt que vol superar les divisions fruit de les guerres 

carlistes. Morgades i Torres i Bages,  bisbes de Vic, successors d’Oliba, veuen en el 

prelat del segle XI el gran pare de la pàtria a qui seguir. És en aquest context que el 

1881 Morgades funda el Museu Episcopal de Vic com a eina d’apostolat i d’afirmació 

de la cultura medieval catalana. 

 

 

                                                           
16

 Un clar exponent és Pròsper de Bofarull en el seu “Los condes de Barcelona vindicados” (Bofarull 

1836). 
17

 Aulèstia, 1887. 
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0.1.4.2 De la Mancomunitat al franquisme 

 

Institucionalment el projecte nacional cristal·litza en la Mancomunitat de Catalunya. 

Paral·lelament a la desfeta econòmica i identitària que suposa per a Espanya la pèrdua 

de les darreres colònies, a Catalunya es construeixen estructures culturals de primer 

ordre sota l’empara de les diputacions, particularment la de Barcelona. Els Estudis 

Universitaris Catalans seran fogar d’estudiosos d’aquella Edat Mitjana on es forjà la 

identitat catalana i les seves institucions. Cal destacar-ne Ramon d’Abadal i de Vinyals, 

que s’especialitzarà en el món carolingi de la mà de P. Calmette. Historiador, jurista i 

polític comença la seva activitat amb la Mancomunitat, però no serà fins l’època 

franquista que, impossibilitada l’acció política directa, es dedica a l’estudi de l’Edat 

Mitjana catalana. La biografia de l’Abat Oliba
18

, que posa al dia la feta per dom 

Anselm. M. Albareda
19

, serà el punt de partença dels seus estudis dels segles X i XI que 

havia començat amb Valls i Taberner. 

 

Josep Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat, serà en aquest moment el 

màxim exponent de l’estudi de l’art medieval català.
20

 Arqueòleg, arquitecte i polític 

encarna en la seva persona el gran abast d’aquell projecte de construcció nacional. 

Tindrà interès a prologar, el 1922, la Història Nacional de Catalunya  de Rovira i 

Virgili
21

. El coneixement del passat posa les bases per la construcció del futur.  També 

Soldevila
22

, tot i tenir més present la història econòmica, seguirà centrat en les 

institucions polítiques. 

 

Acabada la dictadura de Primo de Rivera, els nous aires de la II República, 

institucions renovades com la Universitat Autònoma i els totalitarismes europeus, 

marquen el pensament i les línies d’estudi de Jaume Vicens Vives. En un context 

radicalment democràtic, i després de total pèrdua de les llibertats, apel·la al mil·lenari 

pactisme com a element identitari fonamental del poble català
23

.  

 

Durant els foscos anys de la dictadura franquista, especialment els crus quarantes i 

cinquantes, immersos en una profunda mediocritat intel·lectual en els àmbits acadèmics, 

es continuen els estudis centrats en les institucions catalanes i les qüestions jurídiques. 

E. Rodón
24

, J. Font i Rius
25

 i F. Udina
26

 fan importants aportacions en aquests àmbits, 

que seran continuades per A. Udina
27

, G. Gonzalvo
28

 i A. Iglesia
29

.  El canonge Carles 

                                                           
18

 Abadal, 1948. 
19

 Albareda, 1931. 
20

 De Puig i Cadafalch cal destacar la seva monumental obra “L’arquitectura romànica a Catalunya” on 

estableix els vincles d’una cultura desenvolupada a partir d’una profunda tradició arrelada en la romanitat, 

i amb vincles per tot el nord mediterrani fins a Armènia  (Puig i Cadafalch 1909-1918). 
21

 Rovira i Virgili, 1922-1934. 
22

 Soldevila, 1934. 
23

 Vicens i Vives, 1954. 
24

 Rodón, 1957. 
25

 Font, 1969. 
26

 Udina F. , 1951. 
27

 Udina A. , 1984. 
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Cardó
30

 farà la seva reflexió sobre les causes de la tragèdia de la guerra civil i la 

dictadura a partir de l’esquema de les dues tradicions institucionals, catalana i 

castellana, que tenen la seva arrel en el segle XI, i també el seu reflex espiritual. 

 

La historiografia catalana dels segles XIX i XX fins els anys ’70 en estudiar l’Edat 

Mitjana se centra en les institucions polítiques i religioses. En les de l’Alta Edat Mitjana 

per mostrar els orígens carolingis del país que li donen una essència diferent a la de 

Castella. En les del segle XI per descriure les bases del conglomerat institucional que es 

consolida en la Baixa Edat Mitjana i és el fruit del caràcter pactista i polític dels 

catalans. Molts dels historiadors estaven compromesos políticament, i sobretot en temps 

de règims autoritaris o de fort nacionalisme espanyol, fan una tasca de reconstrucció 

nacional a partir del coneixement del passat. No difereix molt del que succeeix a la 

major part d’Europa fins la Segona Guerra Mundial, amb la particularitat de no disposar 

d’institucions estatals en les quals recolzar-se.  

 

 

0.4.1.3 Irrupció de la historiografia materialista francesa  

 

La principal característica de la postguerra a Europa és la divisió del continent en dos 

blocs, el capitalista i el comunista, amb una forta presència de la ideologia marxista en 

sindicats i partits occidentals. L’estudi de la història, tot i haver tingut present 

l’economia i els aspectes socials, vindrà marcat per l’àmplia introducció de la 

metodologia marxista. En concret a la França dels anys 50 i 60 es desenvoluparà el 

materialisme històric posant la lluita de classes en el centre del debat.  

 

Ja abans de la II Guerra Mundial Marc Bloch i l’escola dels Annales, centraren el seu 

interès en l’economia i els aspectes socials iniciant un debat sobre la definició del 

feudalisme. Com s’ha d’identificar? A partir del mode de producció feudal? A partir de 

les institucions feudovassallàtiques? Segons el criteri es pot fer començar al Baix Imperi 

i fer-lo perdurar fins la Revolució Francesa, o al contrari, circumscriure’l als segles XI-

XIV. 

 

Els anys 50 Georges Duby
31

 magnifica el debat i centra en l’any 1000 el canvi que 

suposarà la ràpida gestació del feudalisme, tant l’econòmic com l’institucional. Una 

mutació que porta del mode de producció antic al feudal. Es posa plenament en crisi el 

model vigent segons el qual el feudalisme hauria nascut entre el Rin i el Loira en època 

carolíngia i després seria exportat de manera imperfecta als territoris meridionals. 

L’existència mateixa de formes feudals complexes al sud d’Europa, en alguns casos 

molt ben documentades per rics arxius, situa ara el focus d’atenció en la zona 

                                                                                                                                                                          
28

 Gonzalvo, 1986. 
29

 Iglesia, 1992. 
30

 Cardó, 1994. 
31

 Duby, 1962. 
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mediterrània. Descriure aquests feudalismes que havien semblat “imperfectes” pot 

aportar nova llum al debat. 

 

A principis dels anys 70 s’elaboren els grans estudis regionals sobre  els feudalismes 

meridionals, que es veuran com un àmbit on entendre millor la gènesi del sistema. Amb 

el precedent de G. Duby pel Maconnais, una nova generació d’historiadors afrontarà 

l’origen del feudalisme en baixes latituds: Pierre Toubert pel Laci, Jean Pierre Poly per 

la Provença, Pierre Bonnassie per Catalunya i posteriorment Chris Wickham amb els 

estudis sobre San Vicenzo al Volturno. 

 

El treball de Pierre Vilar
32

 sobre la Catalunya moderna va ser a inicis dels anys 60 un 

revulsiu per a l’estudi de la història catalana i espanyola. El títol mateix de l’obra: La 

Catalogne dans l'Espagne moderne: recherches sur les fondements économiques des 

structures nationales, indica que l’anàlisi dels factors econòmics i socials, aplicant 

l’utillatge marxista, vertebra el relat que vol ser holístic, i dóna raó també de la història 

institucional.  

 

La tesi doctoral de Pierre Bonnassie
33

, elaborada a partir d’una impressionant base 

documental recollida durant anys per tota la Catalunya Vella, marcarà un abans i un 

després de la comprensió de l’Alta Edat Mitjana a Catalunya. Bonnassie trasllada 

Catalunya de la perifèria historiogràfica (perifèria per la historiografia francesa, un racó 

de l’Imperi Carolingi, perifèria per la historiografia espanyola, ja que forma part de 

l’Espanya incorporada a les estructures estatals de Castella) i la situa al bell mig del 

debat europeu sobre el feudalisme. És un territori on la mutació feudal es pot 

documentar de manera evident i amb tots els elements possibles.  

 

Segons Bonnassie, que aprofita molt del treball de Ramon d’Abadal, a Catalunya es 

dóna un pas especialment ràpid entre una societat antiga on encara funcionen les 

institucions de tipus públic, a una societat ja plenament feudal, caracteritzada per la 

patrimonialització de les institucions i de les relacions entre les persones.  Dos són els 

factors que determinen aquesta mutació: l’herència visigòtica d’una estructura pública 

fonamentada en el dret, i la proximitat de la frontera al sud i a ponent, que facilitarà 

l’autonomia d’uns nobles acostumats a exercir la violència i aconseguir grans quantitats 

de recursos amb ella, sobretot d’al Andalus.  

 

Les violències feudals es desfermen en un lapse de temps molt curt, el segon terç del 

segle XI, amb la revolta dels senyors contra el comte de Barcelona. La resolució del 

conflicte arriba quan el comte aconsegueix situar-se en el vèrtex de les aliances 

senyorials, teixides jeràrquicament. Ell es manté en el poder però la justificació d’aquest 

i la forma d’exercir-lo seran ja plenament feudals. 

                                                           
32

 Vilar, Pierre. La Catalogne dans l'Espagne moderne: recherches sur les fondements économiques des 

structures nationales. Sevpen, 1962. (Vilar 1978). 
33

 Bonnassie, Pierre. La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d'une 

société. Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1975. (Bonnassie, 1981). 
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El sistema senyorial s’associa al mode de producció feudal, i el sistema antic va 

associat al mode de producció esclavista. Per això Bonnassie mirarà de trobar els darrers 

vestigis de presència d’esclaus just abans de la revolta feudal
34

. 

 

A la Itàlia central, al Laci, Pierre Toubert
35

 descriu com es concentra la població en 

nuclis fortificats. Situats en llocs alts, al seu voltant es redissenya l’espai agrícola. 

Toubert defineix aquest canvi cap a la societat feudal, consolidat vers l’any 1000, com 

incastellamento. Chris  Wickam
36

 estudiarà el mateix fenomen més al sud, al Molise, a 

l’entorn de l’abadia de San Vincenzo al Volturno. 

 

En el cas italià l’arqueologia ha jugat un paper important per contrastar les propostes 

dels historiadors. Riccardo Francovich al centre d’Itàlia i Richard Hodges
37

 al Molise 

han pogut aportar cronologies i processos diferents als que es reflectien a la 

documentació escrita i que remunten els castella en molts casos a l’època carolíngia. 

 

El mateix fenomen de concentració de la població és descrit per Robert Fossier
38

 per 

al nord de França, i l’anomena encellulement. També el tomb de l’any 1000 seria clau a 

la Picardia i altres zones de França. A partir de l’arqueologia Elisabeth Zadora-Rio
39

 

mostrarà aquest procés al voltant de les esglésies del centre de França. 

 

Jean Pierre Poly
40

 estudia la Provença i descriu un panorama semblant al de 

Bonnassie. Utilitza el concepte mutation féodale per remarcar el trencament que suposa 

un procés tan ràpid. L’abundant documentació de Cluny permet a Guy Bois fer un 

exercici de microhistòria amb el llogarret de Lournand. Les seves conclusions el porten 

a titular el seu estudi La mutation de l'an mil: Lournand, village mâconnais, de 

l'Antiquité au féodalisme
 41

. En ell mostra com uns pagesos, lliures després del temps 

d’esclavitud, són sotmesos a la fi del segle X per la violència dels senyors. 

 

A partir dels anys ’90 del segle XX hi ha molts autors crítics amb aquest model 

mutacionista i proposen altres interpretacions. Les noves aportacions arribaran sobretot 

des dels Estats Units. 
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0.4.1.4 Noves visions des de l’altre costat de l’Atlàntic  

 

L’estudi de l’Edat Mitjana als Estats Units d’Amèrica s’havia cenyit a França, 

Anglaterra i poca cosa més fins mitjans del segle XX. Entrada la segona meitat del segle 

hi ha un major interès pel món hispànic, sobretot com a precedent immediat de la 

colonització del Nou Món. La mirada i la metodologia és diferent a la vigent a Europa; 

proposen una recerca polifacètica, on el fet cultural i antropològic tenen molt de pes. 

 

El més destacable dels americans és Thomas N. Bisson, professor de Harvard, que 

tot i centrar-se en la Baixa Edat Mitjana, especialment en el segle XII, analitza la 

societat del segle XI des de la perspectiva del poder: qui el té i sobre qui l’exerceix. 

Exposa com molts dels fenòmens observats i descrits per al segle XI, segons el seu 

criteri, no es consoliden fins el segle XII
42

. Per ell els enfrontaments del segle XI no són 

una lluita de classes, sinó les disputes entre grups de senyors, prínceps i petits potentats, 

ja que les senyories s’haurien establert en època carolíngia. El sistema no està en 

qüestió, només qui té el poder.  

 

Paul Freedman, alumne de Bisson, nega també tot canvi sobtat. En el seu estudi 

sobre la pagesia catalana relativitza molt que hi hagués una fase de llibertat, i retarda, 

com el seu mestre, la servitud fins el segle XII
43

. 

 

També des dels Estats Units i alumne de Bisson, Adam Kosto analitza 

exhaustivament les convinences, els principals instruments de relació entre senyors
44

. 

Mostra com a partir d’aquestes s’estructura la societat dels segles XI i XII. És molt 

crític amb el concepte de canvi sobtat, denunciant la rigidesa dels models artificials de 

feudalisme construïts per la historiografia, i l’anacronisme que suposa contraposar ordre 

públic amb l’exercici privat del poder
45

. Eugene L. Mendonsa vol fer una aproximació 

antropològica al poder centrant-se específicament en Catalunya tot prenent com a base 

la tesi de P. Bonnassie
46

. 

 

Un recorregut diferent té Barbara Rosenwein, que estudia la litúrgia de Cluny del 

segle XI
47

. Des d’una perspectiva cultural, passa a interessar-se pels donadors de terres 

al monestir, mostrant com els intercanvis de terres tenen tant d’objecte econòmic com 

de ciment social. La donació, la compra-venda... són molt més que una transacció, 

serveixen per teixir una xarxa de relacions al voltant del monestir. En les societats 

precapitalistes aquestes tenen un alt valor simbòlic. Rosenwein no tracta directament la 

documentació catalana, però el seu estudi influirà en com veure el teixit social a partir 

dels textos. 
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0.4.1.5 Historiografia post-marxista  

 

En el panorama francès la disciplina d’història eclesiàstica ha aportat alguns noms 

que s’han sumat des dels anys 90 del segle XX al debat sobre el feudalisme. Elisabeth 

Magnou-Nortier, analitza la Reforma Gregoriana a la Narbonesa
48

, dibuixant un 

panorama de tradició romana on un príncep és l’únic detentor dels poders públics, que 

perduraria fins ben entrat el segle XI, quan per influx del feudalisme clàssic del nord, la 

societat perdrà la seva autonomia en un context de corrupció clerical. 

 

Dominique Barthélemy, deixeble de Toubert i Duby, és potser amb Rosenwein el 

més obertament crític amb els postulats de la crisi o mutació de l’any mil. Ha centrat els 

seus estudis en l’articulació de la societat a partir de la tensió entre els cavallers i 

l’Església, la Pau de Déu i la pietat cavalleresca que ja havia estudiat Marcus Bull
49

. 

 

Als territoris de la Borgonya ja hem esmentat els estudis de B. Rosenwein sobre 

Cluny, i cal destacar les aportacions de D. Iogna-Prat sobre la gran abadia benedictina. 

Descriu com el mon dels monjos negres construeix un cristianisme per exclusió
50

.  Un 

principi d’exclusió i repressió que pocs anys abans ja havia desenvolupat en profunditat 

R. I. Moore
51

. Comprendre l’eclesiologia dels segles IX al XII permet acostar-se a com 

entenien i volien construir una societat a la terra aquells homes que cercaven que fos 

com la del cel. Posteriorment Iogna-Prat ha condensat en un volum una història de 

l’espai sagrat en l’Occident medieval
52

, on mostra com canvia la concepció i 

significativitat dels llocs de culte, que arriben a generar una nova topografia. 

 

El nordirlandès R. I. Moore, havent begut de les fonts de Peter Brown
53

, analitza les 

heretgies en l’Església llatina i els mecanismes d’exclusió que requereixen de la 

violència com element indispensable del sistema. Posa de manifest el profund canvi 

experimentat entre els segles X  i XIII pel qual es fonamenta una societat de l’exclusió i 

la persecució sistemàtica del dissident.  

 

Una atenció especial ens mereix Michel Zimmermann. Aliè al debat sobre la gènesi 

del feudalisme al món mediterrani estudia el mateix període des de la lingüística i la 

diplomàtica
54

. Planteja que la identitat cultural, sociològica i política catalana es gesta 

els segles X i XI, per consolidar-se plenament el segle XII. Els seus estudis aniran cada 

cop més adreçats a mostrar, des de l’acurada anàlisi de la documentació, la gènesi dels 

principals elements que en un futur configuraran Catalunya, com reflecteix el títol del 

seu llibre de 1989 En els orígens de Catalunya. Emancipació política i afirmació 
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cultural
55

. La seva tesi doctoral, una magna obra en dos volums publicats el 2003 per la 

Casa de Velázquez
56

, ve a complementar la tesi de Bonnassie. O més aviat, donar una 

visió alternativa de la mateixa època. Lluny del marxisme i el materialisme, amb una 

grandíssima erudició i coneixement de la historiografia catalana, pretén fer un estudi de 

sociografia històrica, que mostri les arrels de l’actual poble català en la seva fase 

inicial. 

Constata els grans canvis de mitjan segle XI i els descriu especialment des de 

l’anàlisi del llenguatge emprat. L’ús de la llengua vernacla en les noves formes 

documentals (les convenientiae) mostra l’estret vincle entre la llengua parlada, el català, 

i la creació de les institucions feudovassallàtiques.  

 

 

0.4.1.6 Historiografia catalana després de Bonnassie 

L’obra de Pierre Bonnassie esdevé a Catalunya un referent ineludible i és 

àmpliament assumida. J. M. Salrach, que provenia de l’estudi de les institucions, 

desenvoluparà els seus treballs partint d’aquest esquema mutacionista i en serà el 

principal divulgador en obres de gran abast.
57

 Més recentment Salrach ha estudiat la 

justícia i el sistema judicial en els quals hi veu la ruptura corresponent a la revolució 

feudal
 58

. 

 

Diverses reunions científiques, sobretot els col·loquis fets a Girona els anys 1985
59

 i 

1992
60

 i a Barcelona el 2002
61

, van posar sobre la taula quin tipus de feudalisme es dona 

als comtats catalans. El 1985 s’afirmava l’existència d’un feudalisme que s’aferma a la 

Catalunya Vella i després s’expandeix vers el sud i les illes a costa de l’Islam. El 1992 

es debat el concepte d’incastellamento vint anys després de la seva formulació, i com es 

reconeixen fenòmens similars en l’occident mediterrani.  El 2002, en un context molt 

diferent, quan el model mutacionista fa temps que ha estat contestat, tant per autors 

europeus com sobretot els nord-americans, l’atenció se centra en descriure i quantificar 

el feudalisme
62

, sense preocupar-se tant per si hi ha hagut un canvi sobtat o no. De fet, 

els primers anys del segle XXI l’interès s’ha desplaçat més aviat cap a la plena Edat 

Mitjana i l’Antiguitat Tardana.  

 

T. N. Bisson i els americans, així com alguns dels autors europeus (Barthélemy, 

Moore) fan una aproximació a l’època del tomb de mil·leni des de la perspectiva de la 
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història de la cultura i el poder. En la mateixa línia S. M. Cingolani
63

 ha estudiat vàries 

de les figures polítiques de l’època, reprenent temes que J.E. Ruiz Doménech havia 

abordat des de l’estructuralisme i la història de les mentalitats
64

. 

 

 

0.4.1.7 Els historiadors de l’Església de Catalunya 

 

Des dels temps d’Eusebi de Cesarea la història de l’Església és una disciplina que ha 

anat per camins diferents de la historiografia civil. La teologia i l’experiència espiritual 

formen part de la seva naturalesa, i el mateix principi d’encarnació del cristianisme fa 

que sigui un locus theologicus, un àmbit de revelació i de descobriment de la presència 

de Déu. Les institucions eclesiàstiques han mostrat sempre un gran interès per la 

història: elaboració dels episcopologis que asseguren la successió apostòlica, 

l’hagiografia que fonamenta en els màrtirs i sants les comunitats locals, i en la 

diplomàtica, necessària per resoldre els interminables conflictes interns per drets o 

privilegis atorgats en el passat.  

 

A l’Estat Espanyol es dona a més una particularitat habitual en els països 

mediterranis. A mitjan segle XIX l’ensenyament de la Teologia se circumscriu als 

seminaris catòlics, i les matèries vinculades a ella deixen d’impartir-se a la Universitat. 

Això fa que la història de l’Església esdevingui matèria quasi en exclusiva de clergues, 

que desenvolupen la seva tasca sovint en desconnexió amb els historiadors sorgits de 

l’acadèmia civil. Així la feina feta per grans figures com Antoni Agustí, Pons d’Icard, 

Caresmar, Flórez, Villanueva... sovint no arriba als estudiosos si no és a través del 

contacte amb algun clergue.  

 

En el procés de reconstrucció nacional de Catalunya, que gravita en la Renaixença, 

l’element religiós té un paper cabdal. A nivell simbòlic i, sobretot, en l’ideològic. 

Morgades, Torras i Bages i Verdaguer són potser els noms més evidents, però al seu 

voltant d’altres de no tan coneguts com Joan Serra Vilaró, Josep Gudiol i Manuel Trens 

posen les bases dels museus episcopals i diocesans i de l’arqueologia cristiana a 

Catalunya.  

 

L’Abadia de Montserrat i la Biblioteca Balmes esdevindran dos dels principals focus 

d’estudis d’història de l’Església. A partir del 1925, amb la publicació de l’Analecta 

Sacra Tarraconensia hi haurà un instrument de primer ordre per la difusió d’aquesta 

matèria. En el seu primer volum són significatius els noms dels signants, i els continguts 

dels articles: 
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Sota la direcció de Finke el monjo de Montserrat i futur cardenal Anselm M. 

Albareda havia desenvolupant els seus estudis a Friburg. Va iniciar les publicacions 

Analecta Montserratensia i Catalonia Monastica, i fou nomenat per Pius XI prefecte de 

la Biblioteca Vaticana el 1936. Des d’allí va tenir un paper transcendental en la lluita 

antifranquista, mantenint estretes relacions amb la intel·lectualitat catalana. Molt en 

particular amb Ramon d’Abadal. Pocs anys abans Abadal havia traduït de l’alemany un 

magnífic estudi sobre les relacions de Catalunya i el Papat de P. F. Kehr, amic personal 

del Papa i president de Monumenta Germaniae Historica
65

. 

 

Els estudis d’història eclesiàstica fets sota el franquisme sovint foren escrits en clau 

identitària i de reconstrucció nacional. En aquest entorn romà i montserratí es formaren 

E. Junyent, A. Fàbrega, C. Baraut,  A. M. Mundó, M. S. Gros, A. Pladevall i J. M. Martí 

Bonet, que generaran una nissaga d’arxivers i historiadors eclesiàstics que estan darrera 

de bona part de les publicacions de diplomataris: J. Balcells, J. Alturo, R. Ordeig, P. 

Puig,... 

 

 

0.4.1.8 L’arquelogia entra en joc 

 

A l’igual que als països veïns, l’interès per l’arqueologia medieval a Catalunya neix 

dels humanistes contrareformistes del segle XVI i es limita fins  ben entrat el segle XX 

a l’estudi de certs monuments significatius.  Els arquitectes de l’eclecticisme romàntic, 

particularment Elies Rogent, faran una primera aproximació sistemàtica al llegat 

medieval català.  

 

Durant les primeres dècades del segle XX s’excaven diversos conjunts cristians. 

Destaquen la necròpolis i basílica de Tarragona, per Joan Serra Vilaró, i la seu episcopal 

d’Ègara, a Terrassa, per Josep Puig i Cadafalch. L’interès és fonamentalment artístic i 

estilístic, intentant entendre els edificis i conjunts en si mateixos. Donarà el fruit d’obres 

tan remarcables com les Nocions d’arqueologia sagrada catalana de Gudiol i 
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L'arquitectura romànica a Catalunya de Puig i Cadafalch
66

. Al voltant de Bosch 

Gimpera es desenvoluparà una escola d’arqueologia de Barcelona que aplicarà 

metodologies cada cop més sistemàtiques
67

. 

 

La Guerra Civil posarà fi a aquestes iniciatives, i no es recuperarà una arqueologia 

medieval fins els anys 50. Pere de Palol, centrat més en el món paleocristià i visigòtic, i 

Alberto del Castillo crearan escola. Serà el deixeble d’aquest darrer, Manuel Riu, qui 

desenvoluparà una major activitat tant d’excavació com docent a la Universitat de 

Barcelona que posarà les bases de l’arqueologia medieval a Catalunya. La revista Acta 

historica et archaeologica mediaevalia en serà el principal òrgan de difusió. 

 

A partir dels anys ’80, la nova legislació, més proteccionista del patrimoni 

arqueològic, fa que es multipliquin les intervencions, sobretot les anomenades 

“d’urgència”. El servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya comença a 

convocar el 1982 la Tribuna d’Arqueologia, espai de trobada i divulgació de les 

intervencions recents. 

 

El boom constructiu dels anys ’90 i 2000 provoca una dramàtica separació entre el 

món acadèmic i el professional, ara organitzat en empreses. El punt de trobada serà la 

creació, per part d’un grup de professionals, de l’ACRAM
68

, que convoca els 

Congressos d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya i publica la revista 

Arqueologia Medieval. Durant aquest període es desenvoluparà fortament l’arqueologia 

urbana, particularment a la ciutat de Barcelona on el Museu d’Història de la Ciutat 

tindrà un paper molt rellevant en l’excavació o reinterpretació de jaciments ja 

coneguts
69

. 

 

La Diputació de Barcelona ha fet una important tasca d’intervenció interdisciplinar 

en molts monuments de municipis de la província, amb anàlisis històrica i arqueològica 

prèvies de gran valor mitjançant el seu Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Cal 

destacar la figura d’Alberto López Mullor, mestre de diverses generacions d’arqueòlegs 

i introductor a Catalunya de l’arqueologia de l’arquitectura, encara no tinguda prou en 

compte.  

 

Un àmbit d’estudi poc desenvolupat a Catalunya és l’arqueologia del paisatge. 

Respecte a les cronologies que tractem cal destacar els nombrosos treballs  de J. Bolós, 

molt especialment els Atles històrics de diversos territoris. Cal destacar també la tesi 

d’A. Mauri sobre el comtat de Barcelona fins el segle XI
70

. 
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L’estudi de la història medieval i moderna presenta sempre el problema de com s’han 

de relacionar les dades obtingudes per la documentació escrita i les provinents del 

registre arqueològic. Aquesta qüestió habitualment s’ha resolt partint de la informació 

escrita i emprant les restes materials per il·lustrar o confirmar les tesis plantejades per la 

historiografia. El 1988 Miquel Barceló planteja les limitacions que té la informació 

escrita, i proposa unes bases teòriques per desenvolupar una arqueologia medieval que 

pugui aportar coneixement científic autònom i complementari al de la documentació 

escrita
71

. L’equip que va formar ha realitzat des dels anys ’90 estudis d’arqueologia 

rural (sobretot hidràulica) tant dels espais cristians com andalusins per comprendre les 

estratègies d’explotació dels recursos i com s’organitzen les comunitats humanes que 

les van aplicar.  

 

És en aquest marc que podem situar els treballs de Ramon Martí sobre les sagreres i 

Carolina Batet, dedicat als castells del Penedès
72

. En els dos casos es descriuen 

processos de control de la població inspirats en l’incastellamento que P. Toubert havia 

identificat al Laci. L’estudi de sistemes hidràulics desenvolupat en l’àmbit andalusí 

també ha estat aplicat a contextos feudals per Helena Kirchner
73

. 

 

Tot i els importants avenços tècnics i les moltes intervencions fetes els darrers 20 

anys a Catalunya, segueix havent-hi una important falta de coordinació i comunicació 

de coneixement entre els professionals de l’arqueologia i les institucions de recerca, 

molt especialment la Universitat. 

 

0.4.1.9 Les preguntes de la historiografia 

 

En el decurs dels darrers dos-cents anys el principal eix d’estudi dels segles X i XI a 

Catalunya és el plantejat en l’època romàntica: la història política i de les institucions 

que donen caràcter al país, particularment davant el conglomerat cultural espanyol-

castellà promogut des de l’Estat. Aquesta línia de recerca, al servei d’uns objectius que 

aquí no qüestionarem pas, posa l’accent en la força de les institucions perdudes amb el 

decret de Nova Planta i que serien la mostra més excel·lent de l’esperit del poble català. 

Lluny d’haver-se exhaurit, aquest acostament a la història és ben viu en l’actualitat a 

causa del singular moment polític que viu el país. 

 

Si el romanticisme entrà pels Pirineus, també ho feu el materialisme. Aquest respon a 

les inquietuds socials del marxisme, i planteja preguntes integrades en l’esquema 

dialèctic hegelià. El xoc de tesi i antítesi ha de ser identificable com un procés 

revolucionari que es consolida en una síntesi. Els autors troben en la documentació 

medieval catalana  una extraordinària font d’informació que pot ser tractada 
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estadísticament i determinar els moments de trencament. Tot això s’inscriu en el marc 

institucional definit pels historiadors precedents, que lluny de ser qüestionats, es 

mantenen com a referents. 

 

Romanticisme i marxisme tenen en comú pertànyer a la modernitat dura postkantiana 

que vol construir grans models explicatius, grans relats que abastin el conjunt del 

coneixement sobre un tema. Thomas Kuhn descriu els successius canvis de paradigma 

científic a Occident que porten a relativitzar tots els sistemes descrits fins el moment
74

. 

És el temps de la postmodernitat, el mirall trencat les peces del qual reflecteixen parts 

inconnexes de la realitat. Una realitat que potser ni tan sols és tal.  

 

El pensament postmodern afavoreix, sobretot als Estats Units i a França, l’adopció 

d’una metodologia molt més polifacètica, estudis que contemplen aspectes tan diversos 

com política, cultura, filologia, economia, art, litúrgia... L’Edat Mitjana catalana, posada 

pels marxistes en l’ull de l’huracà de les controvèrsies sobre la natura del feudalisme i la 

seva evolució, és tractada de manera molt diferent per aquests autors que defugiran els 

models explicatius forts.  

 

Al mateix temps que els estudis materialistes es desenvolupen a Catalunya una 

arqueologia medieval que vol anar més enllà de l’estudi estilístic dels monuments, per 

aportar coneixements empírics al relat històric construït sobre la base de la 

documentació escrita. Malauradament la immensa informació generada per les 

excavacions realitzades en els darrers vint anys no s’ha processat prou perquè 

contribueixi en el debat historiogràfic sinó que ara per ara es presenta com una 

constel·lació d’informes i articles que rares vegades van més enllà del camp descriptiu. 

 

Les dades provinents del registre arqueològic i la publicació els darrers trenta anys de 

nombrosos i importants diplomataris medievals fan que en l’actualitat disposem de més 

informació que mai. Però en un context social de postmodernitat líquida, com exposa Z. 

Bauman
75

, som orfes de referents enmig d’un torrent d’informacions sense connexió ni 

jerarquia. L’atomització del coneixement condueix a recerques cada cop més 

especialitzades, amb el perill de caure en la pura descripció tecnicista o, just al contrari, 

en l’especulació estètica mancada de rigor científic. En tot cas, cada cop és més difícil 

elaborar models explicatius que pretenguin donar raó de totes les variables. I sense 

models, difícilment es pot preservar la memòria de l’espècie, que esdevé suma 

inconnexa de coneixements.  

 

Finalment, des dels anys ’90 del segle XX, en el marc de la construcció d’un espai 

polític comú,  la Unió Europea ha promogut estudis que posin de relleu les relacions 

culturals que han tingut lloc en el continent. El fet que les subvencions d’aquests 
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programes siguin molt quantioses fa que bona part de la recerca s’adreci a mostrar la 

transversalitat de certs aspectes de la cultura. 

 

Podem concloure que el debat historiogràfic sobre els segles X i XI ha estat marcat 

per dos eixos fonamentals: l’identitari i el social, clar reflex de la composició de l’elit 

intel·lectual catalana del segle XX, amb una situació de disgregació del coneixement 

molt característica del segle XXI. Les preguntes plantejades han estat “qui som”, “qui 

domina” i en els darrers anys l’aprofundiment en temes cada cop més específics. El 

nostre estudi s’insereix en aquest context, pretenent aportar algunes dades objectives 

que ajudin a comprendre qui foren els escrivans, i quin el seu paper, un dels molts 

aspectes que encara queden per treballar. 

 

 

0.4.2 Introducció històrica: el Vallès i el comtat de Barcelona els segles X i XI 

 

La zona escollida per al nostre estudi és el Vallès, un territori que presenta unes 

característiques molt interessants per analitzar els escrivans actius els segles X i XI. Es 

tracta d’un espai que forma part del comtat i bisbat de Barcelona, el centre principal de 

poder dels comtats catalans, encara que en tant que rerepaís, prou lluny de la ciutat  com 

per no veure’s afectat per les dinàmiques específiques de la capital. D’altra banda, 

també presenta l’interès de ser un territori amb uns límits naturals molt clars que 

defineixen una unitat geogràfica identificable amb un sol topònim: el Vallès.  

 

Abans del naixement de Barcelona, a finals del s. I a.C.,  les poblacions d’Iluro i 

Baetulo controlaven petits territoris al seu voltant i estaven fonamentalment encarades 

al mar on embarcaven els productes que s’hi elaboraven. Així, són abundants els 

jaciments d’època republicana al llarg de la costa del Maresme. En canvi, a l’altra banda 

de la serralada prelitoral són més escassos, tot i ser el corredor natural per on més 

endavant passarà la Via Augusta. 

 

Barcino, la nova ciutat, fundada com a colònia per August, també s’aboca sobre el 

mar, però unida a la nova via que transcorre de Roma fins a Gades.  Durant el seu 

primer segle d’existència es multiplicaren els assentaments agrícoles al Vallès orientats 

a una producció especialitzada, el vi, adreçada a l’exportació. 

 

La Via Augusta vertebrava la comarca, i disposava almenys de dues mansiones al 

seu pas, les d’Arrago (Sabadell)  i Semproniana (Granollers), documentades als vasos 

apol·linars de Vicarello. Fora del seu recorregut l’estació termal d’Aquae Calidae 

(Caldes de Montbui) i el nucli ibèric romanitzat d’Egara (Terrassa) són punts 

importants en l’articulació d’un territori que al llarg dels segles I i II s’omplí 

d’explotacions agrícoles. La localitat d’Ègara es configurà com un element principal en 
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l’administració de la comarca, i sota Vespasià esdevingué municipi. Tot i que no ha 

estat localitzada una trama urbana, la documentació epigràfica és inequívoca
76

. 

 

Moltes explotacions agrícoles de la comarca entraren en desús el segle III, en alguns 

casos de forma violenta, al mateix temps que es reforçaven les muralles de la ciutat de 

Barcelona. Una època convulsa a tots nivells, de profunda crisi política, econòmica i 

social. Al final del segle el regnat de Dioclecià suposà l’estabilització de l’Imperi amb 

la creació de noves estructures administratives. Corresponen a la seva darrera etapa les 

primeres referències al cristianisme a la ciutat de Barcelona, amb els relats dels martiris 

de Cugat i Eulàlia durant la persecució (aproximadament el 304)
77

.  

 

Durant el segle IV, el cristianisme passà de ser una religió perseguida a tolerada, 

hegemònica i finalment oficial. Lentament els bisbes ocuparen l’espai de 

l’administració pública a mida que les estructures polítiques s’ensorraven. Un exemple 

molt clar el dona el conjunt de Sant Pere de Terrassa, Ègara, on un gran edifici, 

probablement de caràcter administratiu, en ús els segles II i III, fou ampliat a mitjan 

segle IV amb una important aula eucarística. A mitjan segle V aquest mateix espai 

esdevingué la seu del bisbat d’Ègara. El conflicte que conduí a la creació d’una nova 

diòcesi a Ègara l’any 450 mostra que el seu territori formava part de la de Barcelona, i 

és la intervenció del Papat la que segregà la nova circumscripció eclesiàstica
78

. 

 

Tradicionalment s’ha considerat que hi ha un gran trencament durant el període 

baiximperial i visigòtic. La dissolució de l’Estat Romà donaria pas a un declivi cultural i 

econòmic durant els regnes germànics. En els darrers anys els estudis històrics, i molt 

especialment els arqueològics, han posat de manifest que ni aquest trencament és tan 

abrupte, ni la decadència econòmica i cultural tan evident. El paisatge que es configurà 

és d’una gran continuïtat respecte a l’etapa anterior. Barcelona prengué rellevància 

política i econòmica; l’episodi de Gal·la Placídia i Ataülf a inicis del segle V ho 

corrobora, així com la seva condició de capital del regne visigot a inicis del segle VI.  

 

Durant els segles V a VII es consolidà una topografia de llocs de culte cristians, 

particularment ben coneguda a la part occidental del Vallès. Prop de la seu episcopal 

s’erigiren diverses capelles i cementiris probablement vinculats a l’activitat del bisbe. 

Més enllà hi ha força testimonis de capelles que probablement estaven associades a 

explotacions agrícoles.  

 

L’arribada dels musulmans a inicis del segle VIII no sembla pas marcar un fort 

trencament. Consolidà la capitalitat de Barcelona en detriment de Tarragona, que quedà 

abandonada. Les poques informacions d’aquest període deixen entreveure la 

importància del castell de Terrassa situat molt a la vora de l’antiga seu episcopal 

d’Ègara. Només les notícies del segle IX referides a les dificultats del bisbe carolingi 
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Frodoí per controlar el clergat a Barcelona, però molt específicament a Terrassa, ens 

permeten endevinar que durant el període musulmà es mantingué una distinció 

territorial entre Barcelona i el Vallès, potser el bisbat en actiu. 

 

Hi ha hagut intents per part de R. Martí d’identificar una xarxa administrativa 

d’època andalusina a partir de la distribució dels palatia documentats el segle X
79

, però 

encara queda molta feina a fer per part de l’arqueologia. 

 

La conquesta carolíngia de Barcelona el 801 fou el darrer d’una sèrie d’intents de 

Carlemany d’allunyar dels Pirineus la frontera amb l’Islam. Fracassada la gran 

expedició de Saragossa del 778, amb la qual pretenia fer-se amb tota la vall de l’Ebre, 

durant les dues dècades següents anà incorporant de manera més lenta a l’Imperi el que 

després seria la Marca Hispànica. Un cop presa Girona el 785, l’ocupació d’Urgell a 

partir del 789 desfermà un conflicte que posa en evidència l’estratègia política 

carolíngia: l’acusació d’heretgia al bisbe Fèlix d’Urgell, un dels caps visibles de 

l’adopcionisme, que fou duta a les més altes instàncies imperials. 

 

Cal veure en l’adopcionisme més una lluita política que teològica. Just en les 

mateixes dates Carlemany publicà l’Admonitio Generalis, el gran projecte de 

cristianització i reordenació de l’Imperi a partir de les estructures eclesiàstiques, molt 

particularment les escoles catedralícies. En aquest context no hi tenia lloc un bisbe 

deslligat de l’església franco-romana, i vinculat a l’arquebisbe mossàrab de Toledo. La 

repressió fou molt intensa i conduí a la unificació de l’Església present a la Marca amb 

la resta de l’Imperi, tant en qüestions jurisdiccionals com litúrgiques i culturals, amb el 

canvi de ritu, abandonant l’hispanovisigòtic per implementar el romà, el canvi de grafia, 

adoptant la lletra carolina i l’adscripció de les seus catalanes a la província eclesiàstica 

de Narbona. 

 

La Marca Hispànica s’organitzà a partir dels petits comtats fundats a recer dels 

Pirineus i el de Barcelona, plaça forta al límit sud. Mentre l’Imperi es mantingué 

cohesionat els comtes foren nomenats per l’emperador. A mida que avançava la 

descomposició territorial i política, els comtes actuaven de manera més autònoma fins 

arribar a finals del segle IX en que  la successió esdevingué hereditària, formant-se les 

dinasties comtals. 

 

El càrrec episcopal canvià molt el seu rol dins la societat. En el regne visigot i durant 

el període andalusí el bisbe era l’administrador de la fiscalitat i de la justícia, el veritable 

hereu de l’autoritat pública del desaparegut Imperi Romà d’Occident. Amb la 

reorganització efectuada per Carlemany el bisbe esdevingué l’adlàter del comte, un 

membre indispensable de l’estructura estatal però sotmès al poder civil.  
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Hi ha poques referències a l’estructura territorial i l’administració civil i eclesiàstica 

del comtat de Barcelona durant la primera meitat del segle IX, i en concret del Vallès. 

El bisbe Frodoí fou enviat per posar-hi ordre, i el 870 es planyia que hi havia preveres 

que no se sotmetien a l’autoritat episcopal a Barcelona i Terrassa.  

 

La pobresa de documentació no permet fer afirmacions prou contrastades amb dades 

escrites, però sembla clar que el marc general d’enquadrament de la població en 

parròquies i castells no es desenvolupà durant el segle IX ni en bona part durant el segle 

X. Ben al contrari, el model que es troba arreu és el d’una xarxa de villae de les quals no 

en queda clara la funció, si bé és segur que tenien un territori assignat. Aquesta 

característica probablement va lligada als privilegis de caràcter judicial i fiscal atorgats 

per Carles el Calb el 844 als habitants de Barcelona i del castell de Terrassa. La 

condició de zona de frontera mal controlada impulsà l’emperador a donar facilitats a la 

població, d’origen hispanogot i exposada a les ràtzies andalusines, perquè romangués en 

el territori. D’altra banda, a través de diversos capitulars Carlemany i Carles el Calb 

confirmaren als hispani el manteniment del seu dret, el visigòtic, que es mantingué fins 

la recepció del dret comú ja el segle XII.  

 

És perceptible una voluntat d’estructuració del territori durant l’episcopat de Frodoí. 

El bisbe aconseguí diversos privilegis de part de l’emperador, entre ells el control de les 

terres fiscals del Montseny
80

, domini que probablement era en mans públiques des de 

l’època romana, i una important suma de diners adreçada a la restauració de la catedral, 

però probablement també a l’escola i capítol catedralicis. Del seu pontificat són les 

primeres referències al monestir de Sant Cugat que tindrà un paper cabdal en els segles 

venidors.  

 

Els successors de Guifré, ja en una dinàmica de traspàs hereditari del comtat, 

continuaren la política expansiva que havia iniciat el Pilós, ocupant terres més enllà del 

Llobregat i establint-hi una atapeïda xarxa castral.  Contemporàniament es documenten 

diversos castells al Vallès que no arribaran mai a generar un espai clos.  

 

Al llarg del segle X hi ha una clara voluntat d’introduir nous elements d’articulació 

del territori. Unes quantes actes de consagració d’esglésies parlen de la fundació de 

parròquies, que no arribaren a constituir una xarxa tancada fins la fi del segle XI. Serà 

sobretot l’acció dels monestirs (particularment Sant Cugat, Sant Llorenç del Munt i Sant 

Pere de les Puel·les) i de la Mitra de Barcelona (actuant conjuntament el bisbe amb els 

canonges de la catedral), que aplegaren grans dominis gràcies sobretot a la multitud de 

donacions de les que en foren receptors. 

 

A mida que el món franc s’enfonsava en una profunda crisi política, els comtes de 

Barcelona actuaven de manera cada cop més autònoma. Si bé en tot moment havien 

respectat la legitimitat del poder sobirà del regne franc, a partir de mitjan segle X 

                                                           
80

 Bolós, 2004, p. 82-84. 



34 
 

establiren relacions directes amb el califat de Còrdova i el Papat i anaren prenent 

consciència de tenir una autoritat sobirana. 

 

Dues dates marquen l’evolució d’aquest poder sobirà: la ràtzia d’Almansur el 985, 

darrer cop en que Barcelona es mostrà molt inferior al Califat Omeia, i el 1009 on 

l’expedició a Còrdova posà de manifest que tot havia canviat i que els senyors cristians 

tenien ara l’hegemonia
81

. Al llarg del segle X la noblesa, a imatge dels comtes, s’havia 

anat emancipant i construint, sobretot a la frontera, els seus castells dotats de termes. A 

mida que el domini sobre els veïns musulmans creixia, també ho feia la seva capacitat 

d’apropiar-se de recursos externs via les incursions o el pagament de pàries, però més 

important encara, perfeccionaven l’ús de la violència envers la població pròpia. Durant 

el segle XI el control sobre la pagesia esdevingué ferri i les exaccions es multiplicaren 

de manera cada cop més arbitrària. Tot i que els comtes i l’Església eren els màxims 

instruments d’un sistema d’autoritat de tipus públic, ràpidament s’adaptaren a la nova 

situació i donaren respostes que posarien les bases del nou sistema feudal. Les 

assemblees de Pau i Treva de Déu, la lenta compilació dels usatges, l’ús de noves 

formes jurídiques com les convinences i la construcció d’una densa xarxa d’esglésies i 

castells, permeteren ajustar les dissensions que es manifestaren principalment amb la 

revolta de Mir Geribert a mitjan segle XI.  

 

A finals del segle XI el paisatge del Vallès s’havia modificat dràsticament respecte a 

un segle abans. Es poden diferenciar àmbits territorials ben definits segons qui exerceix 

l’autoritat. Hi havia amplis sectors encara sota el control directe dels comtes com el 

castell de Terrassa o el Montseny amb el Palau de Vilamajor. Les grans institucions 

eclesiàstiques havien consolidat els seus dominis formant conjunts territorials 

homogenis, és el cas de Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç del Munt o Sant Pere de les 

Puel·les. També les senyories laiques s’havien afermat al voltant dels castells, encara de 

petites dimensions el segle XI, però dotats de territoris jurisdiccionals com el castell 

d’Arraona, el de Castellar o el de Montbui. 

 

Encara no es pot parlar de pagesia servil lligada a la terra però tots els elements 

estaven posats perquè la següent centúria es desenvolupés la remença. 
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1.- METODOLOGIA I FONTS DOCUMENTALS 

 

 

1.1 Fonts per a estudiar els escrivans dels segles X-XI 

 

 

1.1.1 Fons documentals 

 

El gran nombre de documents conservats pot fer pensar que aquests mostraran una 

imatge nítida de la societat de l’època; però no sempre quantitat i qualitat van de bracet. 

Aquesta gran quantitat de diplomes ha passat per l’estret filtre dels comtes, les famílies 

nobles i les institucions eclesiàstiques que han tingut interès en conservar-los, i en 

conseqüència, per al comtat i bisbat de Barcelona, només els seus arxius han transmès 

documentació dels segles X i XI. És, per tant, imprescindible tenir present quin ha estat 

el procés de transmissió dels diplomes. 

 

 

1.1.1.1 Nobiliaris 

 

Els arxius comtals de Barcelona, dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, són, 

segurament els més rics d’Europa pel que fa al segle XI (...) cap més cancelleria no ha 

conservat sèries tan continuades i homogènies de pergamins originals
82

... S’hi 

conserven documents elaborats a la cúria comtal, però també d’altres que per diverses 

raons hi van anar a parar posteriorment, com és el cas de l’arxiu del monestir de Sant 

Joan de les Abadesses, al que hi pertanyen algunes de les actes de consagració 

d’esglésies més antigues, promogudes per l’abadessa Emma. Frederic Udina ha intentat 

distingir els diversos orígens  dels documents dels segles IX i X, i molt específicament 

els de Sant Joan
83

, però és una feina encara per acabar de perfilar, ja que hi ha altres 

fons més difícils de detectar que s’han anat afegint al nucli original. Per al nostre estudi 

hagués estat molt interessant tenir aquestes distincions ja que permetrien situar millor 

els escrivans en un entorn institucional determinat. 

 

A part dels arxius comtals hi ha els arxius patrimonials de famílies nobles que s’han 

conservat fins al present. Hem pogut localitzar els fons dels vescomtes de Cabrera, rics 

en documentació referent al Vallès Oriental, integrats en els arxius dels ducs de 

Medinaceli. Aquest fons, que durant segles s’havia conservat a la Casa de Pilatos de 

Sevilla es troba a Toledo en el moment d’elaborar la nostra base documental i no poden 

ser consultats fins que s’organitzi l’Archivo General de la Nobleza. Els seus materials 

no han estat publicats i, de moment, només són consultables algunes còpies 

microfilmades a l’arxiu de l’Abadia de Poblet.  
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El fons dels marquesos de Sentmenat, dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 

conté diversos pergamins dels segles X i XI encara no publicats; d’aquest fons hem 

inclòs un document
84

 del qual n’havíem transcrit el text.  

 

 

1.1.1.2 Eclesiàstics  

 

L’Església s’organitza en dos tipus d’institucions segons la seva finalitat. Les 

seculars, dependents directament del bisbe i amb finalitat de cura d’ànimes i les 

regulars, sovint exemptes d’obediència al bisbe, caracteritzades per ser comunitats 

sotmeses a una unes normes de vida fixades per escrit
85

. 

 

 

1.1.1.2.1 Eclesiàstics seculars 

 

Les dues institucions eclesiàstiques seculars més importants, la Cúria Episcopal i el 

Capítol Catedral, es confonen contínuament durant els segles X i XI. El 1104 un 

privilegi de Pasqual II estableix que les seves possessions se separin i distingeixin, per 

la qual cosa hom suposa que s’organitzen els respectius arxius
86

.  

 

La documentació de la Cúria Episcopal de Barcelona, relativa a l’administració dels 

béns directament vinculats al bisbe forma la sèrie Mensa Episcopal de l’Arxiu Diocesà, 

on no ha romàs cap document del segle X referent al Vallès i cap del segle XI que 

esmenti edificis seculars de culte. 

 

L’Arxiu del Capítol de la Catedral
87

, ha conservat un fons riquíssim de pergamins 

que pertanyien a sèries temàtiques, relatives a les diverses institucions que conformaven 

la Seu de Barcelona, i en les quals van estar integrats fins a la fi dels anys 60 del segle 

XX. Actualment aquests documents  estan ordenats i conservats de manera unitària en 

cinc sèries majors subdividides en 214 sèries menors, de manera que la seva consulta 

resulta més senzilla i al mateix temps es pot saber en quina sèrie temàtica havia estat 

ubicat cada document
88

.  

 

Les esglésies de la diòcesi també tenien possessions que administraven i de les que 

tenien documents de propietat, dels quals ens han arribat ben pocs exemples. Es 

conserva un important fons de pergamins dels segles X i XI de la Domus de Sant Pere 
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d’Ègara incorporats ara a l’arxiu de la canònica agustiniana de Santa Maria de Terrassa  

i cinc pergamins inèdits de Sant Pere de Vilamajor a l’Arxiu Diocesà de Barcelona
89

. 

 

 

1.1.1.2.2 Eclesiàstics regulars 

 

a) Amb seu al Vallès 

 

Durant els segles X i XI  hi hagué al Vallès tres comunitats religioses subjectes a la 

regla de Sant Benet: Sant Cugat d’Octavià (o del Vallès), Sant Llorenç del Munt i Sant 

Miquel del Fai.  

 

El gran monestir de Sant Cugat d’Octavià, fundat en dates incertes del segle IX, 

sembla que ja està en ple funcionament el 878, segons el precepte de Lluís el Tartamut 

al bisbe Frodoí de Barcelona
90

. Al llarg dels segles X i XI aquest cenobi acumula, a 

partir sobretot de les donacions, un important patrimoni, localitzat principalment al 

voltant del monestir, però també amb grans possessions per tot el Vallès i la marca del 

Penedès
91

. Durant el segle XI el monestir acudirà sovint al tribunal comtal per reclamar 

els seus drets en disputes amb senyors laics, guanyant de manera sistemàtica aquests 

plets, situació que continuarà durant el segle XII. La principal arma que esgrimia 

l’abadia eren els seus títols de propietat, dels quals se n’ha conservat una reduïdíssima 

part de documents originals a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Abadia de 

Montserrat
92

, essent la major part de documents transmesos pel Cartulari redactat el 

segle XIII. És per això que considerem que la documentació de Sant Cugat del Vallès és 

d’una molt baixa fiabilitat, particularment la continguda pel cartulari.  

 

Sant Llorenç del Munt està documentat com a lloc de culte des del 958, dependent de 

Sant Cugat del Vallès almenys des del 986. No serà fins el 1013 que, a iniciativa dels 

comtes de Barcelona, es fundarà el monestir
93

. Durant el segle XI el cenobi reuneix un 

important patrimoni, i viurà una època de puixança que a partir dels anys 80 del mateix 

segle s’estronca en passar a dependre, de Sant Ponç de Tomeres, i des del 1098, de Sant 

Cugat. El monestir del Munt no consta que litigui amb senyors laics, i sempre conservà 

els diplomes originals com a títols de propietat, elaborant només catàlegs dels 

documents però mai fent-ne una còpia sistemàtica. Quan a principis del segle XVII 
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s’extingeix la comunitat la documentació passa a la Congregació Claustral 

Tarraconense, primer a Lleida i després a Sant Pau del Camp de Barcelona
94

. 

Actualment els pergamins dels segles X i XI es conserven principalment a l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó, la Biblioteca de Catalunya, l’Abadia de Montserrat i la British Library 

i, a diferència del de Sant Cugat del Vallès, considerem que és un cos documental de 

molta fiabilitat, especialment després de l’estudi que en realitzà P. Puig
95

. Volem agrair 

molt explícitament al Dr. Pere Puig i Ustrell que ens facilités l’accés a les seves 

anotacions personals dels documents conservats a Londres, així com les seves valuoses 

observacions. 

 

El monestir de Sant Miquel del Fai, fundat després del 997 per Gombau de Besora a 

instàncies dels comtes de Barcelona, des del 1047 depengué de Sant Víctor de Marsella. 

Passada una primera època de creixement i formació d’un important patrimoni, la 

comunitat quedà estancada en nombre i entrà en una lenta decadència que portà a la 

seva supressió el segle XVI
96

. Les rendes foren assignades a l’ardiaca menor de la 

Catedral de Girona, i la documentació en bona part va ser transferida a aquella ciutat, on 

actualment es conserven alguns pergamins inèdits a l’Arxiu Diocesà.  

 

La cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís fou fundada el 1345 al castell que havia 

estat residència dels castlans de Terrassa com a donació del darrer membre d’aquest 

llinatge, Blanca de Centelles
97

. El monestir fou traslladat a Tiana el 1415, on es fusionà 

amb la cartoixa de  Sant Pol de Mar per formar la nova cartoixa de Santa Maria de 

Montalegre. Amb la deixa de Maria de Centelles hi devien anar els pergamins de la 

família que s’integraren a l’arxiu de la comunitat i que actualment es conserven al fons 

de Montalegre de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i dels quals s’han publicat els 

pergamins dels segles X a XII
98

. 

 

No hem localitzat cap documentació dels possibles arxius de les cel·les monàstiques 

de Santa Maria del Camí i Sant Genís i Santa Eulàlia de Tapioles. 

 

 

b) Amb seu a la ciutat de Barcelona 

 

La col·legiata de Santa Anna de Barcelona, seu de l’orde del Sant Sepulcre fou 

fundada el 1141, i el 1420 es fusionà amb la canònica agustiniana de Santa Eulàlia del 

Camp, que havia estat fundada el 1155
99

. L’abundant documentació d’aquests dos 
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98
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cenobis fou traslladada entre 1918 i 1939 al Museu Diocesà i finalment a l’Arxiu 

Diocesà de Barcelona. Inclou molts diplomes referents al Vallès al segles X i XI, molt 

especialment a Polinyà del Vallès i fou estudiada i publicada (fins l’any 1200) per Jesús 

Alturo
100

. 

 

El monestir benedictí de Sant Pere de les Puel·les, actiu ja a mitjans del segle X, té 

un important fons de pergamins encara inèdit. Molts d’ells són referents a la zona de 

Santa Maria de Montmeló, església que pertanyia al monestir des del segle X. 

 

 

 

1.1.2 Fonts publicades 

 

L’any 2006 la Fundació Noguera publicava el Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la 

Catedral de Barcelona. Segle XI
101

 que, editat en cinc volums, recull 1719 documents 

escrits entre el 1001 i el 1100. És una mostra de l’immens patrimoni escrit conservat a 

Catalunya que permet acostar-se a certs aspectes dels segles X i XI amb un grau de 

precisió únic a Europa
102

. L’antic comtat i bisbat de Barcelona són particularment rics 

en documentació, conservada tant en fons civils com eclesiàstics.  

 

 Aquest patrimoni ha estat publicat parcialment des d’èpoques ben antigues. Així al 

segle XVII Francesc Diago i Jeroni Pujades il·lustren els seus escrits de caire cronístic 

amb la nombrosa documentació que consulten, però serà  Pere de Marca qui farà, amb 

finalitats netament polítiques, un ampli recull de diplomes
103

. 

 

Durant el segle XVIII les sèries seran sistematitzades i estudiades per arxivers com 

Jaume Caresmar a la Catedral i Antoni Campillo a la Cúria Diocesana de Barcelona, 

facilitant la informació per a l’elaboració de les obres enciclopèdiques dels pares Flórez, 

España Sagrada  i Villanueva, Viage literario a las iglesias de España
104

. A mitjan 

segle XIX, Pròsper de Bofarull  publicarà la Colección de documentos inéditos del 

Archivo General de la Corona de Aragón, una àmplia col·lecció de documents
105

, 

aquest cop de manera independent i no com a apèndix d’una obra narrativa tal com feu 

uns anys abans a Los Condes de Barcelona vindicados
106

. 

 

Entrat el segle XX destaca el treball de recopilació que fa Josep Mas per a l’estudi de 

les institucions religioses de Barcelona. Comença amb els fons de la Catedral  i continua 

recollint informació d’altres arxius en les seves Notes històriques, fitxes manuscrites 
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 Alturo, 1985. 
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 Baucells, Fàbrega, Riu, Hernando, & Batlle, 2006. 
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encara consultables a l’Arxiu Històric de Barcelona. L’objectiu era  fer una mena 

d’enciclopèdia històrica del Bisbat de Barcelona de la que arribà a publicar alguns 

volums. En destaquem el buidatge que fa del Cartulari de Sant Cugat del Vallès  i dels 

Libri Antiquitatum
107

. Poc després Salvador Puig publica l’Episcopologio de la Sede 

Barcinonense
108

  al final del qual inclou en apèndix nombrosos documents inèdits. 

 

Les transcripcions de conjunts documentals complerts comencen el 1945 amb la que 

fa Josep Rius del cartulari de Sant Cugat del Vallès,
109

 incloent-hi molts dels pergamins 

conservats als arxius de la Corona d’Aragó i de l’Abadia de Montserrat.
110

 De manera 

gairebé simultània Francesc Miquel transcriu el gran cartulari dels comtes de Barcelona, 

el Liber Feudorum Maior
111

. Sis anys després Frederic Udina publica els documents 

més antics de l’Arxiu Comtal
112

.  

 

L’accés a través de publicacions als tres grans cartularis, el Comtal, el de Sant Cugat 

i el de la Catedral, ja sigui en forma de regestos o de transcripcions, resulta des d’aquest 

moment molt còmode, de tal manera que  esdevenen la base de la majoria dels estudis 

històrics i filològics referits als segles X a XII.   

 

A principis de la dècada dels 80 del segle XX la Fundació Noguera inicia la 

publicació sistemàtica de diplomataris catalans de diverses èpoques. Respecte a l’àrea i 

cronologia del nostre estudi entre el 1985 i el 2010 s’han publicat dos diplomataris de 

l’Arxiu Comtal
113

, dos de la Catedral de Barcelona
114

, a més dels abans dits de Santa 

Anna de Barcelona
115

, Sant Llorenç del Munt
116

, la cartoixa de Santa Maria de 

Montalegre
117

, i Sant Pere i Santa Maria d’Ègara
118

.  

 

Tot i que alguns fons encara estan per editar
119

, aquestes publicacions posen a l’abast 

de l’investigador milers de documents per al període i àmbit geogràfic de la nostra 

recerca, permetent fer una selecció acurada dels diplomes i aplicar-hi metodologia 

estadística.  
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1.2 Recollida de la informació 

 

 
1.2.1 Criteris de selecció  

 

Hem establert uns criteris de selecció dels documents per delimitar l’àmbit d’estudi i  

elaborar la base de dades necessària per  estudiar els escrivans actius al Vallès els segles 

X i XI.  

 

 

1.2.1.1 Àmbit geogràfic i cronologia 

 

Hem recollit documents en els quals hi ha esments a topònims de l’àmbit geogràfic 

seleccionat
120

, la zona del Vallès del Bisbat de Barcelona. Aquest és un marc delimitat 

físicament en la seva major part per les serralades prelitoral i litoral i ben documentat 

des del darrer quart del segle X
121

. Hem escollit parlar del marc eclesiàstic i no del 

comtat de Barcelona perquè una part important de l’estudi se centrarà en el vocabulari 

eclesiàstic.  

 

El recull abasta del 904, data del document més antic, la consagració de l’església de 

Sant Esteve de Parets,  al 1100, límit cronològic superior dels principals fons 

documentals publicats. 
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 Això no comporta que els documents fossin materialment escrits dins d’aquest àmbit ni que la major 

part de cada document hi faci referència. 
121

 Els límits del bisbat de Vic amb els de Barcelona es descriuen en la butlla de Benet VII al bisbe Frujà 

d’Osona el 978 (Junyent i Subirà 1980, 371-373). Els termes diocesans de Barcelona es troben ben 

definits, de manera constant, en la documentació (Martí Bonet, 2006, p. 14-17), una bona representació 

cartogràfica és la que apareix a la España Sagrada (Flórez, 1746-1918, p. 36-37),  analitzada per A. 

Barella (1997). 
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Mapa del obispado de Barcelona. F.X. Garma. Publicat a l’España Sagrada d’E. Flórez.  

En vermell, els límits del Vallès. 

 

 

 

1.2.1.2 Només documents publicats 

 

Hem consultat només documentació publicada per centrar el nostre treball en 

l’obtenció del major nombre de dades possible per  al tractament estadístic
122

. La 

documentació no publicada és una part relativament petita de la que s’ha conservat, per 

això creiem que, tot i que seria desitjable incloure-la, la seva absència en l’estudi no 

alterarà gaire els resultats de l’anàlisi.   

 

 

1.2.1.3 Només documents originals 

 

Habitualment en els estudis històrics se sol tenir en la mateixa consideració el 

document original i la còpia, ja sigui antiga o feta en èpoques recents, concentrant 

l’atenció en la informació continguda en el text. Hi ha però una gran diferència entre 

conservar només el contingut textual o tot el diploma original: el suport material conté 

aspectes formals que trià l’escrivà per precisar la transmissió del missatge. De la 

mateixa manera que en una conversa el llenguatge no verbal contextualitza la paraula 

                                                           
122

 Hem fet una excepció amb el document FD67 que és inèdit però que ja havíem transcrit anteriorment i 

incloem en els annexos. 
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pronunciada i en dóna claus d’interpretació amb gestos, mirades, silencis...
123

, el suport 

material és curosament escollit, tractat i presentat perquè embolcalli i contextualitzi la 

paraula escrita.  

 

Aquests aspectes formals, com és el fet mateix de posar un acte per escrit, les 

dimensions i qualitat del suport, la distribució del document, la cal·ligrafia i, sobretot, el 

signe de subscripció de l’escrivà, particular i propi de cadascun d’ells...
124

 parlen d’allò 

que s’hi diu amb tanta o més força que la paraula escrita ja que estan justificant 

l’existència mateixa d’aquella paraula escrita. En el recull de documents estudiats hi ha 

grans diferències en els suports materials, a tall d’exemple dos diplomes del fons de 

Sant Cugat del Vallès de l’any 1002.  

 

El primer (SCV 371)
125

, signat el mes d’abril del 1002, és l’empenyorament que fa 

Adolsind a Mel, dona, de mitja mujada de vinya per una quartera d’ordi que ja havia 

rebut d’aquesta. Mitja mujada equival a 425 m
2
, on s’hi poden plantar com a molt 180 

ceps
126

. La quartera d’ordi equival a uns 58 litres de cereal
127

 que transformat en farina 

representen unes 300 racions de pa o de farinetes. Es tracta per tant d’una transacció de 

poc valor, i això es reflecteix en el suport material del document, un pergamí de petites 

dimensions (30 x 11 cm) retallat intentant buscar la forma rectangular, però amb un sol 

angle recte, el superior esquerre, i amb diversos forats existents abans de l’escriptura. La 

cal·ligrafia és poc acurada, i les línies no massa dretes, especialment la signatura de 

l’escrivent que s’adapta al límit irregular de la pell de l’animal. 

 
 

El segon (SCV 382)
128

, és la butlla que atorga el 1002 el papa Silvestre II al monestir 

de Sant Cugat confirmant-li les seves possessions i posant-lo sota l’autoritat directa del 
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romà pontífex
129

. Escrita sobre papir, material desconegut al comtat de Barcelona, i les 

seves grans dimensions (123 x 75 cm) expressen l’excepcionalitat del text, atorgat per la 

màxima autoritat eclesiàstica a la institució monàstica més important del comtat. El 

document, confirmat pel comte Ramon Borrell i la comtessa Ermessenda, esdevé títol 

de propietat de les moltes possessions que recull. 

 

 
 

El lector capta immediatament la diferència de valor quan se situa davant d’un 

document o de l’altre, i esperarà també que, en consonància amb el suport material, el 

contingut del text sigui diferent. 

 

Les còpies presenten a més altres deficiències en la transmissió de la informació més 

enllà de no estar contextualitzades en el suport material previst, elegit i transformat per 

l’escrivà. Com bé observa P. Bonnassie respecte als cartularis:  

-...poden contenir errors de còpia...  

-...han transmès tan sols una part feble de la documentació original. Les 

informacions que forneixen són, en conjunt, massa pobres respecte a les que es poden 

treure de les sèries de pergamins. 

-La cosa més greu és que documents originals i documents  transcrits no difereixen 

tan sols per llur nombre, sinó també per llur naturalesa. Els responsables de la 

transcripció han efectuat una selecció despietada en la massa dels documents que els 

arribaven. N’hem eliminat d’una manera quasi sistemàtica: els contractes de venda i 

d’empenyorament. N’hem retingut  i copiat quasi en llur totalitat: les escriptures de 
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 El fons de Sant Cugat del Vallès ha conservat el papir d’una segona butlla, de novembre del  1007 

(SCV 412), atorgada pel papa Joan XVIII, el text de la qual és pràcticament igual a la de 1002, i de la que 

no s’ha conservat el nom de l’escrivà. Hem cregut convenient no fer una fitxa documental d’aquest 

diploma ja que la gran quantitat d’unitats topogràfiques que conté ja estan recollides per la butlla de 

només cinc anys abans, i a més no es poden relacionar amb cap escrivà. 
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donació els cartularis minimitzen el paper dels intercanvis en l’economia dels segles X-

XII
130

. 

 

Més enllà dels errors no intencionats, apareixen les interpolacions doloses i àdhuc, 

massa sovint, documents íntegrament falsos
131

. Gràcies a la gran riquesa documental de 

l’antiga diòcesi i comtat de Barcelona podem fer l’estudi a partir exclusivament dels 

originals, deixant de banda totes les còpies, especialment les dels grans reculls de 

documentació transcrita
132

, els trasllats i les notícies conservades als nombrosos 

capbreus. 

 

Analitzar només documents originals no exclou totalment la possibilitat que hi hagi 

falsos, però la redueix en gran part ja que hi ha més variables a tenir en compte i poden 

ser identificats més fàcilment.  

 

 

1.2.1.4 Documents generats per autors diferents 

 

Hem optat per recollir documents generats per la major quantitat d’atorgants 

possible: particulars, institucions eclesiàstiques, autoritats civils... Aplegar dades 

obtingudes de diverses procedències fa que no estiguin tan mediatitzades pels interessos 

d’una determinada institució o grup social.  

 

Tot i això sempre caldrà tenir present que la documentació mai no sorgeix per 

generació espontània; un diploma és fruit d’una voluntat, es posa per escrit allò que es 

desitja, escollint la informació segons els interessos de qui genera el document
133

. Per 

tant, sempre correrem el perill d’estudiar només allò que han volgut transmetre aquells 

que tenen la capacitat de generar un document, sense poder accedir directament als que 

no en podien pas generar.  

 

 

1.2.1.5 Documents conservats en fons  diferents 

 

La institució que conserva els diplomes no ho fa mai per un caprici antiquari sinó que 

retindrà preferentment aquells que d’alguna manera consideri útils. Podien servir per 

demostrar la propietat d’una terra de la qual s’havien de cobrar els censos, per prestigiar 
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la pròpia institució mostrant la seva venerable antiguitat amb una reculada acta de 

consagració, o per reafirmar l’autoritat senyorial amb antigues convinences. Com 

apuntava Bonnassie, hi ha un procés de selecció que pot ser implacable i afectar 

l’anàlisi estadística de la naturalesa dels documents. Així veiem que en els fons 

monàstics abunden les donacions mentre que al nucli de l’Arxiu Comtal una alta 

proporció dels documents són convinences i infeudacions. Tenint en compte aquestes 

constatacions hem valorat també que la transmissió dels textos sigui diversa.  

 

 

1.2.1.6 Documents que esmenten llocs de culte seculars el segle XI 

 

La quantitat de documentació conservada és molt desigual en relació a la cronologia, 

en tots els fons la proporció entre el segle X i el segle XI és de 1 a 5
134

. Hem optat per 

recollir tots els diplomes del segle X que hem localitzat a tot el Vallès, 169 en total. Els 

diplomes del segle XI són aproximadament uns 1.200, una quantitat excessiva per al 

present estudi, i que mostra la riquesa dels fons i les possibilitats d’emprendre noves 

línies d’investigació i aprofundir l’estudi a nivell local.  

 

Havent constatat que els escrivans actius al  Vallès Occidental durant el segle XI van 

canviar el seu lèxic per designar els llocs de culte seculars
135

, hem recollit només 

aquells diplomes del segle XI que inclouen referències a llocs de culte seculars. Això 

suposa aproximadament un 25% del total de la documentació del segle XI, una mostra 

significativa que permet resseguir aquest canvi de lèxic, però que no sempre serà 

suficient per a consideracions més generals
136

. 

 

 

1.2.2 Elaboració de regestos 

 

Un cop localitzades les fonts documentals hem elaborat un regest de tots els 

documents del segle X referents al Vallès, originals i còpies, i només originals del segle 

XI en els quals hi ha esments a edificis de culte seculars. En aquest resum hem inclòs: 

data: segons el còmput modern, la proposada per l’editor 

fons documental 

autors i receptors 

tipologia jurídica del document 

transcripció dels esments de topònims 

testimonis signants amb algun títol 

escrivà 
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 A tall d’exemple el fons de la Catedral de Barcelona disposa de 350 diplomes anteriors al 1000 (17% 
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llocs de culte seculars. 
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A tall d’exemple 

920, març 14  

ACB 9  

Els germans Adala i Sentramund venen per dos sous al bisbe Teoderic una terra in 

comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant Palatio 

Fracto. Afronta a l’est amb el torrent que va a Terracia. N’és testimoni Sanla sotsdiaca. 

Escrivà Adroer prevere. 

 

El resultat ha estat un cos de 847 regestos de documents, 473 del segle X i 374 del 

segle XI. De la pràctica totalitat dels diplomes hem pogut consultar els originals, ja 

sigui el document físic (Arxiu Diocesà de Barcelona, Arxiu Capitular de la Catedral de 

Barcelona, Arxiu Històric i Comarcal de Terrassa, Arxiu de l’Abadia de Montserrat), o 

la còpia microfilmada o digitalitzada (Biblioteca de Catalunya, Arxiu de la Corona 

d’Aragó, British Library
137

). 

 

 

1.2.3 Fitxa de documents 

 

Per processar la informació continguda en aquests regestos hem elaborat una fitxa 

documental amb un formulari ACCES. Hi hem inclòs els següents camps: 

 

Dades de registre 

registre de document: és el número que fem servir en la nostra base de dades, i 

que anomenem de “Fixa Documental” (FD). Permet reduir la informació 

de les diferents fonts a una base de dades unitària. Seguint el model de 

les fitxes de registre bibliogràfic hem donat un número de registre a cada 

document segons anàvem obrint les fitxes, sense cap mena d’ordre 

cronològic ni temàtic 

data: de darrera revisió de la fitxa 

 

Localització del document 

cronologia: any, mes i dia AD. segons proposa l’editor del document 

font: sigla del fons més número de document 

lloc d’emissió: si consta internament en el document
138

 

 

Tipologia jurídica
139

 

acta d’audiència 

acta de consagració 

convinença  

                                                           
137

 Hem d’agrair l’inestimable ajut del Dr. Pere Puig i Ustrell que ens va permetre consultar les seves 

exhaustives anotacions dels fons de Sant Llorenç del Munt. 
138

 Pràcticament només es dóna el cas en les consagracions d’esglésies, les publicacions sacramentals de 

testaments i les oblacions. 
139

 Hem seguit la tipologia descrita per Pere Puig (1995, p. 365-368) afegint-hi les tipologies de donació a 

precari, execució testamentària i precepte reial. 
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definició 

donació 

donació a precari 

empenyorament 

execució testamentària 

oblació 

permuta 

precepte reial 

publicació sacramental de testament 

testament 

venda 

 

Altres elements interns del document
140

 

sancions espirituals
141

 

citacions bíbliques
142

 

 

Onomàstica 

autors 

receptors 

testimonis  

escrivà 

 

Rols  eclesiàstics 

clergue 

sotsdiaca 

levita 

diaca 

sacerdot 

prevere 

bisbe 

canonge 

ardiaca 

servent 

monjo  

abat 

donada 

                                                           
140

 Inicialment havíem inclòs recollir les fórmules inicials, però aquestes sempre es veuen reduïdes al In 

nomine Domini, o al In Dei nomine. 
141

 Només hem trobat cinc sancions espirituals en els documents originals. Hem observat però que en les 

còpies n’apareixen més, sense arribar a abundar. 22 donació a Sant Llorenç 34 consagració de Parets,45 

donació a Sant Cugat, 55 donació a Sant Miquel de Barcelona, 100 donació a Sant Miquel de Barcelona 

113 donació a Sant Pau d’Ègara, 420 testament. 
142

 Només hem trobat una cita bíblica, Tobies 4,11 quoniam elemosyna ab omni peccato et a morte liberat 

et non patietur animam ire in tenebras  en els documents FD36 i FD44, donacions a Sant Llorenç del 

Munt i Sant Cugat del Vallès. 
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Rols laics 

rei 

comte 

vescomte 

vicari 

jutge 

cavaller 

 

Altres elements referenciats 

numerari 

renda 

unitats topogràfiques
143

 

 

 

Un cop introduïdes les dades i aplicant els criteris fixats de selecció de la 

documentació han resultat 499 fitxes documentals de les quals 33 han quedat buides per 

ser referents a diplomes posteriorment refusats per a l’estudi. 

 

 

 

 

1.3 Descripció de la documentació seleccionada 

 

1.3.1 Tipologia de les fonts 

 

Per elaborar el present estudi hem seleccionat 466 diplomes originals dels segles X i 

XI que contenen referències topogràfiques a la comarca del Vallès dins els límits de 

l’antiga diòcesi de Barcelona
144

.  Provenen de les següents fonts
145

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143

 Descriurem en un apartat ad hoc la metodologia de tractament dels elements topogràfics. 
144

  Martí Bonet, 2006, p. 14-17. 
145

 Hi hem inclòs un document del fons dels marquesos de Sentmenat: Arxiu de la Corona d’Aragó, 

diversos, Sentmenat, documents lletra B, la transcripció del qual adjuntem en annex, i un de la Biblioteca 

de Catalunya, publicat per a per S. Puig a l’Episcopologio (Puig, 1929, p. 359-360)  a partir de la còpia 

del Liber Dotaliarum de la Diòcesi de Barcelona (Lib. VII dotaliarum, fol. 11). 
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Sigla Referència bibliogràfica Nombre de 

documents 

ACA Udina, F. (1951). El archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. 

Barcelona: CSIC. 

 

6 

ACA1 Feliu, G., & Salrach, J. M. (Ed.). (1993). Els pergamins de l'Arxiu 

Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. 

Barcelona: Fundació Noguera.  

 

25  

ACA2 Baiges, J., Feliu, G., Salrach, J. M., Benito, P., Conde, R., Farías, V., . 

. . Torra, A. (2010). Els pergamins de l'Arxiu Comtal de 

Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. 

Barcelona: Fundació Noguera.  

 

16  

ACB Fàbrega, A. (1995). Diplomatari de la Catedral de Barcelona. 

Documents dels anys 844-1000. Barcelona: Arxiu Capitular de 

la Catedral de Barcelona.  

 

49 

ACB1 Baucells, J., Fàbrega, A., Riu, M., Hernando, J., & Batlle, C. (2006). 

Diplomatari de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. 

Segle XI. Barcelona: Fundació Noguera. 

 

191 

AHT Puig, P., Ruiz, V., & Soler, J. (2001). Diplomatari de Sant Pere i 

Santa Maria d'Ègara Terrassa, 958-1207. Barcelona: 

Fundació Noguera. 

 

27 

ASA Alturo, J. (1985). L'Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 

1200 (Aproximació històrico-lingüística) (Vol. 3). Barcelona: 

Fundació Noguera. 

 

38 

SCV Rius, J. (1945). Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés. Barcelona: 

CSIC. 

 

27 

SLM Puig, P. (1995). El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. 

Diplomatari dels segles X i XI. Barcelona: Fundació Noguera. 

176 



51 
 

 

És molt destacable el pes que tenen els documents de Sant Llorenç del Munt (32%) i 

els de la Catedral de Barcelona (43%), sumant entre els dos el 76% de la documentació 

recollida.  

 

 
 

Segons el tipus de procedència, 48 documents provenen de fons laics (Arxiu 

Comtal  i Sentmenat), 150 de fons eclesiàstics seculars (ACB)  i 267 de fons eclesiàstics 

regulars (SLM, SCV, ASA i AHT). D’un sol document no podem determinar el tipus de 

fons d’origen. 
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Molts dels documents conservats en els fons eclesiàstics són diplomes que donen 

constància de transaccions entre particulars, i per tant el seu lloc de dipòsit primari va 

ser un arxiu patrimonial de caràcter civil (una família).  El seu lloc de dipòsit durant 

segles, sovint des del segle XII i fins al segle XIX o l’actualitat, és una altra institució 

que s’ha encarregat de destriar només aquells diplomes que li eren d’utilitat. Així és 

il·lustrador que en la nostra selecció de documents  de les cinc convinences que hi 

consten només una
146

 s’ha conservat en un arxiu eclesiàstic, i les altres quatre a l’Arxiu 

Comtal. Quan l’arxiu d’una família noble passa a una institució eclesiàstica aquest tipus 

de documents esdevé perfectament inútil,  i per tant no susceptible de ser conservat.  

 

 

1.3.2  Distribució cronològica 

 

Cronològicament els documents es distribueixen de la següent manera: 169 són del 

segle X i 297 del segle XI.  

 

 
 

 

Pràcticament no s’ha conservat documentació de les primeres dècades del segle X, i 

a partir del 1030, el nombre de documents conservats augmenta de manera progressiva.  

                                                           
146

 FD320. 

segle X 
36% 

segle XI 
64% 

documents dels segles X i XI 
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Aquest fenomen es repeteix en els principals fons documentals consultats. A la 

següent gràfica comparem el nombre de documents per dècades de la nostra base de 

dades amb els dos fons més abundants, l’Arxiu de la Catedral de Barcelona i el de Sant 

Llorenç del Munt. Grosso modo, l’increment és similar, amb l’aparició de la 

documentació durant el primer terç del segle i un increment gradual cada dècada. 

Només en el cas de Sant Llorenç del Munt hi ha una lleugera disminució a la dècada 

dels 980.  
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Tots els fons documentals antics de Barcelona comencen les seves sèries durant el 

primer terç del segle X, tret d’alguna notable excepció (diplomes carolingis sobretot). 

No cal buscar en el segle X la causa d’aquest increment, sinó en el procés de 

transmissió de la documentació. Així les grans institucions que arriben en funcionament 

al segle XVIII i que per tant han conservat documentació antiga tenen els seus orígens a 

inicis del segle XI (el Capítol Catedral es renova el 1010, el monestir de Sant Llorenç 

del Munt es funda el 1013), de tal manera que conserven els documents que anaven 

adjunts a les primeres donacions, fetes durant els segle XI, i que es remunten com a 

molt dues o tres generacions enrere. En el cas d’institucions de fundació més antiga com 

el monestir de Ripoll o el de Sant Serni de Tavèrnoles també la documentació 

conservada és de datació més reculada. 

 

En el gràfic de la selecció de documents del segle XI veiem notables increments i 

disminucions en el nombre de documents conservats segons la cronologia, tendència 

que s’observa també en els principals fons documentals. 

 

 

 
 

Els gràfics que ens mostren el nombre de documents de les dues col·leccions de 

pergamins més importants per al Vallès,  els de Sant Llorenç del Munt i els de l’Arxiu 

de la Catedral de Barcelona, permeten tenir una idea del volum de documentació 

conservada per dècades
147

. 

  

 

                                                           
147

 Recollim els documents de tot el fons, no només els referents al Vallès. Les dades de Sant Llorenç del 

Munt les hem processat nosaltres mateixos  a partir del Diplomatari (Puig, 1995), i les de la Catedral 

foren publicades per Bonnassie (1981, p.322). 
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En totes dues col·leccions es constata una major quantitat de documents cada dècada, 

des d’inicis del segle X fins els anys 20 del segle XI; després el nombre es manté 

estable, amb algun repunt (anys 30 per a Sant Llorenç, anys 50 per la Catedral), fins al 

final del segle a la Catedral, i  minvant de manera important, el darrer terç de segle a 

Sant Llorenç del Munt. Els repunts representen moments molt importants d’adquisició 

de patrimoni per part de les institucions que han conservat els documents. 

 

Els fons procedents de l’Arxiu Comtal mostren una gràfica lleugerament diferent, 

veiem com al segle X no hi ha l’increment progressiu de les altres, sinó un increment 

sobtat, als anys 30-40 del segle X, per desprès decréixer fins no haver-hi cap document 

de la dècada dels 50.  Després ja tornem a trobar la progressió observada en els altres 

fons. Aquest conjunt de documents dels anys 30-40 són sens dubte provinents del fons 

de Sant Joan de les Abadesses que s’incorporà a l’Arxiu Comtal el segle XVI
148

. 

 

                                                           
148

 En concret el 1598, com descriu R. Conde (1999). 
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  L’increment en el nombre de documents a mida que transcorre el segle segle X, 

semblant en tots els fons, el podem atribuir al fet que la major part de diplomes 

conservats s’han transmès en un dipòsit secundari: els diplomes es guarda per donar 

força a un altre diploma més modern que és el que acredita la propietat de la possessió 

gestionada. En canvi, la documentació del segle XI reflecteix molt més l’evolució de les 

institucions ja que, o bé es tracta de documents generats directament per la institució, o 

hi arriben molt poc després de ser generats. Això és: la voluntat de qui genera el 

document i la voluntat de qui el conserva són molt més properes cronològicament i 

probablement també conceptualment. 

 

La forma en què s’han transmès els documents pot afectar severament el nombre i la 

qualitat (contingut) d’aquests i, en conseqüència, el valor dels resultats d’una anàlisi 

estadística. Sempre caldrà contrastar les dades obtingudes pel tractament de la base de 

dades que hem elaborat amb un referent de la quantitat de documentació conservada per 

cada moment. Habitualment ho farem prenent com a referència la globalitat dels fons de 

Sant Llorenç del Munt i de la Catedral de Barcelona per ser els més grans i fiables. 

 

 

1.3.3 Caracteriologia externa  

 

Els diplomes que hem estudiat transmeten informació com a registre escrit i, en ser 

documents originals, com a registre material. En tant que objecte conservat pot ser 

descrit de manera objectiva i empírica i ser subjecte d’anàlisi estadística de la mateixa 

manera que en arqueologia es fa amb la ceràmica. Seguint el model de treball de P. 

Puig
149

, distingirem en la descripció de les característiques externes dels documents cinc 

aspectes: en quin suport estan redactats, com es disposa el text en aquest suport, quin 

                                                           
149

 1995, p. 261-360. 
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instrument es fa servir per escriure el text, amb quina mena de tinta i amb quin tipus de 

grafia. 

 

Suport material 

 

Els suports emprats per a escriure són molt variats segons la zona i l’època. No cal 

remuntar-se a les tauletes d’argila mesopotàmiques o micèniques per trobar materials 

que resultaven estranys en el context cronològic i geogràfic del nostre estudi. Així 

veiem que en la tradició visigòtica es fa servir la pissarra per a tota mena de documents, 

àmpliament documentada a Àvila i Salamanca per als segles VI-VII
150

, i en molt menor 

mesura a Andorra fins els segles  IX-X
151

. La pissarra és un element estrany a la fossa 

tectònica del Vallès-Penedès, i per tant difícilment es podia fer servir.  

 

El material emprat en gairebé tots els documents és el pergamí, procedent de 

l’elaboració de pells d’animals, específicament ovicàprids a l’Europa meridional. 

Aquests animals són de fàcil cria en les latituds mediterrànies i l’ús de la pell com a 

suport escripturari no presenta cap incompatibilitat amb l’aprofitament de les altres 

parts de l’animal un cop mort.  

 

El pergamí no és un material fàcil d’aconseguir; la pell necessita un acurat tractament 

per que assoleixi les desitjades característiques de rigidesa, blancor i superfície ben llisa 

que la fan apta per a l’escriptura
152

. La superfície de la pell no és homogènia en un 

mateix animal, és més gruixuda a la part del llom i més prima al ventre i presenta 

diferents textures i elasticitats segons la part del cos
153

. Cal suposar que l’animal havia 

de ser sacrificat i escorxat segons una tècnica ben definida per no malmetre la dermis i 

aconseguir peces amb la màxima superfície apta per a ser escrita. Aquest procés 

probablement es duia a terme en els tallers dels escriptoris monàstics i catedralicis i les 

principals cúries, en concret per al Vallès la Catedral de Barcelona, el monestir de Sant 

Cugat i la cúria comtal de Barcelona, que es reservaven la part principal, més gran i de 

més qualitat, de cada peça per a l’elaboració de llibres i documents. La major part dels 

diplomes que formen part de la nostra selecció són escrits sobre les vores restants; 

probablement l’escrivà disposava de tires que retallava quan ja coneixia l’extensió del 

document que havia de redactar, i l’acabava de preparar allisant per última vegada  la 

part de carn. 

 

En la nostra selecció hi ha pergamins de dimensions molt variades, des de petits 

retalls de menys  de 250 cm
2
 fins a grans peces  que arriben als 2.000 cm

2
 que ocupen la 

part central de la pell. Els documents FD350 i FD418, escrits pel mateix prevere 

Ramon, il·lustren aquesta variació en les dimensions  

                                                           
150

 Velázquez, 2000. 
151

 Sureda & Gros, 2011. 
152

 Fonamentalment, el pergamí es tracta adobant-lo en aigua amb calç, raspant-lo i allisant-lo amb pedra 

tosca (Puig, 2008, p. 31). 
153

 Puig, 2008, p. 35-37. 



58 
 

 

 

 
FD350 

 

 

 
FD 418 

 

Quan l’escrivà retalla el pergamí sempre intenta donar-li forma de rectangle, 

excepcionalment de quadrat. Sovint aprofita el contorn de la peça de pell de manera que 

algunes de les vores de la superfície resultant són irregulars. Això succeeix sobretot amb 

els documents més petits que sembla que s’elaboraven a partir de tires de material; 

FD78 ens mostra una tira que queda delimitada per dues concavitats que es deuen 
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correspondre a la zona del coll. Hi ha alguns documents grans on la superfície de pell 

disponible no era suficient per a retallar un perímetre ortogonal, i per tant mostren 

també els límits originals de la peça, així ho veiem en el FD350 abans esmentat, que 

també presenta les concavitats probablement del coll. 

 

 
FD78 

 

Només un document de la nostra selecció no està escrit sobre pergamí. Es tracta de la 

butlla de Silvestre II redactada sobre papir, atorgada al monestir de Sant Cugat  el 1002 

(FD454), una de les deu que s’han conservat a Catalunya dels segles X i XI
154

. La cúria 

romana va utilitzar de manera ordinària aquest material, fabricat probablement a Sicília, 

fins la meitat del segle XI. El papir, molt més sensible als canvis d’humitat que el 

pergamí, és en el nostre clima molt fràgil, de manera que s’han conservat molt pocs 

documents escrits en aquest material
155

. 

 

És important remarcar que no s’han conservat documents en suports que no siguin el 

pergamí o excepcionalment el papir. Probablement no era difícil escriure sobre altres 

superfícies per exemple certes escorces d’arbre, però hi ha la voluntat clara de fer servir 

aquest material i no un altre.  

 

 

Disposició del text 

 

El text s’escriu a la banda de carn, paral·lel al marge més llarg del pergamí que es 

disposa en format apaïsat, a diferència de la documentació anterior al segle IX, on el 

format habitual era el vertical.  L’escrivà mira d’aprofitar al màxim l’espai disponible, 

ajustant molt la primera línia al marge superior. Hi ha documents en què el marge 

inferior és bastant més ample, però sovint el text queda ben ajustat, o massa ajustat, 

veient-se l’escrivà obligat a reduir el mòdul de les lletres per encabir-les-hi. 

Habitualment en cada pergamí hi ha un sol document. 

 

 

 

 

                                                           
154

 Noël & Tudela, 2007. 
155

 Carbonetti, 2011. 
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Instrument gràfic i tinta 

 

Els documents són probablement escrits amb una penna
156

, una ploma d’animal, 

habitualment d’oca, i en el cas de la documentació estudiada, tallada simètricament i 

amb la punta relativament ampla, plana, tallada perpendicularment al seu eix, de tal 

manera que en escriure els traços verticals  són mitjanament gruixuts, els oblics 

descendents més espessos,  els oblics ascendents cap a la dreta prims, els horitzontals 

amb tendència a ser gruixuts  i els corbats engruixits a la part central i apuntats als 

extrems
157

. La tinta probablement era fabricada pel mateix escrivà a partir de nou de 

gala del roure, vidriol i altres reactius. El resultat és una tinta que pot ser des de molt 

fosca a molt clara, però sempre d’un to terrós. En alguns casos el text ha quedat gairebé 

esborrat per l’exposició a la llum.  

 

 

Escriptura 

 

L’escriptura de tots els documents, inclosa la butlla pontifícia, és minúscula carolina, 

normativa en tot l’àmbit dels comtats catalans al llarg dels segles X i XI
158

. Alguns dels 

documents més antics presenten reminiscències de la cursiva visigòtica que va entrar en 

desús a finals del segle IX i principis de l’XI
159

.  

 

Hi ha molta variació en l’execució de la lletra segons l’escrivà; P. Puig
160

 distingeix 

dins la documentació de Sant Llorenç del Munt tres grups: rural, rural cal·ligràfic i 

cal·ligràfic;  Arnall i Baiges
161

  diferencien en els fons de l’Arxiu Comtal entre els 

escrivans dels grans escriptoris catedralicis, monàstics i comtal, i els ambients clericals 

allunyats dels centres difusors de cultura.  

 

Les formes més rústiques corresponen a escrivans del segle X i principis del segle 

XI, on s’hi aprecien moltes característiques peculiars de cada un d’ells. Simultàniament 

hi ha escrivans estrictament escolàstics i amb cal·ligrafies molt més correctes que 

s’aniran fent més habituals al llarg del segle XI. Alguns dels darrers documents de la 

selecció ja apunten formes d’escriptura postcarolina.  

 

 

 

 

                                                           
156

 Segons consta al document FD267, Petrus sacer qui oc scripsit, et mutaui pinna in II limina. 
157

 Puig, 1995, p. 273-275. 
158

 Mundó, 1994, p. 135. 
159

 Els documents FD52 i FD69 presenten aquestes reminiscències (Puig, 1995, p. 297), així com les 

signatures d’alguns escrivans (Fàbrega 1995, 133-134). 
160

 1995, p. 283-287. 
161

 1999, p. 70-71. 
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1.3.4 Estructura formal  

 

Els documents de la nostra selecció presenten de manera sistemàtica l’estructura 

habitual en els diplomes llatins medievals. Es desenvolupa en els següents elements
162

: 

 

Protocol Invocació 

 Intitulacio 

 Inscripció 

Text Notificació 

 Preàmbul 

 Exposició 

 Disposició 

 Traspàs de drets 

 Comminació 

 Corroboració 

 Adprecació 

Escatocol Datació 

 Subscripcions 

 

 

Aquest model serveix per a tots els tipus jurídics, prescindint d’algun dels elements 

segons la naturalesa de l’acte registrat. A tall d’exemple, mostrem l’estructura d’un 

document de venda, el tipus més habitual, de l’any 989, conservat a l’Arxiu Capitular de 

la Catedral de Barcelona.   

 

 
FD157 (ACB 196) 

 

 

 

 
                                                           
162

 Seguim l’esquema que proposa P. Puig (1995, p. 369). 
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Protocol Invocació In nomine Domini 

 Intitulacio Ego Trasouario et uxori tue Liuulo uinditores summus 

 

 

Inscripció 

 

tibi Ioanne, emtore. 

 

Text Notificació - 

 Preàmbul Per anc scriptura uindicioni nostre 

 Exposició uindimus tibi terra culta et arbores et cassa cum solo et 

superposito, qui nobis aduenit, at me Trasouario, per 

comparacione uel per omnesque uoces, et ad me femina, 

per meum decimum. Et est ipsa terra et arbores et cassa 

in comitatum Barquinona, in termino de Calidas, super 

Monte Maiore in locum que dicunt Gauarredo; et 

afrontad ipsa terra et arbores et cassas: de orientis, in 

ipsa uia vel in terra erma; de meridie, in ipsa strada; de 

occiduo, in terra de Sendouado; de circii, in terra de 

Richelle. 

 Disposició Quantum istas III
or

 afrontaciones includunt sic uindimus 

tibi ipsa terra et arbores et cassas cum solo et 

superposito, totum ab integrum, cum exio et regresio 

eorum, in precium solidos XV in rem ualentem, quod 

manibus nostris recepimus; et est manifestum.  

 Traspàs de 

drets 

Quem uero predicta terra et cassa et arbores que nos tibi 

uindimus, de nostro iure in tuo tradimus dominio et 

potestate ad omnia que tu uolueris facere, 

 Comminació quod si nos uinditores ullusque omo qui contra anc ista 

carta uindicione uenerit pro inrumpendum, non oc ualeat 

uindicare, set componat tibi ista omnia in duplo cum 

omni sua inmelioracione;  

 Corroboració et in auantea ista carta uindicione firma permaneat 

omnique tempore. 

 Adprecació - 

 

Escatocol Datació Facta ista carta uincione idus nouermer, anno III 

regnante Ugo Magnus rege. 

 Subscripcions S+ Trasouario. S+ Liuuo, qui ista carta uindicione 

fecimus et firmare rogauimus. 

S+ Seniofredo. S+ Saburido. S+ Ramio. 

Ø Radulfus presbiter scripsit et SS+ die et anno quod 

supra 

 

 



63 
 

 

1.3.5 Tipologia jurídica 

 

En la nostra selecció de documents hem trobat fins a setze tipus documentals 

diferents.  

 

 

 

tipus documental nombre de 

documents 

 

acta d’audiència 3  

acta de consagració 5  

butlla papal 1  

convinença  6  

definició 10  

donació 79  

donació a precari 13  

empenyorament 19  

execució testamentària 18  

oblació 5  

permuta 22  

precepte reial 1  

publicació sacramental de testament 16  

relació 3  

testament 22  

venda 246  
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Alguns d’ells es documenten al formulari de Ripoll de cap a 970-980
163

; és el cas de 

l’acta de consagració d’església, donació (ja sigui a una institució eclesiàstica o no), 

empenyorament, execució testamentària, permuta, testament i venda. D’altres són tipus 

jurídics nous del segle XI, com la convinença i la relació de drets. Cada document 

respon a un sol tipus jurídic, excepte algun cas molt excepcional com FD359 en el qual 

hi ha en el mateix diploma una venda i una donació. 

 

 

Proporcionalment els documents de venda són més de la meitat (52%), seguits pels 

de donació (17%). De la resta cap tipus documental suposa més del 5% del conjunt de 

documents.  

 

Si prenem en consideració només els diplomes del segle X, veiem que la proporció 

de vendes és encara més gran, arribant al 70% del total de la selecció. També és 

superior el percentatge de donacions, del 20% del total. La resta de tipus jurídics són 

                                                           
163

 Zimmermann, 1982. 
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gairebé testimonials, i només les execucions testamentàries comptabilitzen el 3% del 

total.  

 

 
 

Els diplomes recollits en la selecció de documents del segle XI mostren una 

distribució de tipus jurídics molt diferent. Les vendes segueixen sent preeminents, però 

es redueixen 27 punts respecte al segle X, quedant en un 43% del total. També les 

donacions baixen d’un 20% a un 15%, però comença a haver-hi constància de 

donacions a precari, que sumen un 4%. El total de documents relacionats amb els 

testaments (testaments, publicacions sacramentals i execucions testamentàries) arriba al 

18%, 14 punts més que el segle X. Permutes i empenyoraments comptabilitzen el 7% i 

el 6% respectivament, i es documenten els nous tipus jurídics que són les convinences i 

les relacions de drets que en la nostra mostra només suposen un 3% del total. 
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1.3.6 Llengua 

 

Tots els diplomes estudiats, com és sempre en la documentació de l’època, estan 

escrits en llatí. Aquesta és l’única llengua escrita de la que tenim constància des de la 

fundació de Barcino a finals del segle I aC., pel que no sembla gaire encertada 

l’observació que fan Arnall i Baiges vinculant el seu ús al fet que sigui la dels 

eclesiàstics, en les mans dels quals estava l’escriptura
164

. Més aviat al contrari, creiem 

que els eclesiàstics seguien escrivint en la llengua culta heretada del passat que, en 

néixer les llengües romàniques, passa a ser un signe de distinció d’allò que és públic i 

que està en un nivell superior al conjunt de la població: és la llengua de la litúrgia i els 

clergues, de la llei i els jutges i dels documents i els escrivans.  

 

                                                           
164

 Arnall & Baiges, 1999, p. 77. 
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Es tracta per tant no d’una llengua d’ús col·loquial, sinó d’un registre tècnic, 

perfectament codificat, només accessible a especialistes que s’hagin iniciat en el seu 

utillatge en algun dels tres àmbits on es fa servir: litúrgic, jurídic i diplomàtic.  

 

Durant els segles X i XI aquesta codificació està ben establerta. En l’àmbit de la 

litúrgia, a principis del segle IX els nous governants carolingis, en el procés d’unificació 

de l’Imperi, tingueren gran interès en substituir la litúrgia hispanovisigòtica per la 

francoromana
165

. En l’àmbit jurídic, l’any 1011 un dels escrivans estudiats en aquest 

treball,  el jutge i levita Bonsom (FE125), publica una nova compilació de la llei 

visigòtica, el Liber iudicum popularis
166

. En l’àmbit dels diplomes, vers el 970-980 a 

Ripoll es feu un recull de formularis per escriure documents; el recull probablement era 

per a ús intern de l’abadia, però els formularis  es feien servir per redactar diplomes en 

diversos comtats al llarg dels segles X i XI
167

. 

 

Els documents de la nostra selecció responen en la seva majoria a aquests formularis 

o d’altres de semblants, essent molt reiteratius i donant molt poc marge a la iniciativa de 

l’escrivà, excepte a l’hora de definir els béns objecte de transacció i localitzar-los, i en 

uns pocs documents, com les actes de consagració i certs documents comtals, que tenen 

una certa pretensió literària. 

 

En els aspectes on l’escrivà ha d’anar més enllà del model del formulari és on es 

pot apreciar el seu grau de domini de la llengua, i on de vegades necessita recórrer a la 

llengua parlada per poder expressar algun concepte
168

.  En general l’ortografia és més 

correcta als documents del segle XI, sobretot a mida que avança el segle, mentre que als 

diplomes més antics no és difícil trobar en un mateix text una paraula escrita amb dues 

grafies diferents. 

 

 
  

                                                           
165

 Olivar, 1992, p. 80-82. 
166

 Alturo, 2003. 
167

 Zimmermann, 1982. 
168

 Per exemple, el 973 l’escrivà Baió designa el preu d’una terra propter precium bou I obtimo 
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Conclusió fonts i metodologia 

 

L’abundant registre documental ens ha permès aplicar un criteri de selecció molt 

restrictiu que permeti, en la mesura del possible, evitar les distorsions de falsos i 

interpolacions en les còpies. També hem tingut present quina ha estat la transmissió 

documental dels fons mirant de tenir la major diversitat al nostre abast combinant 

diplomes conservats en arxius civils, eclesiàstics regulars i eclesiàstics seculars. El 

percentatge de la documentació que s’ha conservat respecte a la que es va produir 

probablement és molt petit, estimem que en el més optimista dels casos seria un 13%. 

 

Per al segle X hem comptabilitzat un total de 87 escrivans. El nombre màxim de 

documents conservats per un d’ells (Baió) és de 15. Si estiméssim que de tots els 

escrivans actius el segle X s’ha conservat almenys un document, i que en van escriure 

com a molt 15 per cap, el total resultant serien 1.305 documents redactats per al segle X, 

dels quals se n’haurien conservat 169, això és un 12,95%. 

 

Un percentatge molt més realista seria inferior al 5%, o fins i tot inferior a l’1%. Si 

estimem que d’uns quants escrivans s’han conservat còpies dels documents que van 

redactar, i que probablement hi ha escrivans dels quals no s’ha conservat cap document, 

podem elevar la xifra total d’escrivans per al segle X almenys a 100 individus. Si 

considerem que poden estar actius 20 anys pel que es desprèn dels millor coneguts, i 

que com a mínim escriguin dos documents l’any, estaríem parlant d’uns 4.000 

documents, dels quals els 169 conservats en serien només el 4,23% del total. En el cas 

de considerar que escrivissin un document al mes, això és 12 l’any, el percentatge de 

documents conservats cauria al 0,7% del total de redactats. 

 

Aquestes xifres ens obliguen a ser molt cautes en fer qualsevol afirmació ja que tot i 

que són diversos els fons documentals conservats, la mostra és minsa i pot estar molt 

condicionada pels interessos de les institucions que han generat i/o conservat els arxius. 

 

Dins d’aquests marges podem destacar l’homogeneïtat del conjunt a nivell formal. 

Entre els documents generats pels magnats i els encarregats pels que semblen 

propietaris més petits hi ha grans diferències en l’execució: tipus de suport i tinta, 

qualitat de la cal·ligrafia, riquesa lèxica... però formalment tots intenten ajustar-se als 

tipus jurídics preestablerts dels quals sabem que existien models o formularis que els 

escrivans seguien de manera escrupolosa. 
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2.- ELS ESCRIVANS  

 

El nucli d’aquesta tesi és la identificació de les persones concretes que van exercir 

com a escrivans els segles X i XI al Vallès. A continuació descrivim la metodologia 

emprada per individuar i identificar-los. 

 

Metodologia d’identificació dels escrivans 

 

Hem elaborat el llistat alfabètic de noms dels escrivans a partir de les transcripcions 

dels documents publicats. Quan un nom figura subscrivint un sol document elaborem 

directament la fitxa d’escrivà (FE)  ja que no hi ha perill de confusió. Quan un nom 

subscriu diversos documents hi ha dos criteris per diferenciar els escrivans.  

 

1.- que cronològicament les dues subscripcions estiguin dins del lapse temporal 

màxim dins del qual un individu, per mor de la biologia, pot estar actiu: 60 anys.  

 

2.- comprovar cadascun dels documents per identificar els signes propis de cada 

escrivà. 

 

La nostra selecció documental consta de 470 diplomes, dels quals 21 no estan signats 

o no conserven la signatura de l’escrivà, i 8 la conserven només parcialment. Hem 

pogut, per tant, identificar la signatura de l’escrivà en 441 documents, que hem associat 

a 236 individus diferents.  

 

 

Hem creat un formulari ACCES de 53 camps amb la informació referent a l’escrivà. 

 

Dades generals: 

Nom: traduït i normalitzat al català
169

 

número d’identificació (FE-fitxa d’escrivà) 

cronologia inferior 

cronologia superior 

 

condició eclesiàstica (estat de vida) o càrrec civil de l’escrivà: 

sense càrrec 

minorista (amb ordes menors: ostiari, lector, acòlit, exorcista) 

clergue: de vegades apareix aquest genèric clericus probablement minorista 

sotsdiaca 

diaca-levita 

prevere-sacerdot 

                                                           
169 Els noms propis no presenten una normalització ortogràfica en els documents originals. A l’hora de 

fer-ne la traducció al català hem tingut present el Repertori d'antropònims catalans (Moran i Bolós, 1994) 

i els criteris dels editors dels diplomataris. 
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monjo 

prepòsit 

abat 

jutge 

 

Dades dels documents: 

registre documental (FD subscrites o en les que apareix l’escrivà) 

subscripcions (número de FD redactats per l’escrivà) 

UT referenciades (en els documents redactats per l’escrivà) 

 

Tipus documentals (redactats per l’escrivà): 

venda 

testament 

donació 

donació a precari 

empenyorament 

permuta 

execució testamentària 

publicació sacramental 

definició 

acta d’audiència 

capbreu 

lletra episcopal 

oblació 

convinença 

precepte reial 

acta de consagració (dotalia) 

 

Condició eclesiàstica (estat de vida) o càrrec documentat per l’escrivà (referent a 

d’altres individus): 

 

Eclesiàstics: 

 

levita 

sacerdot 

prevere 

diaca 

sotsdiaca 

bisbe 

ardiaca 

canonge 

monjo 

abat 

deudonada 
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servent 

clergue 

 

Civils: 

 

rei 

comte 

jutge 

vicari 

cavaller 

esclau 

 

Observacions 
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Model de fitxa d’escrivà: 

 

 
 

De quaranta escrivans es conserven tres o més documents redactats per ells mateixos. 

D’aquests, 14 són del segle X, 21 del segle XI i 5 estan a cavall dels dos segles. 

 

Hem elaborat un registre amb les recensions dels documents redactats, subscrits o on 

consten els escrivans a partir de les quals hem pogut fer una prosopografia. En alguns 

casos les notícies són molt limitades, com succeeix amb Reciscle (FE187) del que es 

conserven tres documents de transaccions entre particulars de la mateixa zona (Terrassa, 

només esmenta dues UT) i època (960-965). En d’altres s’obre com un finestral a través 

de la riquíssima documentació conservada. De Baió, actiu a la zona de Togores, entre 

Sabadell i Castellar, es conserven 15 documents de la seva mà, i onze que subscriu o 
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que fan referència a ell (inclosa l’execució del seu testament). Fins a 13 UT estan 

associades a aquest escrivà.   

 

Un cop aplicada aquesta metodologia hem pogut censar 236 individus actius els 

segles X-XI en l’àrea estudiada, 87 el segle X, 157 el segle XI. Hi ha  8 escrivans actius 

a cavall entre els dos segles.  

 

Per nombre de subscripcions hem constatat que de la majoria d’escrivans, el 64%, 

només s’ha conservat un document 

original, això és 149 escrivans. El 

nombre d’escrivans dels que s’han 

conservat dos documents cau 

dràsticament, fins el 20%, amb un 

total de 47 individus i 94 diplomes. 

Amb tres documents subscrits 

només hem identificat 14 escrivans, 

el 6% del total. A partir d’aquí, 

només del 10% d’escrivans s’han 

conservat 5 subscripcions o més. 10 

escrivans amb 4 subscripcions, 5 

amb 5 subscripcions, 5 amb 6 

subscripcions, 2 amb 10 i 2 amb 15 

subscripcions.  

 

 

Un problema que se’ns ha plantejat a l’hora d’identificar els escrivans ha estat la 

manca d’estandardització dels noms. Escriuen en llengua llatina, però la gran majoria de 

llurs noms és d’origen germànic, 

i no hi ha unes traduccions 

reglades, de tal manera que 

sovint es dona el cas que un 

mateix individu és anomenat amb 

variants molt diverses del seu 

nom dins d’un mateix document. 

Hem pres l’opció de traduir 

sempre el nom al català. Alguns 

són noms encara habituals 

actualment (Ramon, Pere...), 

d’altres s’han conservat en 

cognoms (Guitard, Miró...) i hem 

pres l’opció de traduir-los amb la 

forma més normalitzada del 

cognom actual. N’hi ha alguns de 

més rars (Malanyec, Undiscle...) 
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per als quals els editors dels textos no coincideixen a l’hora d’establir un criteri de 

traducció (el nom del bisbe Guislabert a tall d’exemple). Per aquests darrers hem optat 

per oferir la traducció al català fonèticament més pròxima al mot escrit per l’escrivà. 

 

 

2.1. Qui són 

 

La primera constatació és que els escrivans són homes. Entre tota la documentació 

consultada no hi ha ni una sola dona que subscrigui un document. Les dones no són 

absents de la documentació: hi consten com a autores o receptores dels drets transmesos 

pel diploma, fins i tot algun cop com a testimoni, però mai com a escriptora material del 

document.  

 

A partir del que diuen d’ells mateixos en signar i d’alguns continguts dels documents 

tenim una imatge de qui eren aquests escrivans.  

 

 

2.1.1. Condició eclesiàstica  

 

L’adscripció eclesiàstica és, després de la de gènere, la més evident per a enquadrar 

algú en un món de cristiandat. No hem d’entendre aquí l’Església com una institució 

que forma part de la societat, ans al contrari, com l’eix vertebrador d’aquesta. No 

existeix distinció entre món civil i religiós, tots dos formen un sol conglomerat dins del 

qual cadascú ocupa el seu lloc.  

 

 
 

La societat cristiana es divideix fonamentalment entre clergues i laics, els ministres 

que confereixen els misteris sagrats i el poble que els rep.  Segregats al seu interior es 
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troben aquells que han deixat el segle i s’han retirat a la vida ascètica dels monjos sota 

una regla, els segles X i XI la benedictina i també la de Sant Agustí. És l’anomenat 

clergat regular.  

 

 

2.1.1.1. Laics 

 

En el conjunt de la documentació consultada només 19 escrivans, el 7% del total, no 

fa constar cap condició eclesiàstica en signar, pel que es pot deduir que es tracta de 

laics. En cap cas fan constar adscripcions o càrrecs de caràcter civil. D’algun d’ells hem 

pogut reconstruir el seu entorn personal i no hi ha cap indici que siguin persones 

especialment vinculades a cap institució o autoritat.  

 

 

2.1.1.2. Clergues seculars 

 

El perfil majoritari dels escrivans dels segles X i XI de la nostra selecció és el clergat 

directament depenent Bisbe, amb un 87% dels individus. Tots ells apareixen amb el seu 

grau, això és preveres, diaques, sotsdiaques, minoristes o simples clergues. Tot i que és 

segur que la major part estaven adscrits a alguna església, no apareix mai referència als 

càrrecs que detentaven ni on. Podem imaginar que molts eren al servei d’esglésies 

pròpies, però això no es constata documentalment fins ben entrat el segle XI.  

 

Trobem tots els graus del cursus clerical
170

. En primer lloc els simples clergues 

(tonsurats), que no han rebut ordes menors ni majors, i que sovint no els rebrien mai i 

actuaven en les tasques secundàries de les esglésies (sagristans, escolans, campaners...), 

dels quals 10 subscriuen documents de la nostra selecció. Dels minoristes, clergues que 

han rebut ordes menors, només tenim constància d’un exorcista que subscriu un 

document el 1093, i no hi ha cap referència a lectors, acòlits o ostiaris, els altres ordes 

menors. Probablement aquests pràcticament no apareixen per tractar-se d’una etapa de 

formació. En quant als ordes majors, trobem 15 sotsdiaques, 35 diaques i 162 preveres.  

 

El vocabulari emprat per designar el grau ministerial és doble, procedent de les 

tradicions grega i hebrea. Els preveres són anomenats presbiter i sacerdos, els diaques 

diaconus i levita
171

, i els sotsdiaques subdiaconus i hipodiaconus 

 

Podem resseguir la carrera eclesiàstica d’alguns d’ells ja que en diferents moments 

de la seva vida subscriuen documents que s’han conservat. És el cas del Recesind 

(FE186) que consta el 937 com a sotsdiaca, el 941 com a diaca i molts anys després, el 

974 com a prevere, o el de Bernat (FE114) que entre 1085 i 1096 passa pels estadis de 

clergue, diaca i prevere.  

                                                           
170

 Les Etimologies d’Isidor de Sevilla recullen en el capítol 12 del llibre VII un breu tractat sobre els 

clergues on es descriuen els diferents ordes (Sevilla, 1993). 
171

 Cf. Du Cange, 1883-1887. 
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Tres clergues (FE73,76 i 128) els tornarem a trobar com a preveres, i cinc diaques 

(FE63,196,126,149 i 186) també subscriuran posteriorment documents com a preveres. 

 

condició 

eclesiàstica 

 

nombre 

d’escrivans 

canvis de grau ministerial 

laic 19 FE146 serà sotsdiaca 

clergue 10 FE 191 serà sotsdiaca 

FE 114 serà diaca 

FE 73,76,114  i 128 seran preveres 

minorista 1  

sotsdiaca 15 FE 146 era laic 

FE 127 i 174 seran diaques 

FE 186 serà diaca i preveré 

FE 185 serà prevere 

diaca 35 FE 206 és jutge 

FE 186 era laic i serà prevere 

FE 114 era clergue i serà prevere 

FE 191 era clergue 

FE 127 i 174 eren sotsdiaques 

FE 63,106,122,126,144, 149,152,193,212 seran preveres 

prevere 162 FE 73,76 i 128 eren clergues 

FE 114 era clergue i diaca 

FE 185 era sotsdiaca 

FE 63,106,122,126,144,149,152,193,212 eren diaques 

FE 186 era laic i diaca 
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2.1.1.3. Clergues regulars 

 

En la nostra àrea d’estudi, durant els segles X i XI, és indubtable que els edificis més 

destacats corresponen a les institucions que també més documentació han conservat: els 

monestirs. El clergat regular té per tant un pes específic molt important en aquella 

societat, en concret els monjos benedictins de Sant Cugat, Sant Llorenç del Munt i Sant 

Miquel del Fai. A diferència del clergat secular que per definició té el seu lloc enmig 

del poble, el clergat regular se sotmet a una regla de vida per practicar l’ascetisme de 

forma comunitària. Basteixen edificis i espais, els monestirs o cenobis, que separats del 

món esdevenen una societat en si mateixos regida per l’abat o el prior.  

 

Els monestirs tindran una gran incidència en la societat cristiana medieval, en totes 

les vessants: espiritual, cultural, econòmica, política... Aquesta omnipresència no té un 

reflex en la pràctica de l’escrivania, on  l’activitat de clergues regulars com a escrivans 

és molt reduïda, només un 15 individus identificats que representen un 6% del total. Set 

d’ells especifiquen que són preveres i un sotsdiaca, la resta signen només com a monjos 

sense concretar si són ordenats o quin càrrec tenen dins la comunitat, excepte si es tracta 

de l’abat o del prepòsit. Actuen gairebé sempre en actes que atenyen el monestir al que 

pertanyen, com és el cas destacat de l’abat Odger de Sant Llorenç del Munt (1021-

1071), o el prepòsit Oleguer de la canònica de Barcelona, el futur bisbe sant Oleguer. 

 

Els escriptoris monàstics eren amb els catedralicis els centres més importants de 

formació i producció literària, molt particularment en el territori estudiat el del Sant 

Cugat. La proporció tan baixa de clergat regular elaborant documents, especialment 

durant el segle X, ens indica que saber escriure no era l’única condició necessària per 

poder redactar diplomes jurídicament vàlids.  

 

 

2.1.2. Incompatibilitats: jutges 

 

De 236 escrivans individuats només dos, Guisad (FE34) el 1043, i el diaca Ramon 

(FE206) el 1081 signen com a jutges. És menys de l’1% del total, i tenint present que en 

un 16% de la documentació hi ha esments a jutges, i que certament tots tenen un alt 

grau d’alfabetització com ho proven les firmes autògrafes i la vigència fins ben entrat el 

segle XI del Liber Iudicum, hem de concloure que la tònica general és que els jutges no 

redacten documents amb valor jurídic. Sembla que estaríem davant una voluntat 

positiva, amb poques excepcions, que aquells que exerceixen la potestat judicial no 

poden redactar i validar documents de contingut jurídic, tasca que sembla reservada a un 

altre col·lectiu.  
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2.2 Quants són 

 

2.2.1 Escrivans actius el segle X 

 

Els 169 documents del segle X de la nostra selecció van ser escrits per un total de 87 

escrivans diferents. De la gran majoria, 52,  només en tenim constància per un sol 

document conservat, el 60% del total. De 17 escrivans s’han conservat dos documents, 

de sis escrivans tres documents i amb quatre o més subscripcions hem identificat una 

dotzena d’escrivans. Cal destacar que d’un, Baió (FE121), se n’han conservat 15 

documents autògrafs. 

 

 
 

Per condició eclesiàstica constatem que durant el segle X, a partir de les dades de la 

nostra selecció documental, el clergat regular pràcticament no redacta diplomes amb 

validesa jurídica. Així, només trobem un cas, el del monjo i prevere Auzfre, que 

subscriu una donació al que probablement és el seu monestir, Sant Cugat. 

 

Hi ha onze escrivans que no fan constar llur condició eclesiàstica, pel que suposem 

que eren laics, un 12% del total d’escrivans. Un d’ells, Recesind (FE186) seguirà la 

carrera eclesiàstica i el tornarem a trobar com a diaca i prevere. 

 

La majoria dels escrivans són clergues seculars, un 87%. Hi figuren cinc clergues 

simples, tres dels quals els tornarem a trobar ordenats preveres. Dels altres dos només 

s’ha conservat un document original de cadascun. No consta cap escrivà amb ordes 

menors 

1 
60% 

2 
20% 

3 
7% 

4 
6% 

5 
3% 

6 
3% 

7 
0% 

8 
0% 

9 
0% 
10 
0% 
11 
0% 
12 
0% 
13 
0% 

14 
0% 

15 
1% 

Subscripcions per escrivà. Segle X 
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Amb ordes majors hi figuren cinc sotsdiaques, tots amb una sola subscripció, pel que 

no podem saber si reberen d’altres ordes, vuit diaques, dels quals dos només apareixen 

en un document cadascun, cinc esdevenen preveres, i un, Bonshom (FD126) roman 

diaca durant prop de 30 anys. 

 

Sembla, per tant, que els clergues que escriuen diplomes amb valor jurídic segueixen 

majoritàriament una formació cap al presbiterat que passa per l’estat del clericat, el 

sotsdiaconat i el diaconat. Hi ha però un cas de diaca, Bonsom (FE125)  que no 

continua el cursus i subscriu sis documents entre 988 i 1016 essent sempre diaca. 

 

Podem projectar algunes magnituds de quants eren i quants documents van escriure. 

A la baixa, i agafant les xifres mínimes, si per un miraculós atzar s’hagués conservat 

algun document de tots els escrivans que van estar actius durant el segle X al Vallès, 

àixò és 87, multiplicant pel número màxim de documents conservats d’un d’ells, 15, 

obtenim la xifra de 1.305 documents.  

 

Si apliquem unes magnituds més realistes, la quantitat de documentació produïda es 

multiplica considerablement. Els escrivans amb més de 5 subscripcions conservades
172

 

tenen una vida activa de mitjana de 25 anys, si considerem que cada any produeixen un 

mínim de 4 documents (un cada tres mesos) són 100 documents per escrivà. Això serien 

8.700 documents pel segle X. 

 

Evidentment no podem saber el nombre exacte d’escrivans que hi va haver, i menys 

el nombre de documents que van redactar. L’anàlisi dels documents conservats en còpia 

permetria afinar una mica la xifra, però certament el nombre real de documents escrits 

al Vallès durant el segle X ha de superar els 10.000, aproximadament uns 100 cada any, 

dels quals només ens han arribat uns 200 o 300 originals i menys de 1.000 còpies. A 

dures penes el 10% de la documentació produïda. Si considerem un nombre superior 

d’escrivans, ja que de la major part només s’ha conservat  un sol document, el 

percentatge de documentació conservada disminuirà proporcionalment. Això ens ha de 

dur a la necessària reflexió sobre les limitacions del registre escrit del que disposem, tot 

i ser extraordinàriament ric en comparació amb la major part de regions d’Europa. 

 

 

2.2.2 Escrivans actius el segle XI 

 

Els documents del segle XI que hem recollit, a diferència del segle X, són només 

aquells que inclouen referències a edificis de culte seculars, i per tant són una mostra 

menys significativa que la del segle X.  

 

                                                           
172

 Es tracta dels escrivans 98,117,119,121,125,137 i 182. 
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La primera constatació és l’augment exponencial de la documentació conservada. 

Només cal mirar l’edició de la Fundació Noguera dels Diplomatari de la Catedral de 

Barcelona del segle XI (Baucells, Fàbrega, et al. 2006), que es publicà en 5 volums, 

amb l’edició dels del segle X (Fàbrega 1995) amb un sol volum. Es tracta per tant de 5 

vegades la quantitat de documentació conservada. En la nostra selecció només hi ha el 

doble de documents del segle XI respecte als del X, ja que aproximadament només la 

meitat dels diplomes contenen referències a edificis de culte seculars.  

 

Les proporcions són però molt semblants a les del segle X. De 97 escrivans només es 

conserva una sola subscripció, això és el 62%. De 33 se’n conserven dues, el 21%. Amb 

tres subscripcions n’hi ha 9, això és el 6% i amb més de tres subscripcions n’hi ha 18, 

que representen l’11%. Cal destacar que hi ha dos escrivans amb 10 subscripcions 

(FE131 i 178) i el prevere Ramon de Polinyà (FE185) amb 15 subscripcions. 

 

Constatem que disminueix sensiblement el nombre d’escrivans que no fan constar la 

condició eclesiàstica, i baixa fins al 5% del total, això és vuit individus. D’aquests 

només disposem de més d’un document d’un individu, Miró Donuç (FE146), que 

signarà enendavant com a prevere.  

 

El clergat regular està molt més representat, 13 individus, que suposen un 8% del 

total. Entre ells l’abat Odger de Sant Llorenç del Munt (FE104) i el canonge prepòsit i 

futur bisbe Oleguer de Barcelona (FE105). Els altres probablement són a parts iguals 

monjos de Sant Llorenç i Sant Cugat, però caldria contrastar-ho amb les llistes de 

membres dels monestirs en cada moment. Fan constar que un és sotsdiaca, sis preveres i 

sis simples monjos. La majoria dels documents fan referència a transaccions que afecten 

directament les institucions monàstiques. 

 

El clergat secular suma el 87% dels escrivans descrits, la mateixa proporció que al 

segle X, però amb algunes variacions en la distribució. Els simples clergues baixen a un 

3%, amb cinc individus, tres dels quals tornaran a signar escriptures, ja amb ordes 

majors. En un sol cas un clergue amb ordes menors, l’exorcista Ponç (FE175), subscriu 

un diploma. 

 

Els clergues amb ordes majors són els més abundants, el 83% dels escrivans. Hi ha 

11 sotsdiaques, alguns dels quals ja trobàvem com a laics i clergues, i d’altres tornaran a 

subscriure documents com a diaques o preveres. El mateix succeeix amb els 28 diaques 

documentats. La major part només estan documentats una vegada, pel que no podem 

saber si segueixen el cursus eclesiàstic cap al presbiterat. Dels que tenen diverses 

subscripcions, cinc tornaran a signar com a preveres, i tres romandrien sempre com a 

diaques, especialment els escrivans Bonshom (FE6), Honofred (FE97) i Guadamir 

(FE131). Els 101 preveres seculars que signen documents representen el 60% del total 

d’escrivans.  
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En conclusió, constatem que tant al segle X com al segle XI la immensa majoria dels 

escrivans són clergues seculars, dels quals es pot seguir en alguns casos la carrera 

eclesiàstica. Al segle X el clergat regular és pràcticament absent mentre que sí el trobem 

signant una petita proporció de documents el segle XI. Inversament al segle X hi ha una 

proporció significativa d’escrivans clarament laics, mentre que al segle XI es redueixen 

notablement.  
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2.2.3 Prosopografia dels escrivans 

 

 

Presentem els escrivans dels quals es conserven tres o més documents subscrits pel mateix 

individu. Els hem ordenta per ordre cronològic. 

 

 

Recesind 

núm. FE: 186 

cronologia: 0937-0974 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD: 70,72,89 

UT documentades: 9,104,201 

 

 

 
 

 

 

Clergue actiu com a escrivà entre 937 i 974 a Terrassa. Figura en un primer 

document del 937 com a sotsdiaca, en un altre del 941 com a diaca i en un del 974 com 

a prevere, de tal manera que podem resseguir gairebé tota la seva carrera eclesiàstica. 

Els tres documents que subscriu són vendes entre particulars dins el terme del castell de 

Terrassa per quantitats d’entre un i cinc sous.   
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937, abril 11 

SLM 6 (FD70) 

Seniomir, Ellega i Pulimia venen a Guistrimir i la seva esposa Bonadona una 

terra in comitatum Barchinonense in terminio de castrum Terracia in locum que 

dicunt Midiano per un sou. Escrivà Recesind, sotsdiaca. 

 

 
 

 

941, abril 13 

SLM 8 (FD72) 

Argemir i la seva esposa Eiló venen a Guistrimir una part d’una terra in 

comitatum Barchinonensis infra terminio de castrum Terracia in locum Mediano 

per tres sous. Escrivà Recesind, levita 

 

974, gener 19 

SLM 46 (FD89) 

Guidelenda ven a Argemir, prevere, unes propietats in comitatum 

Barchinonensis in terminio de castrum Terracia siue de Castelare prope Sancti 

Laurenti per cinc sous. Escrivà Recesind, prevere. 
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Rami (Ramió) 

núm. FE: 184 

cronologia: 0947-0981 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 6 

UT documentades: 138, 164,172,198 

FD: 14,26,74,92,151,(152?) 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre el 947 i el 981 a Terrassa. Subscriu dos documents 

de donació a institucions religioses (Sant Cugat i Sant Esteve de la Vall) i dues vendes 

de vinyes entre particulars i una venda de terres de les que ell mateix n’és el comprador. 

Els documents s’han conservat en tres fons diferents.   

 

El 986 l’abat Odó i Ató (que havia comprat unes terres a Terrassa a l’escrivà Rami 

prevere) executen com a marmessors el testament d’un tal Rami. L’escrivà és Baió, que 

també està actiu a la zona de Terrassa. Tot i que no explicita que Rami era sacerdot 

podria tractar-se de l’escrivà.  

 

947, maig 26 

SCV 27 (FD74) 

Goltred, prevere, estant malalt dóna a s. Cucufati martiris Christi, cuius baselica 

fundata est in comitatu Barch. una vinya i una terra in comitatu Barch., in 

terminio Terracense, in locum Ruvirano. En són  testimonis Eiafricus i Enric, 

preveres. Escrivà Rami, prevere.  
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972, febrer 1 

SLM 40 (FD14) 

Arnaniscle anomenat Oruç i la seva esposa Floresinda venen als servientes 

domum Sancti Stefani, cuius baselica sita est in monte Sancti Laurenti una vinya 

amb arbres in comitato Barhinona in terminio Terracia in Mata de Pera per sis 

sous. Afronta al nord amb una vinya de Sant Esteve. Escrivà Rami, prevere.  

 

 
 

 

981, gener 21 

SLM 60 (FD26) 

Ató i la seva esposa Nina venen a Godmar una quarterada de vinya in comitato 

Barhinona in termine Terracia iusta uilla Mata de Pera subtus ipso Muro per 

quatre sous i vuit diners. Escrivà Rami, prevere. 

 

981, gener 30  

SLM 61 (FD92)  

Ató i Riguella venen a Rami, prevere, dues peces de terra in .comitato 

Barchinona in termine Terracia in Rosedores per cinc sous i set diners. Escrivà 

Rami, prevere. 

 

981, maig 21 

ACA apèndix VII  (FD151) 

Tuidiscle i la seva esposa Macianella venen a Ferriol i la seva esposa Ermegod 

una vinya in comitato Barchinona, in termine Terracia, in Soto per set sous. 

Escrivà Rami, prevere 

 

986, març 18  

ACB 157 (FD152)  

Odó, abat de Sant Cugat, i Ató, marmessors de Rami, fan donació a les esglésies 

de Sant Miquel i Santa Eulàlia de Barcelona de l’alou que tenia in comitatum 

Barchinona, in locum Villa Alba. Escrivà Baió. 
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Ovasi 

núm. FE: 161 

cronologia: 0948-0988 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 6 

FD: (10),(20),22,24,30,75 

UT documentades: 160,161,163,167,168,171,173,198 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre 948 i 988 a la zona de Terrassa i Castellar, subscriu 

dues transaccions entre particulars i dues donacions a Sant Llorenç del Munt.  

 

És esmentat en una afrontació de terres a Llacera el 961 (FD10) i actua com a 

testimoni en un a donació a Sant Llorenç del Munt del 977 (FD20). 

 

En dos documents (FD43 i 44) de Sant Cugat del 939 s’esmenta un Ovasi que amb la 

seva esposa fan una donació condicionada al comte Sunyer al terme del castell de 

Castellar.Després el comte Miró en farà donació a Sant Cugat especificant que les filles 

d’Ovasi i llurs descendents en donin la tasca al monestir. Donada la raresa del nom, 

Ovasi, i la coincidència geogràfica, pot ser que hi hagi alguna relació de parentiu entre 

l’autor del primer document i el prevere Ovasi, escrivà.  

 

#939, juny 12  

SCV 17 (copia de Goteredo, presbítero) (FD43)  

Ovasi i la seva esposa Osiana donen al comte Sunyer el seu alou amb terres i 

cases in comitatu Barch., infra fines vel terminos de kastrum Castellare, i es 

comprometen a pagar-li la tasca. Escrivà, Dadus, prevere. 
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948, maig 11 

ACB 36 (FD75) 

Argemir i la seva esposa Emmo venen a Trasovid una terra in comitatum 

Barchinonense in terminio Terracense in locum que dicunt ad ipso Muro uel ad 

ipsas Palomberas per vuit sous. N’és testimoni Eusi, prevere. Escrivà Ovasi, 

prevere. 

 

955, març 16  

SCV 38 (FD44)  

Miró, comte i marquès, dóna a la s. ecclesie Cucuphati cenobii... que helemosina 

a morte liberat anima... l’alou que havia estat d’Ovasi i d’Osiana (cf. SCV16, 

938) in comitatu Barch. infra fines vel terminos de castrum Castelar de tal manera 

que tinguin les terres les filles d’Ovasi i Osiana i els seus descendents, i que donin 

la tasca al monestir . Escrivà Seniofred, sacerdot. 

 

961, novembre 18  

SLM 24 (FD10)  

Guadamir, la seva esposa Sabors, El·la, la seva esposa Rigonts, Espetosa, Igiló i 

Maria venen per quatre sous a Centoll i la seva esposa Maria una terra in comitato 

Barchinonensis in terminio Lacera in locum Salas que dicitur Saluignana. Dues 

afrontacions són amb les terres de Castre prevere i Ovasi, prevere. Escrivà Fèlix, 

prevere. 

 

977, maig 22  

SLM 52 (FD20)  

Adaülf dóna a la domum Sancta Maria et Sancti Michaelis archangeli et Sancti 

Laurenti qui sunt in montem alciore supra Terracia la tasca d’una terra seva in 

comitatum Barchinonam infra termine de kastrum Castellare in locum que uocant 

ad ipsas Speluncas in ipsa Insula Petrosa. En són testimonis els preveres Ovasi i 

Tassi. Escrivà Baió. 

 

978, juliol 28 

SLM 56 (FD22) 

Radolf i la seva esposa Paloma donen a Sancta Maria et Sancti Michaelis 

archangeli et Sancti Laurenti, cuius illorum ecclesias sunt fundatas in montem 

alciore qui est supra Terracia una terra pròpia in comitatu Barchinonense infra 

termine Terracense in locum iusta Riopullo uel de Terracia. Al nord afronta amb 

la vinya d’Argermir jutge.  

Sanció: iram Dei omnipotentis accipiat. Escrivà Ovasi, prevere. 
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980, març 1 

SLM 58 (FD24) 

Arnolf i la seva esposa Simplícia donen ad domum Sancti Laurenti et ad Sancta 

Maria et ad Sancti Michahelis propterDeum et remedium animas nostras et de 

genitores nostros una mujada de vinya in chomitato Barchinonense in terminio 

Terracia in Castellare in Lazaria. Escrivà Ovasi, prevere. 

 

*982, abril 24  

SLM 63 (Speculo)  

Ermemir i la seva esposa Riquella donen a Sant Llorenç la tasca d’unes peces de 

terra a Castellar, a la Muga i Canyelles. Escrivà Ovasi, prevere 

 

988, març 21 

SLM 71 (FD30) 

Gelsenda ven a Guinedella i el seu espòs unes cases i altres béns francs in 

chomitato Barchinonense in terminio Terracia in Kastellare ad ipso Muro iusta 

kastello Azano per setze sous. Escrivà Ovasi, prevere. 
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Teudard 

núm. FE: 118 

cronologia: 0955-0960 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD: 45,140,141 

UT documentades: 181,276 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre el 955 i el 960 al terme de Lloberes (La Roca) i 

Palau Solità. Subscriu una donació a Sant Cugat del Vallès i dues vendes entre 

particulars. El document de 955 conté una sanció espiritual: et cum Iuda Scariot 

participacionem abeat in inferno inferiori 

 

 

955, abril 3 

SCV 39 (FD45) 

Constantí dóna a la domum s. Cucufati una mujada i mitja de vinya in chomitatum 

Barch. in Vallense, in [termine] de [Palatio Salatan] in ipsa Buada. Sanció: et 

cum Iuda Scariot participacionem abeat in inferno inferiori. Escrivà Teudard, 

prevere. 
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959, gener 27 

ACB 53 (FD140) 

Fredesenda ven a Trasemir una terra amb ullastres in chomitatum Barchinonense, 

in Vallense, in termine de Luparias, in ipsa valle per un sou i sis diners. Testimoni 

Eldesind prevere. Escrivà Teudard, prevere. 

 

 
 

 

960, febrer 1 

ACB 55 (FD141)  

Lívul ven per sis sous a Senyor una vinya que li arribà del difunt prevere Odeagre 

in commitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Luparias. Afronta al 

nord amb terra de Seniofred vicario. Testimoni Eldesind prevere. Escrivà Teudard 

prevere. 
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Reciscle 

núm. FE: 187 

cronologia: 0960-0965 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD: 8,79,81 

UT documentades: 104,164 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre 960 i 965 a la zona de Terrassa. Subscriu dues 

vendes entre particulars i una donació a un Jutge anomenat Borrell.  

 

960, maig 13 

SLM 22 (FD8) 

Anna ven a Llorenç i Adalradó la tercera part d’unes propietats in comitatum 

Barchinonense in terminio castrum Teracense in locum que dicunt Mata de Pera 

per deu sous. Escrivà Reciscle, prevere. 
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962, març 28 

SLM 25 (FD79) 

Duran i Carpi venen a Ferriol una vinya in comitatum Barchinonense in terminio 

castrum terracense in locum que dicunt ad ipso soto per tretze sous. Escrivà 

Reciscle, prevere 

 

 
 

 

965, maig 8 

SLM 29 (FD81) 

Fruiló, dona, dóna a Borrell, jutge, una vinya i una terra per plantar in comitatum 

Barchinonense in terminio castrum Terracense in locum que dicunt Agello ad 

ipso medianello. Escrivà Reciscle, prevere. 
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Sunifred  

núm. FE: 119 

cronologia: 0962-1017 

núm. subscripcions: 6 

núm. documents: 8 

FD: 114,124, 131,153,(187)190,(198),199 

UT documentades: 104,217,235,237,243,244,245,246,247 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre 986-991 a Vilapicina i entre el 1000 i 1017 a la 

zona de Vilanova del Vallès.  

 

Potser és el mateix que subscriu un document el 1001 referent a una propietat al 

terme de Canals. El 962 un prevere Sunifred subscriu un document al terme del castell 

de Terrassa. Totes les transaccions són vendes entre particulars, per quantitats molt 

diverses, des d’un pagament en espècie, fins a una transacció pel preu d’una unça d’or.  

 

S’esmenta en un afrontació a Sant Esteve de Vilanova el 1012 (FD187), i com a 

testimoni, el 1016 (FD198), en una permuta que fa el bisbe Deodat de Barcelona d’unes 

terres a Santa Leda, Mogoda i Mollet 

 

Alterna l’ús dels mots terminum i paroecia per designar els termes de les esglésies. 

 

Expressa el preu de les coses en sous i diners. En un cas especifica que els sous són 

de denarios curribiles. 
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962, juliol 22 

AHT 2 (FD114) 

Ansulf i la seva esposa Paloma venen a Alaric i la seva esposa Coloma una terra 

amb un alzinar in comitatum Barchinonense, in terminio de castrum Terracia, in 

locum que dicunt Fornellus per un sou i quatre diners. Escrivà Sunifred, prevere.  

 

 
 

 

986, maig 21 

ACB 162 (FD153) 

Sunifred i Trasevad, marmessors d’Oliba, venen a Sunyer una casa, uns casals i 

unes vinyes  in comitato Barchinonense in terminio de Villa Picina superiore per 

setanta diners. Testimoni Arús, jutge. Escrivà, Sunifred, sacerdot. 
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Guadamir 

núm. FE: 92 

cronologia: 0963-0969 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 4 

FD: 11,(12),80,84 

UT documentades: 9,131 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà  els anys 963 -969 a Castellar i Sobarber (Jonqueres), els 

tres documents conservats són compres realitzades per Baió (FE121) i la seva esposa 

Todesera.  

 

El 966 (FD12) el prevere Guadamir s’esmenta en l’afrontació d’una terra a Llacera. 

 

 

963, abril 6 

SLM 26 (FD11) 

Seniofred, Solavel·la, Ledevega, Fruila i Adeleva venen a Baió i la seva esposa 

Todesera una casa i altres béns in commitatu Barchinonense in territorio 

Subarbaro per nou sous i quatre diners. Escrivà Guadamir, prevere. 
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963, maig 3 

SLM 28 (FD80) 

Sentemir i la seva esposa Florídia venen a Baió i la seva esposa Todesera una 

terra in comitatu Barchinonense infra termine kastrum Castellare in locum que 

dicunt Miralias per dotze sous. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

966, maig 11  

SLM 32 (FD12)  

Constantí, anomenat Mascaró, i la seva esposa Preciosa venen a Giscafred dues 

peces de terra in comitatum barhinonense in terminio de Lazera in locum que 

dicunt Geneskare per tres sous. Una peça afronta al nord in terra Sancti Felix 

martir, i l’altra al sud amb una terra de Guadamir prevere. Escrivà Seniofred, 

prevere. 

 

969, novembre 9 

SLM 35 (FD84) 

Egilà i la seva esposa Susanna venen a Baió una vinya amb arbres in comitatu 

Barchinonense in territorio Subarbaro per deu sous. Escrivà Guadamir, prevere. 
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Guilarà (Guillarà, Guil·larà) 

núm. FE: 137 

cronologia: 0967-1005 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 8 

FD: 23,29,(41),49,(110),146,177,(246) 

UT documentades: 160,161,167,168,187,198,211,216,222,248 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 967 i el 1005 a Terrassa, Togores i Caldes.  

 

Subscriu documentació molt variada, donacions condicionades a Sant Llorenç i Sant 

Cugat, una execució testamentària en favor de Sant Pere d’Ègara, una permuta que fa 

l’abat de Sant Cugat i una venda entre particulars. El 978 l’escrivà Baió (FE...) redacta 

una còpia d’un document subscrit el mateix dia pel prevere Guilarà, pel que tots dos 

devien ser presents a l’acte.  

 

L’any 998 actua com a testimoni en una venda d’una terra a Togores. L’any 1000 

compra unes terres a Vila Filar (FD41) i el mateix any, segons l’Speculum de Sant 

Llorenç del Munt (SLM 97), compra unes terres al terme de Terrassa, sota Ègara. 

Probablement, devia ser servent de la casa de Sant Pere d’Ègara. El 1038 (FD246) 

s’esmenta en una afrontació conforme unes terres havien estat seves, pel que cal pensar 

que ja era mort.  

 

 

967, setembre 27 

SCV 88 (FD146) 

Vendrell dona a la domum s. Cucuphati cenobii el seu alou, això és, unes cases, 

la meitat de quatre molins i altres béns in comitatum Barch. in Callense, in alveo 
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de rio de Calidas, subtus Castelleto.  Es reserva per a ell i la seva descendència 

la tenència de l’alou donant al monestir la tasca. Escrivà Guillarà prevere. 

 

 
 

 

978, desembre 18 

SLM 57 (FD23) 

Trasllat del mateix dia. 

Trasgòncia dona Deo et Sancta Maria et Sancti Michaelis et Sancti Laurenti, qui 

sunt illorum domos fundatos in montem alciore qui est supra Terracia, una terra 

i propietats in comitatum Barquinonam infra termine Terracia in locum que 

uocant Prado, amb la condició de que ho tindrà Godmar anomenat Maluç durant 

la seva vida, i que haurà de fer pagar la tasca als dits sants. Escrivà de l’original, 

Guilarà, prevere, de la còpia Baió. 

 

986, setembre 10 

SLM 69 (FD29) 

Ansemund i la seva esposa Igoló venen a Teuderic unes vinyes amb altres béns 

in comitatum Barchinonense in termine Terracia in locum subtus Egara ad ipsas 

Buadellas de Gerallo per vint-i-sis sous. Afronta a occident in ipso rio qui pergit 

per Egara. Escrivà Guilarà, prevere. 

 

 
 

 

998, maig 13  

SLM 93 (FD110)  

Teudard i la seva esposa Riquella venen a Seniofred quatre sorts de terra amb 

d’altres béns in comitatum Barchinona intus in Tegoras per quaranta sous. Un 

testimoni és Guillarà, prevere. Escrivà Undiscle. 

 

998, agost 27 

SCV 336 (FD49) 

Ermemir permuta amb Odó, bisbe i abat de Sant Cugat i amb els seus monjos un 

verdaguer in comitatum Barch., in terminio de Palazio Auzido, subtus ipsa 

{cal}ciata via. Afronta al nord amb l’alou de Sant Cugat. A canvi rep unes 

vinyes in Montem Gallinario. Escrivà Guillarà, prevere. 
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1000, juliol 1  

SLM 98 (FD41)  

Sendred, la seva esposa Fruiló i els germans Erivons, Beluç, Ermessenda i 

Gumila venen a Guillarà, prevere unes terres in comitatu Barchinona in termine 

Terracia in locum que dicunt Uilla Filar per dotze sous. Són testimonis els 

preveres Beluç i Ermemir. Escrivà Joan, prevere. 

 

1005, maig 19 

AHT 15 (FD177)  

Donació testamentària que executen Campís, Ellega, Graciosa, Salabella i 

Pruvícia, marmessors de la difunta Bellida ordinante judice   a  Sancti Petri sede 

Egarensis...  d’una terra in comitatum Barchinonense, in termine Terracia, in 

locum que dicunt Fonelledo, ad ipso Evolare.  Al sud afronta amb una terra 

d’Altemir,  faber.  Domum Sancti Petri Egarensis... domum Sancti Petri... Sancti 

Petri Egara. Escrivà Guil·lara, prevere. 

 

1038, novembre 1  

SLM 276 (FD246)  

Guadamir permuta amb el monestir de Sant Llorenç el cens d’una terra qui est in 

giro Sancti Christophori per una mujada de vinya que fou de Guillarà prevere. 

Es troba in comitatu Barchinona... in termine Terracia... in locum que dicunt 

Sancti Christophori. Escrivà Odger, abat.  
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Baió 

núm. FE: 121 

cronologia: 0973-0996 

núm. subscripcions: 15 

núm. documents: 26 

FD:  (9), (11), (13), (15), 16, (17), 19, 20, 21, 23, (25), 27, (31), 33, (38), 47(fals), (80), 

(81),(84), 88, 90,(90), (91), 94, 97, 104, 152 

UT documentades: 9, 60, 160, 161, 167, 168, 169, 183, 184, 198, 201, 206, 207 

 

 
 

Escrivà laic actiu entre el 973 i el 996, documentat però des del 961. A part dels 15 

documents que subscriu com a escrivà el trobem present en una dotzena més de cartes, 

ja sigui  com a autor, receptor, testimoni o antic possessor d’uns béns. 

 

El setembre del 997 ja deu ser mort, moment en què el seu fill el prevere Adalbert 

ven per tres mancusos una gran propietat que havia estat del seu pare. Probablement es 

tracta de la part principal de la seva heretat situada entre Jonqueres i Togores, a l’actual 

municipi de Sabadell. S’han conservat vuit documents de compra de terres als termes de 

Sobarber, Castellar, Terrassa i Jonqueres, i una compra de dret d’ús d’un molí a 

Jonqueres. El prevere Guadamir és qui sovint subscriu els documents dels que és 

receptor. 

 

Signa com a testimoni en tres vendes  de propietats localitzades a Togores (961), 

Terrassa (965), Castellar (980) i Matadepera (980). 

 

Redacta set documents de donació a favor de Sant Llorenç del Munt entre 973 i 983. 

La sèrie l’obre la gran donació que fa el comte Borrell d’un alou a Nespla (Mura) a la 

casa de Sant Llorenç. Les altres, fetes per particulars, són als termes d’Arraona, 

Castellar i Terrassa. Dues són condicionades i la resta simples.  

 



101 
 

Tres documents estan vinculats al monestir de Sant Cugat. Una donació 

condicionada de datació indeterminada, però anterior al 986, d’una terra a Valldoreix. 

Aquest document (FD47) té tota l’aparença de ser un fals redactat el segle XI. Les altres 

dues són redactades el mateix dia probablement al monestir de Sant Cugat. Una és una 

execució testamentària en la que l’abat Odó de Sant Cugat n’és marmessor, en aquesta 

es fa donació d’un alou situat a Vilalba que era propietat del difunt Rami, probablement 

l’escrivà Rami (FE184). L’altre és una permuta de terres que fa el monestir, adquirint-

ne unes prop de Sant Cugat a canvi d’unes que posseïa a Togores. És probable que les 

de Togores els hi arribessin per donació de Rami, del qual no s’ha conservat el 

testament. Apareix subscrivint diverses donacions a Sant Cugat del Vallès en 

documents del cartulari dels quals no se n’ha conservat l’original. 

 

Cinc documents són transaccions entre particulars, una donació i quatre vendes, per 

quantitats que semblen petites. Una de les vendes té el mateix Baió i la seva esposa 

Todesera com a compradors.  

 

El document FD97 (991), subscrit per Baió, fa referència a propietats situades als 

termes de Jonqueres i Sobarber. En ell apareix com a donant un grup de gent que 

semblarien membres de la família directa de Baió: Todesera, Deudonada, Borrell, 

prevere, Teudard, Miró, Quíxol, dona, Fruiló, dona, Geribert i Adalbert sotsdiaca. 

Todesera apareix sovint com la seva esposa i el 997 el ja prevere Adalbert com a fill 

seu.  El prevere Borrell probablement és l’escrivà FE126, i seria un parent proper de 

Todesera, potser un germà.  

 

A la zona entre Togores, Castellar i Jonqueres on té diverses propietats hi ha 

documentat a partir del segle XIV el molí de Baiona, on havien d’anar a moldre la 

farina els forners de Terrassa
173

. 

 

 

961, juny 29  

SLM 23 (FD9)  

Guisand ven a Gelmir i al seu germà Floresind anomenat Albaric la quarta part 

d’una casa i altres béns in comitatum Barquinonensis in teritorio Tegoras in 

locum que uocant ad ipso Mediano per vuit sous. Testimoni Baió. Escrivà Daniel, 

prevere. 

 

963, abril 6 

SLM 26 (FD11) 

Seniofred, Solavel·la, Ledevega, Fruila i Adeleva venen a Baió i la seva esposa 

Todesera una casa i altres béns in commitatu Barchinonense in territorio 

Subarbaro per nou sous i quatre diners. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

 

 

 

                                                           
173

 Cardús i Florensa 2000,  p.25. 
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963, maig 3 

SLM 28 (FD80) 

Sentemir i la seva esposa Florídia venen a Baió i la seva esposa Todesera una 

terra in comitatu Barchinonense infra termine kastrum Castellare in locum que 

dicunt Miralias per dotze sous. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

965, maig 8  

SLM 29 (FD81)  

Fruiló, dona, dóna a Borrell, jutge, una vinya i una terra per plantar in comitatum 

Barchinonense in terminio castrum Terracense in locum que dicunt Agello ad 

ipso medianello. Testimoni Baió. Escrivà Reciscle, prevere. 

 

969, novembre 9 

SLM 35 (FD84) 

Egilà i la seva esposa Susanna venen a Baió una vinya amb arbres in comitatu 

Barchinonense in territorio Subarbaro per deu sous. Escrivà Guadamir prevere. 

 

971, desembre 13 

SLM 39 (FD13) 

Adeleva ven a Baió la porció que posseeix d’una terra i vinya amb arbres in 

comitatum Barchinona in territorio de uilla Subarbar per dos sous. Escrivà Imila, 

sacerdot. 

 

971, octubre 10-972, setembre 8 

SLM 41 (FD15) 

Maria i els seus fills Quíxol, Estiverga i Just, venen a Baió i a la seva esposa 

Todesera una terra in comitato Barchuinona in terminio Teracia in castrum 

Castellar in locum que uocant Miralles per cinc sous i set diners. Escrivà Adroer, 

clergue. 

 

973, juny 10 

SLM 42 (FD16) 

Borrell, comte i marquès, dóna a Sant Llorenç, Sant 

Miquel Arcàngel i Santa Maria qui sunt illorum 

ecclesias fundatas in montem que uocant Sancti 

Laurenti qui est supra Terracia un alou que té a 

Nespla (Mura) a condició de que el tindran i 

posseiran Ervigi sacerdot i Constable i els seus 

hereus que pagaran la tasca a Sant Llorenç, Sant 

Miquel i Santa Maria. Escrivà Baió.  
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973, juny 23 

SLM 43 (FD17) 

Sunyer ven a Baió i la seva esposa Todesera la meitat d’un dia i una nit que té en 

un molí amb terra in comitatum Barchinonense intus in uilla uocita Goncheras 

per quatre sous i mig. Al nord afronta amb un molí que fou del difunt Audegari, 

vescomte. Escrivà Undiscle, prevere.  

 

973, octubre 3 

SLM 45 (FD88) 

Orpí ven a Ferriol i la seva esposa Ermengod una terra in comitatum Barquinona 

in terminio de Terracia in locum que uocant Sote, sota condició que no acceptin 

cap altre senioriaticum facere per un bou òptim. Dos dels testimonis són els 

sacerdots Rodandre i Sendred. Escrivà Baió. 

 

975, maig 11 

SLM 49 (FD19) 

Guifred, Rainulf i Adalmir, almoiners de Destre, difunt, donen a la domum Sancta 

Maria et Sancti Michaelis arcangeli et Sancti Laurenti, qui sunt in montem 

alciore supra Terracia una terra in comitatum Barchinona infra termine de 

Arraona in locum que uocant Ruinus. Escrivà Baió. 

 

976, març 24 

SLM 51 (FD90) 

Ferruç i la seva esposa Madrona venen a Baió i la seva esposa Todesera una terra 

amb rec in comitatum Barchinonam intus in uilla Ioncarias per dos sous i cinc 

diners. Afronta a occident amb l’alou del difunt vescomte Audegari. Escrivà Baió. 

 

977, maig 22 

SLM 52 (FD20) 

Adaülf dóna a la domum Sancta Maria et Sancti Michaelis archangeli et Sancti 

Laurenti qui sunt in montem alciore supra Terracia la tasca d’una terra seva in 

comitatum Barchinonam infra termine de kastrum Castellare in locum que uocant 

ad ipsas Speluncas in ipsa Insula Petrosa. En són testimonis els preveres Ovasi i 

Tassi. Escrivà Baió. 

 

[977], juliol 4 

SLM 53 (FD21) 

Servusdei i la seva esposa Lívol donen a Sancta Maria et Sancti Michaelis 

archangeli et Sancti Laurenti, a cuius illorum ecclesias qui sunt fundatas [in 

montem alci]ore qui est supra Terracia, que uocant Sancti Laurenti la tasca 

d’unes terres in comitatum Barchinonense infra termine Terracia supra 

Castellare in locum que uocant Miralias uel a Petra Alba. Al nord afronta in terra 

de nos emptores quod comutamus de Sancti Martini. Escrivà Baió. 
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978, desembre 18 

SLM 57 (FD23) 

Trasllat del mateix dia. 

Trasgòncia dóna Deo et Sancta Maria et Sancti Michaelis et Sancti Laurenti, qui 

sunt illorum domos fundatos in montem alciore qui est supra Terracia, una terra i 

propietats in comitatum Barquinonam infra termine Terracia in locum que uocant 

Prado, amb la condició de que ho tindrà Godmar anomenat Maluç durant la seva 

vida, i que haurà de fer pagar la tasca als dits sants. Escrivà de l’original, Guilarà, 

prevere, de la còpia Baió. 

 

979, maig 3 

SLM 55 (FD91) 

Maria ven a Baió i la seva esposa Todesera una terra in comitatum Barchinonensis 

infra terminio de castrum Castelar in Miralies per cinc sous i quatre diners. 

Escrivà Adrià, prevere. 

 

980, març 2  

SLM 59 (FD25)  

Todalec i Ermengod donen a la domum Sancti Laurenti et Sancta Maria et Sancti 

Mikaelis, qui sunt ecclesias fundatas in montem qui est super Terracia una 

bouada de terra in komitatu Barchinona in termine kastrum kastelare i una vinya 

qui est in Mata de Pera. Testimoni Baió. Escrivà Borrell, levita. 

 

983, desembre 9 

SLM 65 (FD27) 

Endalec i la seva esposa Bella donen Deo et Sancti Laurenti et Sancta Maria et 

Sancti Michaelis arcangeli, qui sunt illorum ecclesias in monte alciore supra 

Terracia que uocant Sancti Laurenti la tasca d’una terra in comitatum 

Barchinonam infra termine de Kastellare in locum que uocant Laceira prope ipsa 

Terue. Escrivà Baió. 
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984, abril 21 

SLM 66 (FD94) 

Argeleva anomenada Bonadona ven a Borrell, jutge, la meitat i el seu dècim d’una 

terra in comitatum Barchinonam infra termine Terracia in locum que uocant 

Midiano per quatre sous i vuit diners. Escrivà Baió 

 

954-986 

SCV 174 (FD47) 

Comnedilla i els seus fills Sunyer, Aruç, 

Guifred, Argedru, Arceduia,... Especiosa, 

Persona  i Gonter donen ad domum s. 

Cucufati una terra in pago Barch., in 

terminio de Agualonga, in loco de Valle 

Aurex, sota condició que Sunyer la faci 

treballar i pagui el quart a la casa de Sant 

Cugat. Escrivà Baió. 

 

986, març 18 

ACB 157 (FD152) 

Odó, abat de Sant Cugat, i Ató, marmessors de Rami, fan donació a les esglésies 

de Sant Miquel i Santa Eulàlia de Barcelona de l’alou que tenia in comitatum 

Barchinona, in locum Villa Alba. Escrivà Baió.  

 
 

988, abril 23 

SLM 72 (FD31) 

Guistrimir i la seva esposa Quintol venen per tres sous a Baió i la seva esposa 

Todesera una terra situada in comitatum Barchinonense in teritorio Goncharias 

uel in ipso Pugo. Afronta a occident amb l’aulode de Sancti Uincencii. Escrivà 

Undiscle prevere. 

 

991, agost 21 

SLM 75 (FD97) 

Todesera, deudonada, Borrell, prevere, Teudard, Miró, Quíxol, dona, Fruiló, dona, 

Geribert i Adalbert donen a Sunifred dues mujades de terra i altres béns in 

Ioncarias i a loco... que uocant Klaperos i també in comitatum Barchinonam infra 
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termine Subarbaro.  Borrell signa com a sacerdot, Geriberto, qui literas sict. Com 

a testimoni apareix Adalbert Sotsdiaca.  Escrivà Baió.    

 

 

 

 
 

 

993, abril 25 

SLM 78 (FD33) 

Cixilà i la seva esposa Alúdia venen a Bonesme una terra in comitatum 

Barchinonam infra termine Terracia in locum que dicunt Prado per quatre sous. 

Afronta al sud amb terres de Sancti Cucufati martir. Escrivà Baió. 

 

996, abril 1 

SLM 83 (FD104) 

Savegell ven a Sunifred i la seva esposa Bonadona la meitat d’una terra franca in 

comitatum Barchinona infra termine de Terracia in locum ubi est infra Bangneras 

que dicunt et iusta ipsa Arnella per vint sous. Escrivà Baió 

 

997, setembre 23 

SLM 90 (FD38) 

Adalbert, prevere, ven a Teudard, Seniofred i Ricolf unes terres, vinyes i rouredes 

in comitatum Barchinona intus in Tegoras uel a Toro et ..ograsolanes per tres 

mancusos d’or minus qurta. Afronta de oriente in teritorio de Sancti Minati et in 

uinea de Argesenna femina uel filiis suis, et de meridie in teritorio Arraona et de 

occiduo in ipso torente de Balasco, et de circi in ipso torente de Colobreros uel in 

ipsa Bruguera que van ser de Baió (Bagi) el seu pare. Escrivà Undiscle, prevere. 
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Undiscle 

núm. FE: 117 

cronologia: 0973-0998 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 6 

FD: 17,31,(37),38,109,110 

UT documentades: 57,169,174,178,179,209 

 

 
 

Prevere documentat subscrivint documents com a escrivà entre el 973 i el 998 a 

Togores i Jonqueres. Totes les transaccions són vendes entre particulars. 

  

El 997 (FD37) apareix un sacerdot Undiscle en una afrontació a Llacera. 

 

973, juny 23 

SLM 43 (FD17) 

Sunyer ven a Baió i la seva esposa Todesera la meitat d’un dia i una nit que té en 

un molí amb terra in comitatum Barchinonense intus in uilla uocita Goncheras 

per quatre sous i mig. Al nord afronta amb un molí que fou del difunt Audegari, 

vescomte. Escrivà Undiscle, prevere. 
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988, abril 23 

SLM 72 (FD31) 

Guistrimir i la seva esposa Quintol venen a Baió i la seva esposa Todesera una 

terra situada in comitatum Barchinonense in teritorio Goncharias uel in ipso Pugo 

per tres sous. Afronta a occident amb l’aulode de Sancti Uincencii. Escrivà 

Undiscle, prevere. 

 

 
 

 

997, maig 25  

SLM 88 (FD37)  

Agelà i la seva esposa Sesnanda venen a Fruiló i Guillem una terra de conreu in 

comitatum Barchinonense in Lacaria in apendicio Sancti Laurenti uel in 

Sauinnana per vuit sous. Al sud i tramuntana afronta amb terra d’Undiscle 

sacerdot. Escrivà Altemir, sacerdot. 

 

997, setembre 23 

SLM 90 (FD38) 

Adalbert, prevere, ven a Teudard, Seniofred i Ricolf unes terres, vinyes i rouredes 

in comitatum Barchinona intus in Tegoras uel a Toro et ..ograsolanes per tres 

mancusos d’or minus qurta. Afronta de oriente in teritorio de Sancti Minati et in 

uinea de Argesenna femina uel filiis suis, et de meridie in teritorio Arraona et de 

occiduo in ipso torente de Balasco, et de circi in ipso torente de Colobreros uel in 

ipsa Bruguera que van ser de Baió (Bagi) el seu pare. Escrivà Undiscle, prevere. 

 

997, desembre 31 

SLM 91 (FD109) 

Ricolf (i la seva esposa Ermegúncia) ven a Preciosa una terra, vinya i arbres in 

comitatum Barchinona intus in Tegoras per dotze sous. Escrivà Undiscle, prevere. 

 

998, maig 13 

SLM 93 (FD110) 

Teudard i la seva esposa Riquella venen a Seniofred quatre sorts de terra amb 

d’altres béns in comitatum Barchinona intus in Tegoras per quaranta sous. Un 

testimoni és Guillarà, prevere. Escrivà Undiscle. 
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Borrell 

núm. FE: 126 

cronologia: 0980-0990 

núm. subscripcions: 2 

núm. documents: 7 

FD: 25,93,(97),(104),( 172),(176),(182) 

UT documentades: 9,160,161,162,164,167,168 

 

 
 

Clergue actiu com a escrivà la dècada del 980-990. Apareix el 980 com a diaca i a 

partir del 982 com a prevere. Subscriu una donació a la casa de Sant Llorenç del Munt 

de béns localitzats a Castellar i Matadepera, i una venda d’unes terres a Togores.  

 

 

El 991 (FD97) fa una donació amb altres persones, entre elles la deudonada 

Todesera, i el sotsdiaca Adalbert, fill de Baió, d’uns béns a Jonqueres i Sobarber. 

Sembla que  té alguna relació de parentiu amb l’escrivà Baió.    

 

Probablement és el sacerdot i jutge que apareix per primer cop com a testimoni en 

una permuta que fa el bisbe abat Odó el 997 segons consta en una còpia del cartulari de 

Sant Cugat (SCV 323) i que fa diverses transaccions de drets de molins a Jonqueres i 

Togores el 1001 (FD172), 1003 (FD176) i 1010 (FD182). Aquesta darrera amb el 

prevere Adalbert, fill de Baió. En aquest darrer document hi ha una interessant 

referència a la llei gòtica. 

 

L’activitat documentada com a escrivà no s’encavalca cronològicament amb 

l’activitat com a jutge. 
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980, març 2 

SLM 59 (FD25) 

Todalec i Ermengod donen a la domum Sancti Laurenti et Sancta Maria et Sancti 

Mikaelis, qui sunt ecclesias fundatas in montem qui est super Terracia una 

bouada de terra in komitatu Barchinona in termine kastrum kastelare i una vinya 

qui est in Mata de Pera. Escrivà Borrell, levita. 

 

982, desembre 13 

SLM 64 (FD93) 

Ermetruit, dona, ven a Albaric tres peces de terra in comitato Barquinona in 

territorio Tegoras per deu sous. Escrivà Borrell, sacerdot. 

 

 
 

 

991, agost 21  

SLM 75 (FD97)  

Todesera, deudonada, Borrell, prevere, Teudard, Miró, Quíxol, dona, Fruiló, dona, 

Geribert i Adalbert donen a Sunifred dues mujades de terra i altres béns in 

Ioncarias i a loco... que uocant Klaperos i també 

in comitatum Barchinonam infra termine 

Subarbaro. Borrell signa com a sacerdot, 

Geriberto, qui literas sict. Com a testimoni consta 

Adalbert, sotsdiaca. Escrivà Baió. 

 

 

1001, desembre 1  

SLM 104 (FD172)  

Ató empenyora a Borrell, sacerdot i jutge, quatre dies i nits d’un molí que té in 

chomitatu Barcuinona... in Goncharias afronta a l’est in ipsa estrada qui pergit 

ad domum Sancti Vincenti, per tres mancusos d’or que li deu. Escrivà Cast, 

sacerdot. 

 

1003, juliol 23  

SLM 109 (FD176)  

Adílfia i els seus fills Cast sacerdot, Donuç i Cusca venen a Borrell sacerdot i 

jutge tres dies i tres nits d’un molí in chomitatu Barchuinona in terminio Tegorias 

sive in Ioncarias per tres mancusos d’or. Afronta a l’est in ipsa via qui pergit a 

domum Sancti Vincenti. Escrivà Cast, sacerdot.  
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1010, abril 17  

SLM 131 (FD182)  

Borrell sacerdot i jutge ven a Adabert prevere quatre dies i quatre nits d’un molí 

in chomitato Barchinonense in Vallense in termine de Ioncharias in locum 

Riopullo que li va arribar per empenyorament d’Ató i la seva esposa Fruilo 

Idcirco insistente iudice Guistrimiro sicuti lex nostra edocet, qui continetur libro 

Vto titulo sexto, et sicut iuste bonis hominibus apreciatum est, sic tibi vindo... per 

quatre mancusos in rem valentem. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum 

Sancti Vincentii. Testimoni Guistrimir jutge. Escrivà Campis, prevere.  
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Bellús (Beluç) 

núm. FE: 113 

cronologia: 0986-1001 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents:4 

FD: 58,64, 123,171 

UT documentades: 34?,66,92,176,185, 199,292,316 

 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre 986 i 1001 als termes d’Albinyana, Pasturà 

(Reixac) i Mogoda. Subscriu tres documents de venda entre particulars i una permuta 

que fa l’abat Odó de Sant Cugat. 

 

Consta en molts documents en còpia dels Libri Antiquitatum  i del Cartulari de Sant 

Cugat. D’entre aquests apareix a ACB 261 com a jutge rebent el jurament d’uns 

testimonis sobre el contingut d’uns documents destruïts per la ràtzia d’Almansur 

 

 

986, setembre 6 

ACB 165 (FD58) 

Egiga i la seva esposa Olàgia venen a Goltred una terra in comitatum 

Barchinonense, in terminio de Albiniana que afronta al nord amb el torrent de 

Canalilias per deu sous. Escrivà Bellús, prevere. 
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997, abril 22 

ACB 308 (FD64) 

Truitelda ven a Goltred una terra in comitatum Barchinonense, in Uallense, in 

terminio de Albiniana. Afronta al nord in terra de Sancti Petri, a l’oest in torrent 

qui imbrem ducit de Canalilias per onze sous. Escrivà Bellús, prevere. 

 

998, juliol 22 

AHT 13 (FD123) 

Odó, abat i bisbe, permuta amb Trasuer un alou que té in comitatum 

Barchinonense, in terminio de Albiniana vel de Pasturano que vocant Rexago. La 

terra d’Albinyana és ad ipsa Tamarize i afronta al nord amb ipsa calciada, a l’est 

amb el rio de Canalilias i a l’oest in terra de Sancti Petri apostoli. La terra de 

Reixac afronta al nord in terra de Sancti Petri apostoli. A canvi l’abat Odó rep 

una terra amb vinya in locum que dicunt Valle Carcara, prope domum de Sancti 

Cucufati cenobii, in Bello Vicino. Acompanyen la signatura de l’abat les de 

Gausfred prevere i monjo, Esclua prevere i monjo, Guadamir prevere i monjo cum 

cuncta congregacione Sancti Cucufati. En són testimonis Seniofred levita i un 

Arnallus, alium non est paladinus. Escrivà Bellús, prevere. 

 

 
 

1001, octubre 1 

ACB1 11 (FD171) 

Els esposos Egfred i Siguara venen a Guisad i la seva esposa Cusca una terra amb 

casa i cort i altres béns in comitatum barchinonense, in terminio de Mogoda per 5 

mancusos. Afronta al nord in terra de Sancti Fausti martir, al sud in terra de 

Sancti Cipriani martir. Escrivà Bellús, prevere. 

 

  



114 
 

Giscafred 

núm. FE: 76 

cronologia: 0988-993 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 6 

FD: 96,100,101,(116),118,(120) 

UT documentades: 164,198,211,216 

 

 
 

 

Clergue actiu com a escrivà el 988-993 a Terrassa. Figura el 988 com a clergue i a 

partir del 990 com a prevere.  

 

Signa com a testimoni dos documents de donació a Santa Maria i Sant Pere d’Ègara 

els anys 977 (FD116) i 996 (FD120), i com a escrivà un  del 990 (FD118) a Sant Pere, 

pel que probablement és un servent de la Seu d’Ègara. 

 

En total subscriu com a escrivà quatre documents, dues vendes entre particulars, una 

execució testamentària a favor de Sant Miquel de Barcelona i la donació a Sant Pere 

d’Ègara. En l’execució testamentària empra la sanció espiritual ira Dei sit super eum, et 

extraneus fiad a liminibus sancte Dei Ecclesia, et cum Iuda traditor participacionem 

abead. 

 

Els quatre documents s’han conservat en tres fons diferents, els de Sant Pere i Santa 

Maria d’Ègara, Sant Llorenç del Munt i la Catedral de Barcelona. 
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977, juny 3  

AHT 4 (FD116)  

(text parcialment recuperat de còpia de Pujades)  

Levegod, dona, dóna clerico (Fruila) et Sancta Maria, que est sita (in) sedis 

Egarense dues mojades de vinya in comitato Barchinonense, in terminio 

Terracense [in locos vocatos ad ipsa Buadella (també anomenada ipsa Buada) vel 

in locum Seso. Mentre ella sigui viva la tindrà i en donarà el fruit segons la seva 

voluntat, després de la seva mort si la sobreviu el clergue Fruila que aquest la 

posseeixi i en doni la quarta part, i després passin plenament a la dita casa. En són 

testimonis Guidiscle prevere i Giscafred, clergue. Escrivà Bonhom, prevere. 

 

988, gener 25 

SLM 70 (FD96) 

Terçol i Rímol, dona, venen a Cixilà i la seva esposa Madrona una mujada de 

vinya in comitatum Barchinona in terminio Terracia in locum que dicunt ad ipsa 

Buadella per set sous. Escrivà Giscafred, clergue. 

 

990, agost 27 

AHT 6 (FD118) 

Goldric dóna Deo et Sancti Petri in sedis Egarensis una terra in commitatum 

Barchinona in terminio Terracia, in locum que dicunt Mata de Pera, in Aspra. Es 

compromet a donar-ne ell i la seva descendència la tasca. Escrivà Giscafred, 

prevere 

 

993, maig 31 

ACB 242 (FD100) 

Agalbert i Sicards, almoiners de Comparat anomenat Bonuç, donen a l’església de 

Sant Miquel de Barcelona l’alou que tenia in terminio de Terraca, in loco que 

uocat Banieires, de tal manera que la tinguin la seva germana Ermessenda amb el 

seu home Constantí i en paguin la tasca i una souada de cera a sant Miquel. 

Sanció espiritual ira Dei sit super eum, et extraneus fiad a liminibus sancte Dei 

Ecclesia, et cum Iuda traditor participacionem abead. En són testimonis 

Guislabert, levita, Ricari, prevere i jutge. Escrivà Giscafred, prevere. 

 

993, desembre 30 

SLM 79 (FD101) 

Estregod i Riquella, germanes, Segebrand i Argemir venen a Estrader i la seva 

esposa Formosa quatre sorts de terra in commitatum barchinona in terminio 

Terracia in locum que dicunt ad ipso Marciano per nou sous. Escrivà Giscafred, 

prevere. 

 

996, desembre 29  

AHT 10 (FD120)  

Fruiló, dona consagrada, dóna a la domum Sancti Petri apostoli sede Egarense... 

propter Deum et remediu anime mee et propter anima de Ermemiri condam 

monaci... cases amb corts, terres, vinyes i altres béns, tot el que posseeix in 
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comitatu Barchinona, in terminio Terracia, in locum que dicunt R[o]sedors, vel in 

locum que dicunt Avelanedo. Afronta a l’est amb el riu Ripoll, al sud in terminio 

de Uliastrelo, a l’oest in terminio de Vuoltrera, al nord in silva de Galano. 

Mantindrà les propietats en vida i després passaran als servientes Sancti Petri. 

N’és testimoni Giscafred, prevere. Escrivà Joan, prevere. 
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Bonshom 

núm. FE: 125 

cronologia: 0988-1016 

núm. subscripcions: 6 

núm. documents: 7 

FD: 50,112, 154,164,168,197, (198) 

UT documentades: 24,47,177,284,301,311,313,314,361,362 

 

 
 

Diaca actiu com a escrivà a final del segle X. Redacta documents encarregats pels 

comtes i alguns  que afecten el monestir de Sant Cugat del Vallès, en particular l’acta 

judicial del 996. Es tractaria per tant d’una persona vinculada a la noblesa i amb 

coneixements judicials. El 1016 apareix com a testimoni en una permuta feta pel bisbe 

Deodat a Santa Leda i Mogoda. Apareix un  Bonshom levita i jutge actiu a la zona de 

Reixac per les mateixes dates i del que hi ha constància per nombrosos documents del 

cartulari de Sant Cugat que redacta per a l’abat Odó,  i que apareix el 994 en un 

document dels Libri Antiquitatum ACB 261 rebent els testimonis referents a documents 

perduts a la ràtzia d’Almansur.  

 

Una relació llunyana amb l’abat Odó potser es pot veure en el document del cartulari 

SCV 102 del 973 en què un tal Bonshom empenyora una bovada de terra a Cercedol a 

l’abat Ponç, el document el signa Odó diaca i monjo. Consta subscrivint diversos 

documents del cartulari de Sant Cugat.  
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Molt probablement es tracta del jutge Bonshom que promulgà el Liber iudicum 

popularis
174

 i que és un dels grans exponents de l’escola jurídica de Barcelona dels 

segles X i XI. 

 

 

*973, maig 20  

SCV 102  

Bonhom i Adaulf empenyoren a l’abat Ponç de Sant Cugat una bovada de terra in 

comitato Barch., in terminio de Cercitulo per tres sexters de blat i tres sexters 

d’ordi. Afronta a tots cantons amb terres de Sant Cugat. Hauran de pagar per la 

festa de sant Feliu. Escrivà Odó, levita i monjo. 

 

988, gener 12 

SCV 214 (FD154) 

Todaleg, Quíxol, Miró i Trasgòncia donen a la domum s. Cucufatis cenobio qui 

est situs in comitatu Barch., in loco Octaviano un alou amb molí i molinar i altres 

annexes i horts in comitatu Barchinone, in Vallense, in terminio de Calidas, in 

locum que dicunt Acriniano. El tindran pel monestir i li donaran la tasca et non 

liceat nobis nec ipsis ibidem alium senioraticum vel patrocinium facere nisi 

abbatem de cenobio... Testimoni Guadamir, prevere. Escrivà Bonshom, levita. 

 

996, novembre 27 

SCV 317 (FD112) 

Judici entre Odó, bisbe de Girona i abat de Sant Cugat,  i Seniofred, vicharii castri 

Rio Rubii, i Eimó a causa de la potestat sobre les aigües sobre el riu Xercavins 

(Rubí). Se celebra in loco ad ecclesiam s. Petri, situm in comitatu Barch., iuxta 

crepidinem prefati rivuli Rio Rubii..   La sentència és a favor de Sant Cugat. En 

són testimonis, entre d’altres, Bernat frasarius, Seniofred prevere, Odger miles, 

Arnust levita, Sendered prevere, Ervigi, cognomenat Marc, prevere i jutge, Aruç 

jutge. Escrivà Bonhom, levita. 

 

997, juny 5 

ACB 309 (FD164) 

Ramon, comte i Marquès ven a Guillem un prat amb les seves pertinences in 

comitatu Barchinonense, in Vallense, in locum vocitatum Martorelias; et est 

nominatum predictum paratum: Pratum de ipsa Sorbaria per una unça d’or cuit. 

Afronta al nord limites et ripas extremas qui sunt ad ipsas Tortas de ipsas terras, 

qui sunt inter flumen Tenes et flumen Bisocium; al sud in radicem montis que 

dicunt Baralia. Testimoni Guifré, jutge, Odolard, vescomte, i Duran de Capolats. 

Escrivà Bonshom, levita 

                                                           
174

Mundó, 2003. 
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998, desembre 30 

ACB 329 (FD168) 

Els germans Odeguer i Longobard confirmen la venda que la seva mare Eiga i el 

seu padrastre Geribert van fer d’unes terres durant la seva minoria d’edat. 

Aquestes estàn a Olèrdola i unes altres in comitatum Barchinonense, in vallense, 

in appendicio de Petra Ficta, in terminio de Palatiolo, subtus Granolarios. La 

venda es feu a Gerbert, veguer del castell de Subirats, fill del difunt vescomte 

Guitart. Escrivà Bonsom, levita 

. 

 
 

999, febrer 23 

SCV 343 (FD50) 

El comte Ramon i la comtessa Ermessenda venen al vicari Bofill, fill del difunt 

Sendred el fiscum meum proprium ad meam functionem pertinent... in comitato 

Barch., in Vallense, in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati vel super 

montem Maiorem, in locum que dicunt Mercellos per una unça d’or cuit. Afronta 

al sud in Palatiolo de Aries et in serra de Sindovado vel in turrem qui fuit de 

condam... de occiduo in termine de Castellare... de circi in torrente de Castrum 

Gallifa. Escrivà Bonhom, levita. 

 

1016, juny 17 

ACB1 254 (FD197) 

 El·liardis, filla del difunt Bofill, permuta amb el bisbe Deusdedit cum collegio 

cannnonicorum vestrorum et cetui clericorum Sancte Crucis Sancteque Eulalie 

sedis Barchinone.  uns alous  in territorio Barchinonense, ad ipsas Speluncas, et 

in Molleto... Et in Molleto similiter commuto vobis ipsa terra cum ipsa kasa et 

curte et arboribus qui ibidem sunt prope domum de Sancta Leta que tenia la seva 

mare difunta Eiga. A canvi rep un alou quod nominatum est Kaçtelleto. Dóna al 
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bisbe un suplement de 40 unces d’or.  Signa Adalbert archem munitionis gellite 

custus, Guitard, prevere, Pere prevere. Escrivà Bonshom, levita 

 

 
 

 

1016, novembre 13  

ACB1 261 (FD198)  

El bisbe Deodat de Barcelona i els canonges de la Seu permuten amb el prevere 

Miró una terra in comitatu barchinonense, in Vallense, in locum que dicunt 

Molleto, in terminio de Sancta Leta per una altra in pago que dicunt Mogoda que 

té una afrontació cum vinea de Sancta Perpetua. Signen Guitard, levita, Ponç, 

levita i cabíscol, Bernat, sotsdiaca, Ememir, levita i sacriscrini, Sentilli, prevere, 

Sigefred, levita, Bonshom, levita i jutge, Sunifred, prevere, Vital, prevere. Escrivà 

Argemir, prevere sacerdot. 
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Radulf 

cronologia: 0989-1014 

núm. FE: 182 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents:  

FD: 39,108,157,183,194 

UT documentades: 9,11,152,160,165,167,168,170,173,301 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre 989 i 1014, en el primer document a la zona de 

Caldes, i després ja sempre a Sant Llorenç Savall i Castellar. En un document del 1010 

es designa a si mateix com a prevere de Sant Llorenç Savall. 

 

Subscriu cinc documents, quatre d’ells vendes entre particulars. Destaca el vicari 

Geribert que actua el 997 com a comprador d’unes cases a Mur, i que torna a aparèixer en 

una afrontació el 1010. 

 

El cinquè document és una donació que Radulf fa i escriu de la seva mà el 1010. En 

ella lliura unes propietats a un particular anomenat Ermemir a condició que doni a Sant 

Llorenç del Munt un cens, i que després de la seva mort les propietats passin al 

monestir. En ell es designa a si mateix   presbiter Sancti Laurencii de ipsa Valle.  

 

No fa servir cap formulari per referir-se als llocs de culte, designant-los només amb 

l’hagiotopònim. 

 

Expressa el preu de les coses en mancusos i sous. En tres dels quatre documents que 

conserven referències a numerari explicita que el pagament es farà en equivalent (rem 

valentem). 
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989, novembre 13 

ACB 196 (FD157) 

Trasovari i Livuló venen in rem valentem a Joan, el marit d’ella, una terra de 

conreu amb arbres i una casa in comitatum Barquinona, in termino de Calidas, 

super Monte Maiore in locum que dicunt Gavarredo per quinze sous. Afronta al 

sud  in ipsa strada. Escrivà Radulf, prevere. 

 

 
 

 

997, juliol 19 

SLM 89 (FD108) 

Saborid, Pulcra, Honrat i Floresinda, germans, venen a Geribert, vicari, unes cases 

amb d’altres béns in comitatum barchinona in termine de castrum Castelar uel in 

ipso Mur per quatre mancusos. Termena al sud in Castel de Ecano. Escrivà, 

Radulf prevere. 

 

998, maig 2 

SLM 92 (FD39) 

Trasmir i la seva esposa Honrada venen a Godmar anomenat Bonuç una terra amb 

bosc al voltant in comitatum Barquinona in apendicione Sancti Laurenci in ipso 

Muro prope ipso Castello Eizano per trenta sous en equivalent. A migjorn afronta 

in ipso torrente qui uenit per Castello Eizano in aualle. Un dels testimonis és 

Rami, sotsdiaca. Escrivà Radulf, prevere. 

 

1010, juliol 28 

SLM 133 (FD183)  

Radulfus presbiter Sancti Laurencii de ipsa Valle...  dóna a Ermemir unes cases 

amb terres, arbres, un colomar i un trull in termine Lacaria in locum Savinnana. 

Afronta a l’oest amb terra de Geribert vicari.  Ha de donar cada any a Sant Llorenç 

del Munt dues lliures de cera, i després de la seva mort quedarà per Sancti Laurenci 

et ad Sancta Maria et ad Sancti Micaelis de ipso Monto. Li dóna també diverses 

eines i objectes. Escrivà Radulf, prevere 

 

1014, gener 1 

SLM 149 (FD194)  

Geribert i la seva esposa Eigó venen a Guillem una peça de terra  in comitatum 

Barquinona, in castrum Castelare per un mancús in rem valentem. Afronta al sud in 

terra de Reimundo comite vel de Sancto Stefano, a l’oest in terra de Sancti Stefani. 

Escrivà Radulf, prevere. 
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Guidiscle 

núm. FE: 78 

cronologia: 0990-1000 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 5 

FD: (41),103,107,111,117 

UT documentades: 164,198,211,213 

 

 
 

 

Escrivà laic actiu del 990 al 1000 al terme de Terrassa, subscriu quatre documents, 

tres dels quals, conservats al fons de Sant Llorenç del Munt són vendes entre particulars 

i un, conservat al fons de Santa Maria i Sant Pere d’Ègara és una execució testamentària 

a favor de Sant Pere. Figura com a testimoni en una venda el 1000 (FD41), però sense 

fer constar que és prevere. 

 

990, febrer 24 

AHT 5 (FD117) 

Exibi, Ademir, Simplici, Sendred i Oldregot, hereus i almoiners de Cixilà, donen 

a la domum Sancti Petri Apostoli perquè elemosinam a mortem liberat animam... 

una feixa de terra de la que en donaran la tasca in chomitato Barquinonense, in 

terminio Terracense, in locum que dicunt a iusta Villafilare. Escrivà Guidiscle. 

 

995, gener 28 

SLM 81 (FD103) 

Bella, Recosinda, Sigbrand i Argemir venen a Teudald i la seva esposa Adalvira 

unes terres i una vinya in comitato Barquinonense in terminio Terracia in Mata 

de Pera... et... in Castanedo per tres sous. Escrivà Guidiscle. 
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996, juliol 14 

SLM 86 (FD107) 

Goltred i la seva esposa Adeleva venen a Guitizà anomenat Llobet una terra i 

altres béns in comitato Barquinonense in terminio Terracia in locum que dicunt 

Feuulines per dos mancusos d’or. Afronta a orient i tramuntana amb terra de 

Bonuç vicari. Escrivà Guidiscle. 

 

1000, juliol 1  

SLM 98 (FD41)  

Sendred, la seva esposa Fruiló i els germans Erivons, Beluç, Ermessenda i Gumila 

venen a Guillarà, prevere unes terres in comitatu Barchinona in termine Terracia 

in locum que dicunt Uilla Filar per dotze sous. Són testimonis Guidiscle i els 

preveres Beluç i Ermemir. Escrivà Joan, prevere.  

 

 
 

 

1000, octubre 20 

SLM 99 (FD111) 

Bonhom i la seva esposa Avida venen a Estrader i la seva esposa Formosa una 

terra in comitato Barquinonense in terminio Terracia in locum que uocant 

Marcianos per vint-i-un sous. Escrivà Guidiscle 
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Oliba 

núm. FE: 106 

cronologia: 0994-0999 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 6 

FD: 40,102,105,106 

UT documentades: 180,198,315 

 

 
 

Clergue actiu com a escrivà entre 994 i 999 a  Terrassa. Apareix al primer 

document com a levita, i a partir el 996 com a prevere.   

 

 

994, maig 14 

SLM 80 (FD102) 

Andaleg dóna a Ermegòncia la seva heretat in comitatu Barquinonensis in 

terminio Terracensis in locum 

que dicunt in Riomulnelo. 

Afronta al nord amb terra Santi 

Cucufati. Escrivà Oliba, levita. 

 

 

996, abril 4 

SLM 84 (FD105) 

Andaleg i la seva esposa Ermegòncia venen a Gomsèn i la seva esposa Sabora 

unes terres i altres béns in comitatum Barquinonensis in terminio Terracensis in 

locum que dicunt Riomulnelo per dos mancusos d’or cuit.  Escrivà Oliba, prevere. 
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996, maig 20 

SLM 85 (FD106) 

Renolf i la seva esposa Ozíndria venen a Gomsèn i la seva esposa Sabora una 

terra i un hort amb arbres, rec i sots-rec in comitatum Barquinonensis in terminio 

Terracensis in locum que dicunt Riomulnelo per un mancús i sis sous. Escrivà 

Oliba, prevere. 

 

999, novembre 19 

SLM 96 (FD40) 

Minovella ven per quatre sous a Sunyer una terra in chomitatum Barchinonense in 

Uallense in terminio de Mata de Pera siue de Castanedo. Escrivà Oliba, prevere. 
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Honrat 

núm. FE: 98 

cronologia: 0989-0999 

núm. subscripcions: 6 

núm. documents:  

FD: 134,156,160,162,163,169 

UT documentades: 208,276 

 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà entre el 989 i el 999 a Lloberes (La Roca) i a Olmed 

(Santa Perpètua). En tots els casos es tracta de vendes entre particulars per quantitats 

expressades en sous excepte un cas, FD134, que es fa en mancusos.  Quatre dels 

documents són compres que fa el diaca Ató. Interessa remarcar que la documentació 

s’ha conservat a l’Arxiu Comtal (documents referents a Olmed) i al de la Catedral 

(documents referents a Lloberes) 

 

 

989, març 20 

ACB 185 (FD156) 

Guidenel·la ven a Estúdia una vinya in comitatum Barchinonense, in terminio de 

Luparias per vuit sous. Afronta a l’est amb una vinya del prevere Deodat. Escrivà 

Honrat, prevere. 
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993, març 27 

ACB 239 (FD160) 

Gaudemar i la seva esposa Bonafilla venen a Argemir i la seva esposa Jacinta un 

hort tancat in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Luparias per 

disset sous. Afronta al nod amb terra de Fructuós diaca. Escrivà Honrat, sacerdot. 

 

 
 

 

994, maig 21 

ACA1 6 (FD134) 

Clàudia ven al diaca Ató quatre mujades de vinya in comitatum Barchinonense, in 

Vallense, in locum Olmedo per dotze mancusos. Signen Fructuós, diaca, i Bonshom, 

sacerdot. Escrivà, Honrat.  

 

996, maig 7 

ACB 284 (FD162) 

Ballofred i la seva esposa Gaudemara venen al diaca Ató una peça de terra in 

comitatum Barchinonense, in termine Luparias per quatre sous. Escrivà Honrat, 

sacerdot 

 

997, febrer 24 

ACA1 32 (FD163) 

Centurió i la seva esposa Bella venen a Ató diaca una terra in comitatum 

Barchinonense, in Vallense, intus in locum Olmedo per sis sous. Escrivà Honrat, 

sacerdot. 

 

999, abril 24 

ACB 332 (FD169) 

Oliba i la seva esposa Eilo venen al diaca Aio (Ató) una terra erma in comitatum 

Barcinonense, in termine Luparias, in locum Lobercano per tretze sous. Afronta a 

l’est amb terra del diaca Fructuós. Testimoni Llorenç, monjo. Escrivà Honrat, 

sacerdot. 
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Oruç 

núm. FE: 150 

cronologia: 0996-0997 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 4 

UT documentades: 165 

FD: (28?),60,61,62 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà el 996-997 a Llacera (Sant Llorenç Savall). Subscriu tres 

vendes de terres amb cases entre particulars per valor cadascuna de 7-8 sous.  

El 984 un laic anomenat Oruç signava com a testimoni un document (FD28)  referent 

a Castellar. Com que la signatura d’aquest testimoni no és autògrafa no podem afirmar 

que es tracti del mateix individu. 

 

984, juliol 19  

SLM 67 (FD28)  

Ferrocint i la seva esposa Preciosa venen a Duran i la seva esposa Odesenda una 

terra situada in chomitatum Barcuinona in terminio Terracia in Castellare in 

locum Paderzano ad ipso Muro per quatre sous. Oruç, testimoni. Escrivà 

Adroer, prevere. 

 

996, [febrer 13] 

ACB 277(FD60) 

Daniel i la seva germana Gontel·la venen a Geribert unes terres amb arbres i 

cases in comitatum Barchinonense, in terminio de Lacera in locum que dicunt 

Orta per vuit sous. Escrivà Oruç, prevere. 
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996, [febrer 13] 

ACB 278 (FD61) 

Ermidi i la seva muller Emo venen a Geribert unes terres amb cases in 

comitatum Barchinonense, in territorio de lacera, in locum que dicunt Orta per 

set sous. Escrivà Oruç, prevere. 

 

997, març 26 

ACB 304 (FD62) 

Jacinta ven a Geribert unes terres de conreu i ermes, vinyes i cases amb els seus 

adjacents in comitatum Barchinonense, in terminio de Lacera per vuit sous in re 

ualentent. Escrivà Oruç, prevere. 
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Cast 

núm. FE: 65 

cronologia: 1001-1018 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD: 172, 176, 203 

UT documentades: 57, 162, 169, 206 

terminologia eclesiàstica: domus 

numerari: 6 mancusos d'or, 4 mancusos d'or cuit 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1001 i el 1018 a Jonqueres i Togores. Subscriu 

tres documents relatius a molins del riu Ripoll, dos empenyoraments i una venda dels 

drets de mólta entre particulars. En la venda és el propi Cast amb la seva mare i germans 

que actuen com a venedors. 

 

Fa servir el mot domus  per referir-se als edificis eclesiàstics (Sant Vicenç de 

Jonqueres). 

 

 

1001, desembre 1  

SLM 104 (FD172)  

Ató empenyora a Borrell, sacerdot i jutge, quatre dies i nits d’un molí que té in 

chomitatu Barcuinona... in Goncharias afronta a l’est in ipsa estrada qui pergit 

ad domum Sancti Vincenti, per tres mancusos d’or que li deu. Escrivà Cast, 

sacerdot. 
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1003, juliol 23  

SLM 109 (FD176)  

Adílfia i els seus fills Cast, sacerdot, Donuç i Cusca venen a Borrell sacerdot i 

jutge tres dies i tres nits d’un molí in chomitatu Barchuinona in terminio Tegorias 

sive in Ioncarias per tres mancusos d’or. Afronta a l’est in ipsa via qui pergit a 

domum Sancti Vincenti. Escrivà Cast, sacerdot. 

 

 

 
Signatura com a venedor 

 

 
Signatura com a escrivà 
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1018, novembre 10  

SLM 178 (FD203)  

Ató i la seva esposa Fruiló empenyoren a Ramon sis dies i sis nits d’un molí in 

comitatum Barchinona in terminio Tegorias in vila Ioncarias per quatre mancusos 

d’or cuit. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Vincenci. Escrivà 

Cast, sacerdot. 
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Honofred[R1] 

núm. FE:  97 

cronologia:  1016-1031 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD:  196, 201, 215 

UT documentades:  57, 58, 248, 301, 359, 360, 370, 371 

Terminologia eclesiàstica: paroecia, hagiotopònims  

numerari: 8 mancusos  d'or bono placibile, 13  mancusosd'or 

 

 
 

Diaca actiu com a escrivà entre 1016 i 1031 a Caldes i Jonqueres, subscriu tres 

vendes entre particulars. 

 

Fa servir el formulari ecclesia-paroecia per designar els llocs de culte i els espais a 

ells vinculats, en concret referint-es a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres el 1017. 

 

Expressa els preus de les vendes en mancusos, especificant que són d’or (FD201), o 

encara més, de auro bono placibile (FD196). Una de les vendes és feta per una quantitat 

de gra i vi.  

 

1016, juny 2  

SLM 157 (FD196)  

Ermumir, clergue, ven a Bellida, deudonada, i al seus fills Ramon i Toda, una 

mujada de vinya in comitato Barquinonense, in Kallense, in terminio de ipsa 

Ruira per vuit mancusos de auro bono placibile. Afronta al nord i oest in vinea de 

Sancti Petri de Kalidas. Testimoni Ermemir, cavaller. Escrivà Honofred, levita. 
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1017, desembre 4  

SLM 169 (FD201)  

Guillem ven a Ramon i a la seva germana Tota unes terres amb diversos béns que 

compraren a Sala in chomitatum Barchinonense infra termine parrochia 

Goncarias in locum que dicunt ad ipsa Edera per tretze mancusos d’or. Escrivà 

Honofred, levita. 

 

  
 

 

1031, març 18  

ACB1 457 (FD215)  

Rami, fill d’Igol, ven a Sendred Agalbert una heretat in comitato barchinonense,in 

kallense, in terminio de Villa Guaschones. Afronta al sud amb terres de Sancti 

Petri de Kalidas per una aimina d’ordi i una de vi. Escrivà Honofred, levita. 
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Donuç[R2] 

núm. FE:  75 

cronologia:  1024-1038 

núm. subscripcions:  4 

núm. documents: 4 

FD:  204, 230, 238, 242 

UT documentades:  87, 133, 198, 204, 383 

terminologia eclesiàstica: hagiotopònims 

numerari: 1mancús, 4 mancusos d’or, 2 mancusos auri cepti, 2 mancusos de Enes,  

 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1024 i el 1038 a Terrassa Subscriu quatre 

documents, dues vendes, una permuta i un empenyorament, tots entre particulars. Quan 

es refereix a edificis eclesiàstics ho fa sempre designant-los només amb l’hagiotopònim.  

 

1024, juliol 14  

ACB1 377 (FD204)  

Jacinta i els seus fills Mir, Em i Engúncia permuten amb Ermegel i la seva esposa 

Trasmira una terra in comitatu Barquinona, infra termine Terracia, in locum que 

dicunt Sanctis. Afronta a l’oest in alode de Sancti Quirici. Escrivà Donuç, 

prevere. 

 

1035, agost 23  

SLM 251 (FD230)  

Guitard i la seva esposa Bonadona venen a Bonfill Bels dues peces de terra in 

comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in Villa 

de Alii iuxta Sancti Martini... a orientis in terra Sancti Martini... per quatre 
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mancusos d’or. Afronta de circi in ipsa via qui fuit iuxta Sancti Martini. Escrivà 

Donuç, prevere 

 

1037, novembre 30  

SLM 263 (FD238)  

Bofill Galí i la seva esposa Odesenda venen a Bonfill Bels i la seva esposa Eló 

una vinya amb arbres, cases i cort in comitatu Barquinona infra termine de 

Terracia, in apendicio de Castelar, propre Sancti Martini... per dos mancusos de 

auri cepti. Afronta a l’est in terra Sancti Martini. Escrivà Donuç, prevere 

 

 
 

 

1038, gener 11  

SLM 266 (FD242)  

Bonfill Bels i la seva esposa Eló empenyoren s i els seus guanys, dos sesters de 

forment i un altre mancús ceptí, amb mig mancús de guanys, a Guillem, fill de 

Teudiscle, dues peces de terra in comitatu Barquinonensis infra termine Terracia 

vel de Castelar iuxta Sanccti Martini... per un deute de dos mancusos de Ene. 

Afronta a l’est in ipsa via qui pergit ad Sancti Martini vel in terra Sancti 

Martini... Escrivà Donuç, prevere 
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Guillem 

núm. FE:  139 

cronologia:  1012-1031 

núm. subscripcions: 7 

núm. documents: 12 

FD: 192, 209, 216,  

UT documentades:  98,177,179,223 

 

 
 

Actiu a Sentmenat el 1012-1031 (FD192, 209, 216) que es caracteriza per l’ús de la 

“q” en el nom “Barquinona”.   

 

1012, desembre 6  

ACA1 104 (FD192)  

Bonhom ven a Miró dues vinyes in chomitatu Barquinonnense, in termine Sancti 

Minati, ad ipsa Chappella per quatre mancusos. Signa Guillemon, prevere. 

Escrivà Guillem, prevere. 
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1029, febrer 27  

ACA1 194 (FD209)  

Guisalec i la seva esposa Quixol venen a Ledgarda cases, terres, vinyes i trilles in 

chomitatu Barquinona in termines Sancti Minati, in locho vocitatu Kanellas per 

set mancusos d’or cuit. Afronta a l’oest in terra Sancti Minati. Escrivà Guillem, 

prevere 

 

1031, març 20  

ACA1 208 (FD216)  

Ramon i la seva esposa Eldevara venen a Ledgarda una terra i vinya, que en part 

comprà a Gerbern, fill del difunt Donuç vichario. ...in chomitatu Barquinona, [in 

term]mine de Sancti [Min]ati, prope suo domo per ... mancusos in rem valente. 

Afronta al nord in rio qui dischurit per Sancti Minati. Escrivà Guillem prevere. 
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Odger 

núm. FE:  104 

cronologia:  1029-1044 

núm. subscripcions: 6 

núm. documents: 15 

FD:  211, 226, (236), 246, 254, 265, 266, (274), (276), (280), (281), (285), (289), 

(316), (347), 457?,  

UT documentades:  33, 63, 113, 114, 139, 160, 167, 198, 211, 244, 380, 381 

terminologia eclesiàstica: altar, domus, ecclesia, sacrarium,  hagiotopònims 

numerari: 5 mancusos  d'or cuit 

 

 
 

Abat de Sant Llorenç del Munt (1021-1071), actua com a escrivà des del 1027 fins el 

1044, subscrivint 26 documents dels quals se n’ha conservat l’original (Puig i Ustrell 

1995, 122-129). En nostra selecció recollim sis documents del 1029 al 1044. En ells 

sempre apareix el monestir com a receptor de donacions o llegats testamentaris, o com a 

actor en vendes  i permutes. 

  

El document FD457 no té signatura de l’escrivent però Pere Puig identifica l’escrivà 

com l’abat Odger.  

 

Fa un trasllat el 1044 d’un document del 1042 subscrit per un altre escrivà. Del 1044 

al 1071, tot i que signa de manera autògrafa diversos documents sembla que no n’escriu 

cap més. Apareix en canvi en vuit documents més actuant com a marmessor de llegats 

testamentaris, comprador, receptor de juraments... 



141 
 

Fa servir els dos formularis coneguts per designar els llocs de culte, domus  (1037 

FD226) i ecclesia (1040 FD229, 1044 FD266)  El 1040 FD229 empra ecclesia per 

referir-se a una església secular (Sant Joan de Matadepera) mentre que al mateix 

document segueix fent servir el mot domus per referir-se a les esglésies monàstiques, ja 

siguin els altars de Sant Llorenç del Munt o Sant Cugat. 

 

En un sol document fa un esment a numerari, expressat en  mancusos d’or cuit   

 

 

 
signatura de SLM 308 

 

1029, juny 13  

SLM 217 (FD211)  

Margarit, monjo, dóna al monestir de Sant Llorenç una terra in comitatu 

Barchinona, in terminio Terracia, in locum que dicunt Arenas, in [...]depod. 

Afronta al nord in terra Sancti Iuliani. Escrivà Odger, abat i monjo 

 

 
 

 

1033, novembre 30  

SLM 243 (FD226)  

Seniofred prevere dóna a Sant Llorenç del Munt una terra franca in pago 

Barchinonense, in Vallense, in terminio de Gavallan seu Villa Nova iusta Sancti 

Stephani. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Stephani. Signa com 

a Seniofred sacerdot. Escrivà Odger, abat. 

 

1037, octubre 15  

SLM 262 (FD236)  

Domènec i la seva esposa Engòncia venen a Odger, abat del monestir de Sant 

Llorenç, una peça de terra amb cases i arbres in comitatum Barchinona infra 

termines Terratia in loco vocitato Sancti Christofori per tres mancusos de auro 

vetulo. Afronta al nord in alodio de comite. Escrivà Vives, prevere 

 

1038, novembre 1  

SLM 276 (FD246)  

Guadamir permuta amb el monestir de Sant Llorenç el cens d’una terra qui est in 

giro Sancti Christophori per una mujada de vinya que fou de Guillarà prevere. 

Es troba in comitatu Barchinona... in termine Terracia... in locum que dicunt 

Sancti Christophori. Escrivà Odger, abat. 



142 
 

 

1040, maig 1  

SLM 299 (FD254)  

Publicació sacramental del testament de Guillem levita feta per altare 

consecratum Sancti Iohannis, cuius ecclesia sita est in comitatu Barchinonense 

infra termine Terracia in loco vocitato Mata de Pera, per l’abat Odger, el monjo 

Ermemir, Guilabert Oliba i Guisla davant de Joan sacerdot i Miró jutge, i en 

presència de Bofill Manibert, Joan Mestre, Mir Renard, Udalard Bunuc i un altre 

Mir i molts homes. Fa deixes a la domum Sancti Cucuphat..., domum Sancti 

Laurencii cenobii..., domum Sancti Michaelis, qui est in monte supra Terracia 

altare in domum Sancti Laurencii. Signa Joan, prevere, Miró, jutge. Escrivà 

l’abat Odger. 

 

1044, abril 28  

SLM 330 (FD265)  

Espetosa i els seus fills Ramon, Ermetruit, Engilberga i Elliarda venen a la 

domum Sancti Laurenti cenobii qui es supra Terracia sive Odgario abba 

emptores, unes cases amb d’altres béns in comitatu Barchinona, in termine 

Terracia, in loco vocitato Bangieres per cinc mancusos d’or cuit. Afronta a l’est 

in strata qui pergit per ipsa Arnella ad Sancti Iuliani de Altura... Al sud in strata 

qui pergit per Sancti Christofori sive a Buadella sive per Sancti Iuliani de 

altura. A l’oest in strata qui pergit per ipso Rubial ad Sancti Petri de Egara. 

Escrivà Odger, abat. 

 

*1042, agost 6  

(trasllat de 1044, juliol 14)  

SLM 320  

Queruç dóna al seu fill Ramon el seu alou amb edificis i adjacents, ecclesiam 

Sancte Eugenie cum aliis altaribus qui ibidem sunt fundati, cuius nomina vocant 

Sancte Margarite virginis et Sancte Susanne... qui mihi advenit per mea 

comparacione... in comitatu Barchinonense in termine Terracia in loco vocitato 

Fiuilines. Afronta al nord amb l’alou de Sant Cugat. Ho dóna a condició que 

tingui cura (bene de cantare facias) de l’església i pagui cada any dues lliures de 

cera al monestir de Sant Llorenç. Si Ramon mor sense fills passarà al seu altre 

fill Miró i ho tindrà un altre dels seus fills, després passarà al monestir. Signa 

Pere, prevere. Escrivà Donuç. Escrivà Odger, abat (del trasllat). 

 

 

1043, desembre 7  

SLM 326 (FD457)  

Testament del sacerdot Sunyer que vol pelegrinar a Sant Jaume. Entre les deixes, 

hi ha ipso sacrario de Sancti Stephani. i concedeix ad Sancti Stephani curtina I 

et planeda I cum kamis. Les deixes es localitzen a Sant Llorenç, Terrassa, 

Castellar, Rubí, Sobarber i Jonqueres. Sense subscripció de l’escrivà, que sembla 

l’abat Odger. 
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1044, agost 20  

SLM 332 (FD266)  

Òria dóna al seu fill Miró clergue el seu alou amb l’[ecclesiam] Sancte Eugenie 

cum aliis altaribus qui ibidem sunt fundati, cuius nomina vocant Sancte 

Margarite virginis et Sancte Susanne... in comitatu Brchinona in termine 

Terracia in loco vocitato Feulines, a condició que hauran de donar a Sant 

Llorenç del Munt una lliura de cera cada any. Signen Miró, prevere, Ermemir, 

monjo i Guilabert, levita. Escrivà Odger, abat.  

 

1047, març 8  

SLM 339 (FD274)  

Testament d’Adaleda. Marmessor Odger, abat de Sant Llorenç, el seu fill 

Gerbert i Amat Oldric. Disposa quando ego obierit de hoc seculo, faciat me 

sepellire iusta ecclesia Sancti Laurenti cenobii... Dóna a Sancti Michahelis de 

ipso Fallo mancoso I... Sancti Laurentii de ipsa Valle.... clericos Sancti 

Laurentii quui eam cantaverint... Escrivà Esperandeu, sacerdot 

 

1047, juliol 28  

SLM 342 (FD276)  

Odger, abat, ven a la comtessa Ermessenda uns alous amb cases, terres, sitges, 

trull i altres béns in comitatum Barchinone, in Vallense, in valle Sancti Minati. 

Un altre in comitatum similiter Barchinone [in terminibus de Ca]ldes ad ip[so 

Pr]ad per dotze unces d’or in res valentes. Una afrontació és in terra Sancti 

Minati. Signen Bonuç levita, Ermemir monjo, Guillem monjo, Guari monjo, 

Guifré jutge. Escrivà Guifré monjo i prevere 

 

1049, gener 9  

SLM 346 (FD280)  

Odger, aba domum Sancti Laurencii cenobii i la comunitat donen als esposos 

Argemir i Filmera un alou in chomitato Barquinona infra terminis Terracia ad 

domum Sancti Christofori, ad domus edificandum, simul cum ipsa eclesia ud 

eam bene condiregatis et dirigenter instruatis et ipso alode bene laboretis. 

Aquest alou els arribà per donació del comtes Ramon Berenguer i Ermessenda. 

Han de donar tasca et non liceat vobis... alium senioraticum facere nisi domum 

Sancti Laurencii. Signen l’abat Odger i els monjos Amat, Ramon, Guitard, Pere, 

Benet, Ponç, Undiscle i Borrell. Escrivà Guadamir, levita. 

 

1049, setembre 23  

SLM 348 (FD281)  

Testament d’Ermemir amb motiu d’un pelegrinatge a Roma. Fa almoiners 

Gerbert prevere, Odger abat i Aremir. Fa diverses deixes a Sant Llorenç de 

Munt, i un mancús ad Sancti Petri Egara... similiter ad opera de Sancta Maria 

Egara alio... ad Sancti Laurenti de ipsa Val alio... ad Sancti Saturnini de Galifa 

mancoso I, et ad Sancti Sebastiani de Monte Maior in opera mancoso I ad ipsa 
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eclesia. Fa deixes a diversos clergues, entre ells Ermemiro presbiter Egara. 

Escrivà Guadamir ,levita.  

 

1051, octubre 12  

SLM 358 (FD285)  

Guilabert Oliba i Guillem Mir juren com a testimonis per altare Sancti 

Stephanis, cuius ecclesia sita est in castrum Castellar que Guilabert fill de 

Gerberga es va donar a l’abat Odger a Sancti Laurencii cenobii. Signen els 

mateixos Guilabert, levita, i Guillem Mir. 

 

1053, juny 11  

SLM 370 (FD289)  

Guillem Cabra ven al monestir de Sant Llorenç del Munt i a l’abat Odger una 

peça de terra in comitatu Barchinona infra termine Terracia in locum que dicunt 

ad ipsas Arenas prope ecclesia Sancti Christo[fori] per dos sous de Barcelona. 

Afronta a l’est in ipsa arena qui pergit ad ipsa Fabrica, de meridie in terra de 

comite... de circi in strada publica qui pergit ad Egara. Escrivà Benet, sacerdot i 

monjo. 

 

1059, setembre 18  

SLM 394 (FD316)  

Ramon Queruç permuta amb Odger, aba Sancti Laurentii una cum collegio 

monachorum... ecclesiam Sancte Eugenie cum aliis altaribus cum ipsas terras et 

vineas vel domos qui sunt in circuitu ecclesiae. Est iamdicta ecclesia in 

commitatu Barchinone[nsis in terminio] de Terracia a canvi d’un altre alou a 

Barcelona. Signen Ramon, levita, Bernat, levita, Ramon, prevere, Bernat, 

prevere, Vives, sotsdiaca, Guillem clergue. Escrivà Vivà, levita.  

 

1067, gener 16  

SLM 435 (FD347)  

Bernat i la seva esposa Illiarda venen per deu mancusos de moneda de Barcelona 

a Sant Llorenç del Munt i al seu abat Odger un alou in comitatu Barchinona, in 

termine Terracia, in locum que dicunt Villazocua. Signa Seniofred de Sancti 

Minati. Escrivà Seniofred, levita. 
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Morató 

núm. FE:  103 

cronologia:  1030-1048 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 5 

FD:  214,  (231), 248, 257, 279,  

UT documentades:  243, 244, 245, 253, 258, 262 

terminologia eclesiàstica: terminum,  

numerari: 4 mancusos d'or, 5 diners grossos 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà del 1030 al 1048 a Sant Esteve de Vilanova i Sant 

Sadurní de la Roca. Subscriu tres vendes i una donació entre particulars, particularment 

per al prevere Esteve i la seva companya Bonafilla.  

 

Algunes afrontacions són amb terres d’ell mateix situades a Sant Esteve de Vilanova 

(FD257). Es refereix als termes de Sant Esteve de Vilanova i Sant Sadurní de la Roca 

amb el mot terminum, sense especifica paroecia. Expressa preus en mancusos d’or i 

diners grossos.  

 

 

 

1035, maig 16  

ACB1 523 (FD231)  

Seniol ven a Esteve, sacerdot, una vinya in pago barquinonense, in Vallense, in 

termine de Sancti Stefani de Villanova, in locum quod dicunt ipsa Riba per un 

mancús d’or.Signa Morató, sacerdot. Escrivà Miró, sacerdot. 
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1030, agost 12  

ACB1 448 (FD214)  

Ermemir Eza i la seva germana Guisol i el seu cunyat Welmus venen al sacerdot 

Esteve i la seva sòcia Bonafilla una peça de vinya in chomitatum barchinonense, 

in Vallense, in terminio de Sancti Saturni de ipsa Rocha per cinc mitgeres i una 

quartera d’ordi. Escrivà Morató, sacerdot. 

 

 
 

 

1039, novembre 30  

ACB1 582 (FD248)  

Pere i la seva esposa Riquel venen a Esteve, sacerdot i la seva sòcia Bonafilla 

una terra in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti 

Stefani de Villa Nova, in lochum quem dichunt Ardegna per quatre mancusos 

d’or. Escrivà Morató, sacerdot. 

 

1041, gener 31  

ACB1 596 (FD257)  

Riquel ven a Esteve sacerdot i la seva sòcia Bonafilla dues peces de terra amb 

vinya i arbres in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti 

Stefani de Villanova, ad ipsum lochum que dichunt Ardegna per dinarios V 

grossos Algunes afrontacions són amb terres de Morató sacerdot. Escrivà 

Morató, sacerdot 

 

1048, setembre 3  

ACB1 742 (FD279)  

Esteve sacerdot i la seva sòcia Bofilla donen a Guitard i la seva esposa 

Ermetruda dues peces de terra, una que fou d’Adaülf i l’altra prop de la feixa 

que fou de Sendleva, in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de 

Sancti Stefani de Villanova, in lochum que dicunt Villa Meritaze. La primera 

afronta a l’est in ipsa via anticha. Escrivà Morató, sacerdot.  
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Guadamir 

núm. FE:  131 

cronologia:  1031-1054 

núm. subscripcions: 10 

núm. documents: 11 

FD:  (213), 218, 221, 223, 244, 258, 280, 281, 296, 297, 298,  

UT documentades:  113, 114, 139, 152, 164, 198, 211, 212, 216, 404 

terminologia eclesiàstica: domus, ecclesia, hagiotopònims,  

numerari: 2 unces, 7'5 mancusos, 10 mancusos  de auro vecculo de Spania, 8 mancusos 

d'or pesat legítim d'Espanya, ceutí.  

 

 
 

Diaca actiu com a escrivà entre el 1031 i el 1054 al terme de Terrassa.  Es documenta  

per primer cop com a testimoni en una execució testamentària d’uns béns a Jonqueres el 

1030 quan encara és sotsdiaca. Subscriu  tres vendes entre particulars, un testament, tres 

execucions testamentàries, una  donació condicionada que fa el monestir de Sant 

Llorenç del Munt i una donació enre particulars. 

 

El 1032 fa servir el mot domum per designar Sant Pere d’Ègara, el 1038 per Santa 

Eugènia. El 1049 en un mateix document es refereix a Sant Cristòfor amb els mots 

domus i ecclesia, i el mateix any designa Sant Sebastià de Montmajor amb el mot 

ecclesia. 

 

Comptabilitza l’or en unces en un document del 1031, i en mancusos a la resta de 

documents, especificant en alguns casos que són d’or vell d’Espanya o d’or pesat 

legítim d’Espanya, ceutí.  
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1030, abril 13  

SLM 222 (FD213)  

Guillem levita i Miró levita, almoiners de Llobet donen a Preciosa un amb terres, 

cases i béns diversos in chomitato Barchinonense infra termine de Tegorias vel 

in Goncharias. Afronta al nord in ipsa estrada Terracense qui pergit ad 

Ruvirano... de hocciduo in ipso pugio hante domum Sancti Vincencii, ubi est 

ipsa fossa que dicunt de Ramio, sive in ipso Portello et in ipsa estrada de ipsa 

Devesa. Signen Guadamir, sotsdiaca, Fidanci, levita, Bonshom, prevere, Borrell, 

sotsdiaca, Guadamir, monjo. Escrivà Bofill prevere. 

 

 
 

 

1031, gener 10  

SLM 226 (FD218)  

Llop i la seva esposa Riquella venen a Joan, una peça de terra in chomitato 

Barchinona, in terminio Terracia, in locum vocitatum Campo de Olivera, prope 

ipsa Buadela per deu mancusos de auro vecculo de Spania. Afronta al sud in 

terra Sancti Petri. Escrivà Guadamir, levita. 

 

1031, agost 12  

SLM 232 (FD221)  

Sesmon ven a Bernat unes cases amb corts, terres, vinyes, i altres béns in 

terminio Terracia, in locum vocitatum villa Mata de Pera per dues unces i cinc 

mancusos d’or. Afronta al nord in terra de Sancti Laurencii et de Sancti Iohan. 

Escrivà Guadamir, levita. 

 

1032, abril 19  

AHT 29 (FD223)  

Execució testamentària del difunt Constantí. Fa donació d’una mujada de terra in 

comitato Barchinona, infra termine Terracia, in locum vocitatum ad ipsas 

Arenas a la domum Sancti Petri Egara... Afronta al sud in strata qui pergit ad 

Egara. Escrivà Guadamir, levita 
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1038, juny 29  

SLM 273 (FD244)  

Bella i els seus fills Odger, Oroça, Ramon anomenat Lonies, Arnau, Guillem i 

Bofill venen a Queruç i a la seva esposa Òria mitja mujada de terra in chomitato 

Barchinona, in terminio Terracia, in locum vocitatum Fevolinas ad domum 

Sancta Eugenia. Afronta al nord in strata qui pergit iusta Sancta Eugenia. 

Escrivà Guadamir, levita. 

 

1041, març 25  

SLM 307 (FD258)  

Arnau i la seva esposa Guilla venen a Queruç i la seva esposa Òria unes cases 

amb diversos béns in chomitato Barquinona infra termine Terracia in locum 

vocitatum Sancta Eugenia per vuit mancusos i quart de auro legitimo pinsato de 

Spania sine inganno cepti. Signa Oliba sacerdot. Escrivà Guadamir, levita. 

 

1049, gener 9  

SLM 346 (FD280)  

Odger, aba domum Sancti Laurencii cenobii i la comunitat donen als esposos 

Argemir i Filmera un alou in chomitato Barquinona infra terminis Terracia ad 

domum Sancti Christofori, ad domus edificandum, simul cum ipsa eclesia ud 

eam bene condiregatis et dirigenter instruatis et ipso alode bene laboretis. 

Aquest alou els arribà per donació del comtes Ramon Berenguer i Ermessenda. 

Han de donar tasca et non liceat vobis... alium senioraticum facere nisi domum 

Sancti Laurencii. Signen l’abat Odger i els monjos Amat, Ramon, Guitard, Pere, 

Benet, Ponç, Undiscle i Borrell. Escrivà Guadamir, levita. 

 

1049, setembre 23  

SLM 348 (FD281)  

Testament d’Ermemir amb motiu d’un pelegrinatge a Roma. Fa almoiners 

Gerbert prevere, Odger abat i Aremir. Fa diverses deixes a Sant Llorenç de 

Munt, i un mancús ad Sancti Petri Egara... similiter ad opera de Sancta Maria 

Egara alio... ad Sancti Laurenti de ipsa Val alio... ad Sancti Saturnini de Galifa 

mancoso I, et ad Sancti Sebastiani de Monte Maior in opera mancoso I ad ipsa 

eclesia. Fa deixes a diversos clergues, entre ells Ermemiro presbiter Egara. 

Escrivà Guadamir, levita. 

 

1054, gener 2  

AHT 41 (FD297)  

Guillem, almoiner del difunt Domnuç, dóna a una dona (nom perdut) unes 

vinyes i terres i un canal in chomitato Barquinona, in terminio Terracia, in 

locum vocitatum ad ipsa Roka... De la vinya ha de donar ipsa tasca ad Sancti 

Petri Egara. Escrivà Guadamir, levita. 
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1054, juny 19 

SLM 373 (FD296)  

Bernat, Ledgarda i Geribert, almoiners del difunt Guadamir, donen a Sant 

Llorenç del Munt una mujada de vinya in chomitato Barquinona in terminio 

Terracia prope Sancti Christofori. Una afrontació és amb terra del difunt 

Guadamir sacerdot, i una altra amb les vinyes del difunt Guadamir. Escrivà 

Guadamir, levita 

 

1054, novembre 29  

AHT 42 (FD298)  

Gerbert, prevere, dóna a Sal·la i a la seva esposa Bel·liarda tres mujades de terra 

per plantar vinyes i edificar, in terminio Terracia in locum vocitatum Campo de 

Fellone prope Sancti Christofori. Afronta al sud amb terra del difunt prevere 

Guadamir, a l’oest amb terra de Castelare¸ i al nord in terra de Sancta Eulalia et 

in vinea de chomite et in terra de Sancti Cucufati cenobii. Escrivà Guadamir, 

levita.  
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Guifré 

núm. FE:  136 

cronologia:  1039-1047 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD:  239, 247, 260,  

UT documentades:  8, 9, 33, 51, 60, 114, 126, 127, 136, 158, 165, 177, 198, 214, 318, 

385, 399, 400 

 

 
 

Monjo ordenat prevere actiu com a escrivà del 1039 al 1047. Subscriu alguns dels 

documents més importants del monestir de Sant Llorenç del Munt, destacant les tres 

donacions que fan els comtes de Barcelona i una venda que fa l’abat Odger a la 

comtessa Ermessenda. Subscriu la publicació sacramental del testament del prevere 

Bofill a l’església de Sant Martí de Cerdanyola.  

 

Probablement es tracta d’un monjo de Sant Cugat, que apareix subscrivint diversos 

documents del Cartulari i alguns conservats originals. Segons Pere Puig durant el segle 

XI no hi ha cap monjo documentat amb aquest nom a Sant Llorenç, de fet Guifré no 

apareix a les subscricpcions dels monjos que acompanyen l’abat en dos documents que 

ell redacta el 1039 i 1040 i que s’ha conservat en còpia del segle XII (SLM 291 i 300). 

 

Té un llatí ric, i fa servir el formulari ecclesia per referir-se als edificis de culte.  

 

Fa referència a un mancús en la publicació sacramental i a la venda a la comtessa 

Ermessenda aquesta és valorada en 12 unces d’or en equivalent.  

 

Sobta que la firma dels dos primers documents és del tot diferent a la dels dos darrers 
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[1037]  

SLM 264 (FD239) Els comtes de Barcelona Ermessenda i Ramon Berenguer 

donen Sancto Laurentio martiri, cuius coenobium fundatum est in cacumine 

excelsiori montis supra Terraciam... un alou on antiquitus tria altaria erecta 

habentur, Sancte videlicet Dei genitricis Marie et Sancti Gabrielis archangeli 

atque Sancti martiris Christofori. Locus namque est humilis et desertus atque 

destitutus et ad hedificandum aptus. Est autem predictum alodium in comitatum 

Barchinone in adiacentias de Terracia, locum que dicunt Sanctum Christoforum. 

Afronta a l’oest amb l’alou del prevere Guadamir. Escrivà Guifré, sacerdot i 

monjo. 

 
 

1039, juliol 23  

SLM 290 (FD247)  

Els comtes Ermessenda i Ramon Berenguer donen al Beato Laurentio almo 

martiri, cuius monasterium situm est in cacumine excelsiori montis supra 

Terracia... alodium nostrum proprium, ipsam sicilicet villam que dicitur 

Oleastrello cum ipsa ecclesia iamdicti Oleastrelli cum decimis et primiciis et 

oblationibus earum... Et in alio loco... ipsum castrum de Castelar et in ipsum 

alodium de Castelar... quod est infra terminos Terracie et de Lacera et de Sancti 

Minati et de Arraona et de Riorubio et de Oleastrello, quod pertinet ad 

predictum Castelar... que va comprar la comtessa a Guillem de Montcada i la 

seva esposa Adaledis. Et in alio loco donamus simul predicto coenobio Sancti 

Laurenti ipsas decimas et tascas atque primicias cum ipso boscho de Terracia 

qui est super ipsa villa de Mata de Pera, totum ab integrum. Sunt namque 

predicta hec omnia in comitatu Barchinonensi in variis locis. Afronta tot allò 

d’Ullastrell a l’est in ipso termino de castri Rivi Rubensis, et protenduntur usque 

a ipsum terminum Castri Episcopalis sedis Sancte Crucis, de meridie in 

iamdicto Castro Episcopale et vadit inde usque ad terminum de Voltrera ad 

ipsum scilicet locum de ipsa aqua de Masurgs, de occiduo in ipsa aqua de 

Masurgs et pervadit usque ad ipso rivo de Mazanes et ascendit per terminum de 

Oulesa usque ad terminum de Terracia, de circio in termino de iamdicta 

Terracia et protenditur usque in termino iamdicti castri Rivi Rubensis. Els altres 

béns (delmes, tasques...) al sud in termino de ipsa villa de Mata de Pera, de 

occiduo in ipsa serra de Lodmon vel in ipsa speluncha de Achilela, de circio in 

ipsa speluncha de Vencevala usque ad ipsos curtilos de Fornels protendendo. 

Tot ho donen per l’ànima del difunt comte Berenguer. Signen Guillem, sacerdot, 

Pere, levita, Ervigi, sacerdot. Escrivà Guifré, sacerdot i monjo. 
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1042, abril 20  

SCV 558 (FD260)  

Testament sacramental de Bofill, prevere, jurat per hunc locum venerationis 

sancti Martini, confessoris, cuius ecclesia sita est [in comitatu Barch. in villa 

Cerdaniola] davant Blanquet, sacerdot, i Mir, jutge, en presència de Guillem, 

abat, Pere Sunyer, Erimany Egfred i Borrell Guillem, per Cixelàm, prevere, 

Bonadona i Guifré, prevere. Entre les diverses deixes: ad domum Sancti 

Cucuphatis... ad dedicationem baselice sancti Martini de Cerdaniola concessit 

[manchussum I], ipsam kasam [de Cerdanio]la que sunt ad [ipsa ecclesia] 

Sancti Marcialis... Signen Guillem, monjo, Duran, prevere, Guillem, levita. 

Escrivà [Guifré], sacerdot i monjo. 
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Adalbert 

núm. FE: 80 

cronologia: 1043-1064 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 7 

FD: (243), 262, 273, (305), 311, (315), 332 

UT documentades: 43, 57, 58 

terminologia eclesiàstica: altar, paroecia, sacrarium, termines paroeciae, 

hagiotopònims. 

numerari: 4 mancusos, 1 sou de diners de moneda de Barcelona 

 

 
 

 

Prevere actiu com a escrivà el 1043-1064 a Jonqueres i Polinyà. Subscriu quatre 

documents ,  tres vendes entre particulars i un empenyorament.  Les vendes són per 

quantitats molt petites, expressades en gra,  en canvi l’empenyorament és per quatre 

mancusos. Apareix com a jutge i sacerdot el 1038 a Sant Esteve de Castellar donant 

testimoni de la publicació sacramental del testament de l’abat Borrell de Sant Llorenç 

del Munt. Apareix també com a testimoni en una venda feta a Jonqueres el 1056 i 

probablement el 1059 en una donació d’una terra situada a Sant Quirze a la canònica de 

Barcelona. 

 

En referir-se a edificis i espais eclesiàstics fa servir el formulari ecclesia-paroecia 

 

De les quatre vendes dues es fan a canvi de gra i les altres dues per sous de diners de 

Barcelona i mancusos.  
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1038,  juny 21  

SLM 272 (FD243)  

Publicació sacramental de la darrera voluntat de Borrell, abat, feta per altare 

consecratum Sancti Stefani martir,  cho est fundatum in chomitatu 

Barquinonense in Vallense in castrum Castelar per ordre del sacerdot Sunyer i 

del jutge Miró,  en presència d’Ermumir, monjo, Ramon, Adrover,  Gliger, 

Adalbert jutge i sacerdot i altres monjos. Testificaren Sunyer sacerdot i Amat 

sacerdot. Deixa la mula que li comprà al jutge Miró a Sant Llorenç. Deixa 4 

mancusos a diferents clergues. Escrivà Borrell, sotsdiaca  

 

1043,  agost 8  

SLM 324 (FD262)  

Honòria i els seus fills Bonhom, Fruiló i Cusca venen a Sunyer sacerdot i la seva 

germana Todesera, Adalbert, Borrell, sacerdot,  Pere, Borrella i Imuló una peça 

de terra in comitatu Barchinona in Vallense in parrochia Sancti Vincentii 

Ioncarias ad ipsa Devesa per una aimina d’ordi. Escrivà Adalbert, sacerdot.  

 

1047,  febrer 4  

SLM 338 (FD273)  

Salomó i la seva esposa Bonadona venen a Miró una peça de vinya amb arbres 

in comitatu Barchinona in Vallense in parrochia Sancti Vincenti Ionceres in 

Subarbaro per cinc mitgeres i un quartà d’ordi. Escrivà Adalbert, sacerdot.  

 

1056,  agost 27  

SLM 382 (FD305)  

Gerbert,  prevere,  ven al seu germà Udalguer dues mujades de terra amb vinya i 

majol i quatre altres peces de terra,  una in Joncheres pecia I de terra que dicunt 

Channamar... Totes són in comitato Barchinonense in Vallense in parrochia 

Sancti Vincentii in Ioncheres vel in eius termines sive in Sobarbaro prope ipsa 

Archa per quatre unces d’or de moneda de Barcelona. Signa Adalbert, sacerdot. 

Escrivà Bofill, sacerdot. 

 

1057,  abril 28  

SLM 389 (FD311)  

Miró i la seva esposa Gerberga venen a Ramon Miró,  sacerdot,  la meitat d’una 

terra in comitatu Barchinona in parrochia Sancti Vincenti Ionceres in locum que 

dicunt ipsas Matas prope ipsa Cutina per un sou de diners de moneda de 

Barcelona. Afronta al nord in terra Sancti Vincentii. Escrivà Adalbert, sacerdot.  
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1059,  abril 4  

ACB1 986 (FD315)  

Ramon, sacerdot, dóna a la Canònica de la Santa Creu i Santa Eulàlia unes cases 

amb diversos béns in comitatu barchinonensi,  in termino terraciae,  in 

parrochia Sancti Quirici,  in loco vocitato Pelagus Limpidum. Afronta al sud 

amb trilia Sancti Cucufatis cenobii quam tenet Mager. Signa Bernat, levita,  

Miró, prevere,  Vives, levita i prepòsit,  Miró, sacerdot, Adalbert, sacerdot. 

Escrivà Aluvinus, sacerdot. 

 

[1064],  desembre 13  

ACA2 37 (FD332)  

Folc, prevere, empenyora per quatre mancusos a Odalric i la seva esposa 

Ermessenda sacrarios quod abeo in Polignano,  iuxta parietem de Sancti 

Salvatoris,  cum illorum solos et superpositos,  cum gutis et distillicidiis,  ostiis 

et ianuis et cum illorum afrontacionibus. Advenit me Fulconi presbiteri per 

genitorum sive per qualicumque voces... ...in comitatu Barchinona in iamdicto 

loco. Adalbert, prevere.  

 

  



157 
 

Guadamir 

núm. FE:  132 

cronologia:  1046-1064 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 5 

FD:  270, 271, 319, 323, 331 

UT documentades:  91, 93 

terminologia eclesiàstica: domus, terminus, hagiotopònims 

numerari: 7 mancusos, 7'5 mancusos de Barcelona  

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1046 i el 1064 a Santa Perpètua. Signa tres 

vendes i dos empenyoraments entre particulars.  

 

En un sol cas es refereix a l’edifici eclesiàstic, el 1061, amb el mot domus. Quan ha 

de parlar del seu territori ho farà, el 1046, amb el mot terminus. Sembla que aquest 

escrivà descriu un terme parroquial fent servir encara el formulari domus. 

 

Sempre esmenta com a numerari els mancusos, especificant un cop que cada mancús 

d’or de Barcelona equival a dos sous i dos diners.  

 

 

 

1046, juliol 25 

AHT 38 (FD270) 

 Quintol i els seus fills Rigual i Bernat empenyoren a Ramon Borrell una peça de 

terra in chomitato Barchinonense, in Vallense in termine de Sancta Perpetua, ubi 

dicunt Fontanedo Sutirani per un deute de quatre mancusos d’or de Barcelona 
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equivalents a dos sous i dos diners cada un, pagador per Sant Cugat i Sant Jaume de 

l’any següent. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

 
 

 

1046, novembre 17  

ACB1 707 (FD271)  

Bernat, fill de Gelmir, ven al seu germà Rigual dues peces de terra in chomitato 

barchinonense, in Vallense, prope Sancta Perpetua. Una terra és subtus Sancta 

perpetua per tres mancusos i mig de Barcelona, i afronta al nord i oest amb terra 

de Sancta Perpetua. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

1060, abril 24  

ACB1 998 (FD319)  

Mir i la seva esposa Ermegoda venen a Ema una vinya in chomitato 

barchinonense, in Vallense, in termine de Sancta Perpetua, in Olmedo per cinc 

mancusos. Escrivà Guadamir, prevere. 

 

1061, novembre 21  

ACB1 1031 (FD323)  

Rigual i la seva esposa Bonadona empenyoren a Mir i la seva esposa Ermegoda i 

llur fill Arnau, lector, dues peces de terra amb cases i altres béns in chomitato 

barchinonense, in Vallense, prope domum Sancta Perpetua. Afronta a l’est in 

estrada Barcolnes et de meridie in alia estrada qui pergit ante domum sancta 

Perpetua, et de ochciduo et de circii in terras de Sancta Perpetua sive de filiis 

Ema. Pagaran per la festa de sant Fèlix de Girona. Escrivà Guadamir, prevere 

 

1064, desembre 12  

ACB1 1706 (FD331)  

Imir i la seva esposa Ermengarda venen a Vives, levita, una vinya in chomitato 

barchinonense, in Vallense, in termine de Sancta Perpetua ubi dicunt Komaliles. 

Escrivà Guadamir, prevere  

 

 
 

 

 

  



159 
 

 

Esperandeu 

núm. FE:  66 

cronologia:  1047-1051 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents:  

FD:  274, 282, 284 

UT documentades:  30, 152, 165, 347, 403, 404 

terminologia eclesiàstica: hagiotopònims, altar, cimiterio, ecclesia 

numerari: mancusos (diversos) 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1047 i el 1051 a Sant Llorenç Savall. Subscriu 

dues publicacions sacramentals de testaments i un testament en el qual un dels 

marmessors és l’abat Odger de Sant Llorenç del Munt. Probablement és el prevere 

encarregat de l’església de Sant Llorenç Savall. 

 

Quan es refereix als edificis eclesiàstics o als seus espais utilitza el formulari 

ecclesia-paroecia 

 

 

1047, març 8  

SLM 339 (FD274)  

Testament d’Adaleda. Marmessor Odger, abat de Sant Llorenç, el seu fill Gerbert 

i Amat Oldric. Disposa quando ego obierit de hoc seculo, faciat me sepellire iusta 

ecclesia Sancti Laurenti cenobii... Dóna a Sancti Michahelis de ipso Fallo 
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mancoso I... Sancti Laurentii de ipsa Valle.... clericos Sancti Laurentii quui eam 

cantaverint... Escrivà Esperandeu, sacerdot 

 

1050, juliol 24  

SLM 351 (FD282)  

Publicació sacramental del testament de Fruiló, celebrada davant Esperand 

sacerdot i Mir jutge i en presència de Ramon, Guillem, Bofill sacerdot, Godmar i 

altres homes, per Joan, Pedró i Seniofred Saborit. Donen testimoni Guitard i 

Giscafred per altare consecrato Sancti Clementi martir et confessor, cuius altario 

fundatum est in ecclesia Sancti Laurencii in comitato Barchinonense in Lazaria in 

locum Sales. Fa diverses deixes a Sancti Laurentii de ipso Monte..., et per ipso 

cimiterio de Sancti Laurentii de ipsa Valle. Escrivà Esperandeu, sacerdot. 

 

1051, juliol 12  

ACB1 777 (FD284)  

Publicació sacramental del testament d’Arbert, mort pel març del 1051, fet pel 

sacerdot Esperandeu i el jutge Miró super altare Sancti Clementi, martir et 

confessor, qui est situs in ecclesia Sancti Laurentii, in comitato Barchinona, in 

Lazaria. Fa deixes a sancti Laurentii cenobii de ipso Monte... Sancti Laurencii de 

ipsa Valle... Sancti Sebastiani in ipsa opera... Sancti Michaelis de ipso Fallo... 

Sancti Cucufati cenobii... Sancti Saturnini iusta Gallifa... Sancti Iuliani de 

Palaciolo in ipsa opera... i al seu germà Ramon l’alou infra terminos de Lazaria i 

al seu germà Miró l’alou in palaciolo i als seus germans Guillem i Berenguer els 

alaudes que illi contingebat in Arbucies et in Martorelies et in Primiliano. Totes 

aquestes deixes sota condició de celebrar 30 misses anuals en diversos monestirs. 

Un testimoni és Bofill sacerdot. Escrivà Esperandeu, sacerdot.  
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Ponç 

núm. FE:  178 

cronologia:  1048 [1037]-1069 

núm. subscripcions: 10 

núm. documents: 10 

FD:  235, 278, 293, 294, 300, 301, 308, 309, 312, 363 

UT documentades:  6, 43, 44, 54, 55, 60, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 181, 182, 376 

terminologia eclesiàstica: altar, cimiterium, domus, ecclesia, paroecia, sacraria, 

sacrarium 

numerari: 1 mancús, 5 mancusos de Barcelona, 140 mancusos d'or pur de moneda 

d’Almodis 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1048 i el 1069 a Polinyà. Subscriu deu 

documents que inclouen alguna referència a llocs de culte: tres vendes, tres 

empenyoraments, dues permutes, un acord i la publicació sacramental d’un testament, 

tots ells referents a particulars i sempre local·litzats a Polinyà.El 1054 rep la publicació 

sacramental d’un testament jurada a Sant Salvador de Polinyà.  

 

Molt probablement es tracta d’un prevere al servei de l’església de Sant Salvador de 

Polinyà.  

 

El darrer document, del 1069, una venda expressada en mancusos de la comtessa 

Almodis de la qual el receptor és un tal Berenguer Ramon, potser el futur comte de 

Barcelona. 
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Fa servir tots els termes del formulari paroecia-ecclesia, i en un document del 1054 

es refereix a l’església com a domus. 

 

Quan en tres documents expressa el preu de les coses en numerari ho fa sempre en 

mancusos, concretant en un cas que són de Barcelona i en un altre d’or pur de moneda 

d’Almodis. 

 

1037-1060, desembre 15  

ASA 40 (FD235)  

Permuta que fan Odó Randolf i la seva esposa Ermessenda, filla d’Adaleit, amb 

Bofill Odesind i la seva esposa Sança. Una de les propietats és in comitatu 

Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris, in loco vocitatu de 

Polinnano. Afronta al nord in terminio de Arraona seu de Chanellas, de aquilonis 

in Palacio Salatani sive in estrada publica... de meridie... in ipso fevo de 

Barberano, de occiduo in rio de Channameres sive in termine de Arraona. Signen 

Miró, sacerdot, Guifré, sacerdot, Ramon, levita, Guadall, levita. Escrivà Ponç, 

prevere. 

 

1048, agost 9  

ASA 57 (FD278)  

Guillem Llobató permuta amb Sanla i la seva esposa Belliardis una terra in 

comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de Poliniano. 

Escrivà Ponç, prevere. 

 

1053, octubre 24  

ASA 61 (FD293)  

Guadamir Gotmar i la seva esposa Quintila empenyoren a Bofill Odesind i la seva 

esposa Sança un alou in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti 

Salvatoris de Polinnano per un deute de gra. Dues afrontacions són amb 

propietats Sancti Cucufati cenobio. Escrivà Ponç, prevere. 

 

1054, febrer 23  

ASA 64 (FD294)  

Testament sacramental de Sal·la davant Ponç prevere i Miró jutge. En presència 

de Bonuç Cixelane, Miró Malanneg, Vives sacerdot, Gerbert Donnuç i altres 

homes van testificar Isarn levita, Guillem Deudat, Seniofred Malanneg i 

Belliardis, sicut est constitutum in lege Gethica. Juren per altare consecratum 

Sancti Salvatoris cuius ecclesia sita est in comitatu Barchinonense, in Vallense, in 

loco vocitatu Polinnano. Deixa un alou in loco vocitato Polinnano que és usque 

ad domum Sancti Salvatori. Deixa també altres alous iusta ipso Chastellar i in 

Palacio, i in Figeroles... i a la seva dona i el seu fill deixa ipsos sacrarios quod 

abebat ante ostium Sancti Salvatoris... et concessit ad opera Sancti Salvatoris de 

Polinnano mancuso I. Escrivà Ponç, prevere. 

 

1054, octubre 29  

ASA 65 (FD300)  

Guadamir Gotmar i la seva esposa Quintila empenyoren a Bofill Odesind i Sança 

una terra amb casa i altres béns in comitatu Barchinonense, in Vallense, in 
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parrochia Sancti Salvatoris de Polinnano per un deute de gra. Algunes 

afrontacions són amb propietats de Sant Cugat. Escrivà Ponç, prevere. 

 

1055, març 23  

ASA 66 (FD301)  

Acord entre Odó, fill de Randolf fill de Transegoncia i la seva esposa Emessenda i 

llur fill Umbert arriben a un acord amb Bofill Odesind i la seva esposa Sança per 

diversos béns, entre ells els alous que tenen infra terminos predicte ville Polinnan 

que afronta a l’est in Palacio Salatani et in rio de Calidas, a parte vero circii in 

terminium parrochia Sancti Minati et in Canellas, de meridie in termine 

parrochie Sancte Marie Antique et Sancte Perpetue, de occiduo in termine 

parrochia Sancti Felicis Arraona. Signen els sacerdots Miró i Gerbert. Escrivà 

Ponç, prevere. 

 

1057, febrer 15  

ACA1 485 (FD308)  

Gelmir, faber; i la seva muller Friul venen a Guillem Bernat i la seva esposa 

Ermengarda una terra in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti 

Salvatoris de Polinnano, in loco vocitatu Pugo Oriol per cinc mancusos de 

Barcelona. Signa Bofill sotsdiaca. Escrivà Ponç, prevere. 

  

1057, febrer 22  

ASA 69 (FD309)  

Oliba Goltret i la seva esposa Malbergina empenyoren a Bofill Odesind i la seva 

esposa Sança una casa amb diversos béns i in sagrera Sancti Salvatoris ipsos 

nostros sacrarios cum parietibus et superpositos, ostios cum limites atque ianuas 

cum curte et ton [...] ... in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia 

Sancti Salvatoris de Polinnano, in loco vocitato Figueroles sive in iamd[...] 

sagrera Sancti Salvatoris per un deute de gra. Els sagrers afronten a l’oest in calle 

Sancti Salvatoris. Escrivà Ponç, prevere 

 
 

1058, març 8  

ASA 71 (FD312)  

Adaleit ven a Belliardis una terra amb cases i altres béns i un sagrer in comitatu 

Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de Polignano, prop 

estrada publica... ipso sacrario qui est infra cimiterio Sancti Salvatoris a l’oest 

afronta amb la calle Sancti Salvatoris. La terra és iusta ipso castellar prope ipsa 

strada publica. Escrivà Ponç, prevere. 
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1069, juny 24  

ASA 99 (FD363)  

Pelegrí, fill de Sendred, ven a Berenger Ramon i Arnau Gerbert i els seus germans 

un alou amb cases, terres, vinyes i altres béns que va obtenir per permuta amb 

Adalgardis i la seva filla Siccardis, in chomitatu Barquinonense, in Vallense, in 

parrochia Sancti Salvatoris Poliano et Sancta Maria Antiga et de Sancti Minati 

per 140 mancusos de auro puro monete Almodis comitissa. Té afrontacions amb 

el feu de Barberà i alodio Sancti Cucuphati et Sancti Laurencii. Escrivà Ponç, 

sacerdot. 
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Benet 

núm. FE: 68 

cronologia: 1053-1069 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 5 

FD: (280), 289, 318, 325?, 364 

UT documentades: 13, 80, 83, 114, 152, 198, 211, 216222 

terminologia eclesiàstica: ecclesia i hagiotopònims 

numerari: 2 sous, 100 mancusos 

 

 
 

Prevere monjo de Sant Llorenç del Munt actiu com a escrivà entre el 1053 i el 1069. 

Actua com a escrivà només en documents relacionats amb Sant Llorenç del Munt: una 

venda, un testament i una donació. Pere Puig identifica l’escrivà d’un document sense 

signatura  com el monjo i prevere Benet,  es tracta de la definició d’unes propietats 

resultat d’un plet fet davant Sant Julià d’Altura i presidit per l’abat Odger de Sant 

Llorenç. 

 

Signa amb d’altres monjos de la comunitat una donació condicionada que fa l’abat 

Odger el 1049.  Es refereix als edificis eclesiàstics designant-los amb el mot ecclesia o 

amb l’hagiotopònim sol.  

 

 

1049, gener 9  

SLM 346 (FD280)  

Odger, aba domum Sancti Laurencii cenobii i la comunitat donen als esposos 

Argemir i Filmera un alou in chomitato Barquinona infra terminis Terracia ad 



166 
 

domum Sancti Christofori, ad domus edificandum, simul cum ipsa eclesia ud 

eam bene condiregatis et dirigenter instruatis et ipso alode bene laboretis. 

Aquest alou els arribà per donació del comtes Ramon Berenguer i Ermessenda. 

Han de donar tasca et non liceat vobis... alium senioraticum facere nisi domum 

Sancti Laurencii. Signen l’abat Odger i els monjos Amat, Ramon, Guitard, Pere, 

Benet, Ponç, Undiscle i Borrell. Escrivà Guadamir, levita. 

 

1053, juny 11  

SLM 370 (FD289)  

Guillem Cabra ven al monestir de Sant Llorenç del Munt i a l’abat Odger una 

peça de terra in comitatu Barchinona infra termine Terracia in locum que dicunt 

ad ipsas Arenas prope ecclesia Sancti Christo[fori]per dos sous de Barcelona. 

Afronta a l’est in ipsa arena qui pergit ad ipsa Fabrica, de meridie in terra de 

comite... de circi in strada publica qui pergit ad Egara. Escrivà Benet, sacerdot i 

monjo. 

 

1060, gener 7  

SLM 398 (FD318)  

Testament d’Udalguer, fa deixes a moltes esglésies. Deixa al seu germà Gerbert 

ecclesiam Sancti Felicis de Castellar... et ipsas meas manisones qui sunt iuxta 

ecclesiam Sancti Felicis predicti, un molí subtus Ripa Tallada... et post obitum 

suum remaneat ad Sancto Laurentio de ipso Monte. Fa deixes a ecclesie Sancti 

Felicis de Lacera C aureos mancusos ad ipsa opera et ad dedicacionem. Et 

dimitto ipsum meum alodiium de Gavarred presbitero eiusdem ecclesie Sancti 

Felicis, ut eam cantet et teneat eam sine blandimento ullius hominis, et si quis 

vicarius aut aliquis homo voluerit ei eum auferre, non abeat potestatem, sed 

statim sit liberum et solidum de ipso castro que dicunt Petra, et predictus 

presbiter teneat et possideat in diebus vite sue et post obitum suum eligat alium 

presbiterum qui teneat eum in servicium predicte ecclesie, et ipse alium usque in 

finem seculi.  

Et ipsum alodium qui fuit de Wadallo cum suis omnibus pertinenciis dimitto 

presbitero Sancti Laurencii de Lacera, qui cantet eius ecclesiam et tali modo 

teneat eum, sicut presbiter Sancti Felicis.  

Dóna també cenobio Sancti Mikaelis de Fallo parilio uno de copas argenteas, et 

ad Sancti Laurencii cenobii de ipso Monte copam unam ad textum evangelii. El 

castellum de ipsa Petra... in terminio de Lacera el deixa al seu germà Gerbert i a 

Amat Eldric, almoiner. Escrivà Benet, sacerdot i monjo. 

 

1063, maig 23  

SLM 409 (FD325) 

Sunyer defineix a Guillem, Guillem, Joan, Guisla i Frul la meitat d’un alou qui 

est in Marcians, qui pertinet ad Sancti Laurenti que es disputaven. Ho fa in 

placito ante Sancti Iuliani de Altura in presencia domni Odegarii abbatis et 

Reimundi Seniofredi de Resubio et Amati Oldrici et Mironi Renardi et Bernardi 

Terrocii et Willelmi Wilaberti et Wilaberti Olibani et Willelmi Durandi et 

aliorum bonorum hominum qui ibi aderant. Ells li feren abans la definició de 
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l’altra meitat. Pere Puig identifica l’escrivent amb Benet, sacerdot i monjo, però 

no hi consta signatura. 

 

1069, gener 18  

SLM 442 (FD364)  

Guillem Arnau i la seva esposa Riquell donen a San Llorenç del Munt mitja 

mujada de vinya in comitatu Barchinona infra termine Terracia in locum que 

vocant Merano. Afronta a l’est in vinea de Sancti Petri Egara. Escrivà Benet, 

sacerdot i monjo 
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Ramon 

núm. FE:  185 

cronologia:  1053-1088 

núm. subscripcions: 15 

núm. documents: 15 

FD:  288, 333, (341),343, 344, 350, 353, 362, 371, 378, 381, 407, 408, 418, 420, 458 

UT documentades:  1, 4?, 6, 13, 43, 44, 45?, 54, 55, 56, 59, 60, 87,  94, 130, 158, 88, 182, 

198, 320, 431, 436, 483 

terminologia eclesiàstica: altar, basilica, ecclesia, paroecia, sacrarium, hagiotopònims 

numerari: 6 unces  d'or de Barcelona, 2 mancusos, 30 mancusos infra auri et argenti  

 

 
 

 

Escrivà probablement originari de la zona de Terrassa del qual coneixem part del seu 

cursus clerical. El 1053 signa el primer document on l’hem identificat essent encara 

sotsdiaca. Es tracta d’una venda a canvi d’una important suma d’or. El 1056 escriu una 

donació a Sant Llorenç del Munt sense signar-la
175

. 

 

A partir del 1065 el trobarem ja com a sacerdot a Sant Salvador Polinyà
176

 on signarà 

set documents referents a béns situats dins d’aquesta parroquia. Signa també documents 

particularment importants dels senyors feudals de la zona: els Santa Coloma i els 

Òdena. 

 

                                                           
175

 (Puig i Ustrell 1995, 1147) 
176

 J. Alturo en fa una breu nota biogràfica resseguint la seva relació amb els senyors de Polinyà, els Santa 

Coloma  (J. Alturo, Diplomatari de Polinyà del Vallès. Aproximació a la història d'un poble del segle X al 

XII 1985, 80). 
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El 1067 redacta l’execució del testament de Bonfill Odesind (de Santa Coloma),  

senyor de Barberà,  a la capella de Santa Coloma del dit Castell. Aquests Santa Coloma 

foren durant bona part dels segles XI i XII els senyors de Polinyà. 

 

Amb els Òdena, senyors d’Arraona, subscriu tres documents referents a la nova 

església de Sant Salvador. En primer lloc la magnífica dotalia i acta de consagració de 

l’abril de 1076, i uns mesos després l’oblació que fa un altre prevere Ramon de si 

mateix a aquesta església el desembre d’aquell any,.  El 1069 ja havia redactat 

l’establiment que feren d’un mas a aquest mateix sacerdot. Finalment, el 1088 el 

prevere Ramon aixecarà l’acta de l’excució del testament de Guillem Bernat d’Òdena.  

 

Sobta la longevitat d’aquest escrivà que J. Alturo encara identifica en un diploma del 

1106, serien 53 anys de vida activa redactant escriptures publiques. En els documents de 

la nostra selecció el darrer que signa és del 1088. 

 

 

1053, abril 1  

SLM 368 (FD288)  

Ramon Bofill i la seva esposa Alsava venen  per vuit unces d’or de moneda de 

Barcelona a Berenguer Sanla un alou in comitatum Barquinona infra termines 

Terracia in parrochia Sancti Quirici in loco vocitato Rio Mulnel. Afronta al sud 

amb l’alou de Sant Llorenç. Signen els levites Guilabert i Ramon. Escrivà 

Ramon sotsdiaca. 

 

 
 

 

1056, maig 31  

SLM 381 (FD458)  

Amat Oldric, Ramon Seniofred i Guinedella, almoiners del difunt Enric, donen a 

Sant Llorenç del Munt tres mujades de vinya amb la tera on són plantades in 

comitatu Barchinona, in termine Terracia, in locum que dicunt Buadella sive in 

Valle Torta. Afronta a l’est in terra comitale i al sud in alode Sancti Felicis de  

Castelar. Signen Guilabet i Guillem, sacerdots. L’escrivà no signa, però segons 

Pere Puig es tracta del sacerdot Ramon que identifiquem com a FE185.  

 

1065, març 9  

ASA 86 (FD333)  

Llopart i la seva esposa Esceciosa venen a Bofill Odesind i la seva esposa Sança 

una terra in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, [...]arrochia Sancti 

Salvatoris Polinnanense, prope ipso 

puio de ipsa ecclesia. Escrivà Ramon, 

sacerdot 
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1066, maig 24  

ASA 88 (FD341)  

Guillem Deodat i la seva esposa Ermengarda venen a Bofill Odsend i la seva 

esposa Sança unes terres amb diversos béns in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Polignanense. Afronta al sud amb terra 

i vinya de Sant Cugat. Signen Ramon i Bofill, sacerdots. Escrivà ...rnus, levita 

(Isarn?). 

 

 
 

 

1066, juny 23  

SLM 431 (FD344)  

Guillem Bernat i la seva esposa Adaleda venen a Bonfill Odesend i la seva 

esposa Sança unes propietats molt extenses amb tota mena de béns in comitatu 

Barchinonense in vocativo loco Avellaneto per 54 unces d’or pur de Barcelona. 

Afronta orientes in termine Terracense et in alaude Sancti Laurenti, de meridie 

in stratam qui pergit ante ianuam Sancte Marie usque ad Ultrera et in termine 

Eulese et in rio de Mazanis, de occiduo in termine Ultraria et de Villa de 

Kavallis, a parte autem circi in termine de Toldell seu in termine Terracia vel in 

termine de Sorbeti. Signen Ramon prevere, Guislabert, sudecens, Isarn, levita, 

Pere, prevere. Escrivà Ramon, sacerdot 

 

 
 

 

1066, setembre 18  

ASA 89 (FD343)  

Ermengarda i el seu fill Bernat, fill de Guitard, venen a Bofill Odesind unes 

terres i cases i altres béns en diversos llocs in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Polinnanensi vel in eius sacraria seu in 

vocativo loco Olmet per sis unces d’or pur de Barcelona de moneda de 

Barcelona. Afronten els sacrariis que tenen prope ecclesiam Sancti Salvatoris 

Polinnanensi a l’est in strata pergente ad 

ecclesiam iamdictam... seu in parietibus 

iamdicta ecclesia. Situa diverses vegades els 

altres béns dins la parròquia de Polinyà. 

Escrivà Ramon, sacerdot. 
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1067, agost 27  

ASA 92 (FD350)  

Execució del testament de Bonfill Odesind en que deixa com a almoiners la seva 

esposa Sança, el seu fill Berenguer i Miró Amalric. El testament l’escrigué 

Ramon Miró sacerdot. En són testimonis Dalmau prevere, Tedbal Duran i Bofill 

Gonter. Juren per altare consecratum in honore Sancte Columbe Virginis, cuius 

baselica sita est infra terminos de Barberano, in Vallense. Entre les diverses 

deixes fraternitate monachorum Sancti Cucuphati..., fraternitate monachorum 

Sancti Laurenti... ad monachorum Sancti Michaelis Falio aliam, ad opera 

Sancta Maria mancusos II..., ad Sancta Columba mansiones ubi stetit Seniofret 

Lopardi cum terris... qui est in circuito quod nuncupant ad ipsa insula iuxta Rivi 

Pollenti... ut presbiteri qui cantaverint ecclesiam Sancta Columba iamdicta 

habuissent et tenuissent et possedissent in servicium Domino Deo et ipsam 

ecclesiam per manu Berengario filio eius vel eius proienia, et ipsi intercedant 

ade Deum omni tempore... concessit ad Berengarii filii sui suprascritpti terris 

scilicet cum ecclesia Sancta Col[...]a et turre vel mansiones qui sunt in 

circuitu... i altres béns que limiten al nord in strata pergente ex castro Barberani 

per Lobateres et pervadit usque ad Sancta Maria Antiqua. En una altra deixa 

uns béns que tenia al camí de sota els molins de Canyadell usque ad Sancti 

Stephani et usque ad Rio Sico, exceptus decimas de ipsos mulinos. Una altra 

deixa a Ullastres i Avellanet a la via que pergit supra ecclesiam Sancte Marie  

usque in rivo vocativo Masurgs. Signen Bernat, prevere i Guillem, jutge. Escriva 

Ramon, sacerdot. 

 

 
 

1068, febrer 28  

ASA 95 (FD353)  

Ermengarda i el seu fill Llop enpenyoren a Sança, per un prèstec ja rebut, unes 

terres amb cases in comitatu Barchinona, in Vallense, in parrochia Sancti 

Salvatoris Poliniano, in vocativo loco Olmeti. Afronta al nord in terra Sancti 

Cucuphati. Escrivà Ramon, sacerdot 

 

 
 

1069, abril 28  

ACA1 750 (FD362)  

Guillem fill de Bernat i la seva esposa Ermengarda estableixen a Ramon prevere 

un mas que va ser de Vives Bonuç, in comitatu Barchinonense, infra termine 
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castrum Arrahonense. Rebran el cens de dos sous de diners i un anyell a l’any. 

Escrivà Ramon, sacerdot. 

 

1074, maig 6  

ASA 102 (FD371)  

Llobet i la seva esposa Blidgardis empenyoren a Sança i al seu fill Berenguer 

dues peces de terra amb cases i altres béns in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris, in loco que dicunt Puio Oriol per sis 

sesters d’ordi. Escrivà Ramon, sacerdot. 

 

1076, desembre 4  

ACA2 64 (FD381)  

Ramon sacerdot es dóna me ipsum, tamb animae quam corpus, et omnes facultas 

quod mihi pertineere possint Salvatori nostro domino Iesu Christo, cuius 

ecclesia sita atque consecrata est in comitatu Barchinonense, in Vallense, infra 

terminos Arrahonense, ut ego ibi serviam diebus ac noctibus vitae meae et 

proprietas mea vel que augmentare possim fiat proprietas eiusdem matris 

ecclesiae aput me ipsum...  

...Sig+num Raimundus sacerdos, nesciens scribere set puncti soliti hanc 

prescriptionem ilarique animo firmo et adstantibus testes firmare iubeo. Et in 

prephatam donacionem addo complantaciones vel edifitiis quod factas habeo 

infra terminos prescripti Arrahone, ita ut seniores prephato castro habeant inde 

censum vel tascham quod eis pertinent. Signa Folc, prevere. Escrivà Ramon, 

sacerdot. 

 

1076, abril 30  

ACA1 891 (FD378)  

Acta de consagració de Sant Salvador d’Arraona. Humbert, bisbe de Barcelona, 

amb el bisbe Berenguer de Girona, a precs de Guillem Bernat del castell 

d’Òdena, i dels hominum parrochie Sancti Felicis Arrahone consagra 

aecclesiam que est constructa in honore domini nostri Iesu Christi et Salvatoris 

mundi in terminum parrochie iam dicte Sancti Felicis. Dono namque ei 

cimiterium passus XXXX in circuitu illius ut ullus homo ibi ulli homini non faciat 

ullam calumniam sive dampnum neque vim. Signa Bernat, ardiaca, Ponç 

,sagristà, Miró Donuç, sotsdiaca, Isarn, sacerdot, Guillem, levita i cabíscol, 

Ponç, levita, Geral, levita, Hug Guilem, sotsdiaca, Miró levita. Escrivà Ramon, 

sacerdot. 
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1084, febrer 23  

ASA 118 (FD407)  

Miró i la seva esposa Guilla venen a Sança i al seu fill Guillem unes terres amb 

vinyes i cases in comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochiam Sancti 

Salvatoris Poliniano, in loco vocativo Meserata per 30 mancusos infra auri et 

argenti precium. Escrivà Ramon, sacerdot.  

 

 
 

 

1084, maig 6  

ASA 125 (FD408)  

Sança i el seu fill Guillem permuten amb Isarn Bofill i la seva esposa Adelaida 

una terra amb cases que pertanyen a eundem mansio i altres béns in comitatu 

Barchinone, in parrochiam Sancti Salvatoris Poliniano, in capite Olmeto. 

Escrivà Ramon, sacerdot. 

 

 
 

 

1086, maig 7  

ASA 126 (FD418)  

Isarn Bonfill i la seva esposa Adelaida permuten amb donya Sança i el seu fill 

Guillem una terra amb casa i altres béns in comitatu Barchinone, in parrochiam 

Sancti Salvatoris Poliniano, in termine quod dicitur Olmeto. Una afrontació és 

amb un alou de Sant Cugat. Escrivà Ramon, sacerdot.  

 

 
 

 

1088, juny 28  

ACA2 201 (FD420)  

Execució testamentària del testament de Guillem Bernat. Els marmessors Ramon 

Guillem, Galceran i Ermengarda donen domino Deo, Salvatori nostro, cuius 

eccelesia sita est in comitatu Barchinone, infra termines Arrahone... terres, 

vinyes, cases, arbres i altres béns in comitatu iamdicto in vocavitis locis ipsa Vite 

et in Arrahona vel in Poliniano. Sanció espiritual iram Dei incurrat et a 
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liminibus Sancte Dei ecclesie extraneus efficiat et cum Iuda Scariothe, qui 

dominum tradidit, particebs efficiat. Signen Ug prepòsit, Ermengol, sacerdot, 

Guadall, prevere, Arnau levita. Escrivà Ramon, sacerdot.  
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Ramon 

núm. FE:  212 

cronologia:  1054-1065 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 3 

FD:  299, 327, 334 

UT documentades:   6,54,55,56,58,59,88,94,95,130,177,198,209,372,405,485 

terminologia eclesiàstica:    

numerari:   

 

 
 

Escrivà actiu entre 1054 i 1088 a Arraona. Era diaca del 1054 al 1064 i a partir del 

1065 consta com a prevere.  

 

Subscriu sis documents, cadascun de tipologia diferent: venda, convinença, 

establiment, acta de consagració, oblació i execució testamentària.  

 

Els dos primers documents, del 1054 i 1064 són referents a la venda i infeudació del 

castell d’Arraona.  

 

 

1054, agost 1  

ACA1 435 (FD299)  

Bernat Amat ven als esposos Guillem Bernat i Ermengarda ipso kastro de 

Arraona... cum suis terminis et pertinenciis atque adiacenciis suis necnon et 

aeclesiis,... exceptus ipsum fevum quod ego ibi hodie teneo per Guilelmi, 

episcopi Ausonensis, aud per Gufredi Seniofredi. Sunt hec omnia in comitatu 

Barchinonensi, sicilicet, in Vallense... per cinquanta unces d’or de Barcelona in 
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rem valentem. Afronta a l’est in termines de Sancti Minati vel in termines de 

Poliiano... al sud in termine de Sancte Marie Antique vel in termine de 

Barberano... a l’oest in Riosicho vel in termine de Terracia sive de Sancti 

Quirici, et pergid usque ad Sobarbar, a parte vero circii in parrochia vel in 

termine de Sancti Vincencii de Ioncheres... Escrivà Ramon, levita. 

 

1064, febrer 12  

ACA1 615 (FD327)  

Guillem Bernat i la seva esposa Ermengarda convenen amb Arbert Bernat donar-

li en feu ipsum kastrum de Arraona, et donant ei ipssam terram per fevum... et 

excepto ipssum locum de Sancto Salvatore vel eius pertinenciis. Li donen també 

de ipso mercato de Sancto Salvatore in unam mesuram ipsam terciam partem . 

Et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipsso mercato, donant ei de hoc quod 

Guilielmus et Ermengardis iam dicti tenuerint ad illorum dominicum ipssam 

terciam partem. Et convenit predictus Guilielmus et Ermengardis iam dicta ad 

iam dictum Arbertum ut, si Deus illis dederit ipssam parrochiam de Sancto 

Felice, donent eam ad Arbertum iam dictum. Et propter predictum kastrum et 

predictam chastellaniam et iam dictam parrochiam, sic convenit predictum 

Arbertum ad iamc dictum Guilielmum et ad iam dictam Ermengardem ut abeat 

illis in ostes et in chavalchadas quinque milites obtimos paratos de illorum 

servicio, sine illorum enganno, et donet eis predictus Guilielmus et iam dicta 

Ermengardis octo asines. Et si ipsam parrochiam de Sancto Felice non abuerit, 

abeat eis in ostes et in chavalchadas tres milites obtimos adobatos de illorum 

servicio, sine engan, et donet eis predictus Guilielmus et iam dicta Ermengards 

sex asines, et mittat iam dictum Arbertum in predictum kastrum ipssum 

chastellanum aut ipssos chastellanos quibus illi mandaverint ad mandamentum 

et ad voluntatem de predicto Guilielmo et de iam dicta Ermengardis... Escrivà 

Ramon, levita. 

 
 

1065, març 18  

ACA1 630 (FD334)  

Bernat Bernat de Togores i el seu germà Bernenguer Bernat, cavallers, venen a 

Arnau Ramon unes cases amb terres i oliveres i vinya in comitatu Barchinone et 

iuxta ecclesie Sancte Marie Calidis per deu unces d’or de València. Afronta a 

l’est, sud i oest in alodio Sancte Marie predicte et de nostros heredes i al nord 

amb les cases de Guinard, levita, difunt. Escrivà Ramon, sacerdot 
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Ponç 

núm. FE:  174 

cronologia:  1061-1077 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 5 

FD:  322, 326, 337, 355, 382 

UT documentades:  54, 55, 57, 58, 91, 94, 95, 240 

terminologia eclesiàstica: ecclesia, paroecia, sacrarium 

numerari: 7 mancusos  d'or de Barcelona 

 

 
 

 

Escrivà actiu del 1061 al 1077, signa fins el 1063 com a sotsdiaca i a partir del 1065 

com a diaca. 

 

Subscriu cinc documents en que es fa referència a llocs de culte al Vallès, tots ells 

conservats a l’Arxiu Capitular de Barcelona. D’aquests, una definició i una permuta fan 

referència al Bisbe (en un d’ells, FD322, s’explicita que l’acte es fa al palau episcopal) i 

un és una donació a la Canònica. Només un document és una venda entre particulars. 

Probablement és un clergue del capítol catedralici.  

 

Fa servir el formulari ecclesia-paroecia per referir-se als llocs de culte i els espais 

relacionats amb ells. 

 

Només en un document hi ha un esment a numerari expressat en mancusos d’or. 
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1061, juliol 27  

ACB1 1027 (FD322)  

Ramon Sunifred defineix al seu germà Guillem clergue, Barchinone in 

episcopali domo... loco coram positis episcopis domno Guilelmo ausonensi et 

domno Gislaberto barchinonesi. Hi participa, entre d’altres prohoms, Berenguer 

ardiaca, Vives prepòsit, Ponç sacriscrinio. Li lliura tot excepte la casa in 

Malagnanico... et ecclesia quae ibi est cum rebus omnibus quae pertinent vel 

pertinere debent predictae aecclesiae, et mansione et alodio quod fuit Arnalli 

Sinfredi, quod est in parroechia Sancti Felicis Arraone et in parroechia Sancti 

Vincencii de Iuncariis... Escrivà Ponç sotsdiaca 

 

1063, setembre 20  

ACB1 1050 (FD326)  

Mir, la seva esposa Ermegod i el seu fill Arnau venen a Viçà Guadall, levita, 

dues terres amb altres béns iuxta ecclesiam Sancte Perpetue... in comitatu 

barchinonensi, in Vallense, in parrochia iam dicte virginis per un cafís d’ordi i 7 

mancusos d’or de Barcelona. Afronta una a l’oest in alodio et in sacrariis Sancte 

Perpetue, i l’altra també a l’oest in sacrariis. La casa afronta a l’est in ecclesia et 

in exitu Sancte Perpetue, a meridie et occiduo in callibus ipsorum sacrariorum, 

a circio in sacrario Guilielmi Mironis. Signen Guitard, levita, Arnau, prevere. 

Escrivà Ponç, sotsdiaca. 

 

1065, setembre 29  

ACB1 1089 (FD337)  

Ermengarda dóna a la Canònica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona 

una terra amb vinya i arbres in comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochia 

Sancte Marie Antiqua. Escrivà Ponç, levita. 

 

1068, març 9  

ACB1 1164 (FD355)  

Berenguer, bisbe de Barcelona, permuta amb Ramon Sunifred i la seva esposa 

Ermengarda els alous que tenia la Canònica in comitatu barchinonensi, in 

parrochia Sancte Agnetis de Malananicis, et in parrochia Sancti Saturnini de 

ipsa Rocha, et in parrochia Sancti Petri de Rivorubro i d’altres béns al comtats 

d’Osona i Urgell per uns béns al territori i comtat de la ciutat de Barcelona. 

Signen Ramon, levita i jutge, Ponç sacricustus, Bernat, levita, Vivas, levita i 

prepòsit, Pere ,prevere, Guillem, sotsdiaca, Oliva, levita, Ermengol Ramon, 

jutge. Escriva Ponç, levita. 
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1077, gener 26  

ACB1 1309 (FD382)  

Sexet i la seva esposa Ermessenda donen a Adatrud, la seva filla, uns alous, 

entre ells alodium quod habemus infra parrochiam Sancti Stephani de 

Granolers. Escrivà Ponç, levita.  
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Isarn 

núm. FE:  152 

cronologia:  1065-1092 

núm. subscripcions: 7 

núm. documents: 10 

FD:  335, 338, 339, (341?), (344), (356), 403, 471, 475 

UT documentades:  57, 58, 59, 63, 64, 209 

terminologia eclesiàstica: appendicium, ecclesia,  paroecia, hagiotopònim  

numerari: 6.5 mancusos, 2 mancusos d’or legítim de Barcelona, 10 sous de diners 

moneda de Barcelona 

 

 
 

Clergue que actua com a escrivà del 1065 al 1092 a Jonqueres, Sant Julià d’Altura, 

Polinyà i Terrassa. Signa com a diaca  fins el 1068, i a partir del 1082 com a prevere. En 

un document del 1066 on consta com a prevere, però es deu tractar d’algun error.  

 

Subscriu dues donacions als monestirs de Sant Llorenç del Munt i Sant Cugat, vàries 

vendes entre particulars, un establiment d’un molí i tres documents, ja sigui com a 

escrivà o com a testimoni,  per als senyors de Santa Coloma, Bofill Odesend i Sança per 

quantitats molt importants.   

 

Fa servir el formulari ecclesia-paroecia per designar els llocs de culte i els espais 

associats a ells.  

 

Expressa els valor dels preus a les vendes en mancusos, especificant en un cas que 

són d’or legítim de Barcelona, i en sous de diners de moneda de Barcelona. 
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1065, març 14  

SLM 417 (FD335)  

Bernat, la seva esposa Todesera i els seus fills Borrell, Oliba, Bonadona, i 

Belisenda donen a Sant Llorenç del Munt unes terres in comitatu Barkinona in 

parrochia Sancti Vincenti Ioncheres in locum que dicunt Sobarbar. Afronta a 

l’est in strata publica qui pergit ad Barchinona... de occiduo in alod de Sancti 

Laurenti sive qui fuit de Mir Cherucio qui est condam. Escrivà Isarn, levita. 

 

1066 , març 6  

SLM 427 (FD338)  

Guifred, fill de Borrell, i la seva esposa Bonuça venen a Ramon Miró, sacerdot, 

un alou in comitatu Barchinonense in Vallense, in parrochia Sancti Vincentii 

Iuncherensis in voccativo loco Tegorense… per sis mancusos i mig. Afronta a 

l’est in terra Sancti Petri sive in fevum arraonense, de occiduo in iamdictum 

fevum arraonense.... ...ad trileas Sancti Petri. Escrivà Isarn, prevere.  

 

 

 

 

 
 

 

1066, març 22  

SLM 428 (FD339)  

Guadamir Tudis i els seus fills Miró, Sança i Belliarda venen a Josbert una terra 

in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Iuliani de Altura in 

locum que vocant Sicher et in Buadela et in ruvira de Amada vel propre Sancti 

Iuliani prescripti per  dos mancusos de auro legitimi barchinonensi. Afronta al 

nord in ecclesia Sancti Iuliani. Firmen Ramon, sotsdiaca, Amat, sotsdiaca. 

Escrivà Isarn, levita. 
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1066, maig 24  

ASA 88 (FD341)  

Guillem Deodat i la seva esposa Ermengarda venen a Bofill Odsend i la seva 

esposa Sança unes terres amb diversos béns in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Polignanense per diverses quantitats de 

gra i sis sous de denariis ex monete Barchinonense. Afronta al sud amb terra i 

vinya de Sant Cugat. Signen Ramon i Bofill, sacerdots. Escrivà ...rnus, levita 

(Isarn?). 

 

 
 

 

1066, juny 23  

SLM 431 (FD344)  

Guillem Bernat i la seva esposa Adaleda venen a Bonfill Odesend i la seva 

esposa Sança unes propietats molt extenses amb tota mena de béns in comitatu 

Barchinonense in vocativo loco Avellaneto per 54 unces d’or pur de Barcelona. 

Afronta orientes in termine Terracense et in alaude Sancti Laurenti, de meridie 

in stratam qui pergit ante ianuam Sancte Marie usque ad Ultrera et in termine 

Eulese et in rio de Mazanis, de occiduo in termine Ultraria et de Villa de 

Kavallis, a parte autem circi in termine de Toldell seu in termine Terracia vel in 

termine de Sorbeti. Signen Ramon prevere, Guislabert, sudecens, Isarn, levita, 

Pere, prevere. Escrivà Ramon, sacerdot 

 

 
 

 

1068, març 27  

ASA 97 (FD356)  

Bonadona i els seu fills Ramon fill de Bofill, i Arnau venen a Sança i el seu fill 

unes terres amb cases, sagrers i altres béns in comitatu Barchinonense, in 

Vallense, in parrochia [...]per 20 unces d’or de moneda de Barcelona. Afronta a 

l’est in alveo rivi Callense, de meridie in stratam ubique pergente de Santa 

Maria Antiqua usque ad Granullarios et transiit per Olmeti, de occiduo in fevum 

Arrahonensi, ex parte circi in termine [...] Sancte Marie Palacii Salatani. 

Signen Riguall, sotsdiaca i Isarn, levita. Escrivà Ramon, sacerdot 

 

1082, gener 12  

SCV 706 (FD403)  

Pere Bonuç i la seva esposa Ermella donen a s. Cucuphati cenobii una terra in 

comitatu Barch., in Vallense, in parrochia s. Iuliani de Altura, in locum que 
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vochant Barcia Vera. Afronta al nord amb una terra erma de Sant Cugat. Escrivà 

Isarn[R3], prevere. 

 

1090, maig 19  

SLM 480 (FD471)  

Pere Sendred, la seva esposa Ermessenda, Amat Salomó i la seva esposa Bonuça 

venen a Guillem Bernat una feixa de terra in comitatu Barchinonense in 

Vallense in parrochia Sancti Iuliani de Altura in locum que vochant Sicher per 

quatre sous de diners de moneda de Barcelona. Afronta al sud in terra de 

Ribataiada. Escrivà Isarn, prevere. 

 

 
 

 

1092, març 10  

SLM 484 (FD475)  

Gausert Guillem, la seva esposa Adaleda i Ramon Gausbert donen a Joan 

Gausbert i la seva esposa Arsenda un molí amb tots els seus utensilis in comitatu 

Barchinona infra termine Terratia in parrochia Sancti Iuliani de Altura in locum 

que vochant Mulinos Comitales de manera que ho tindran per a ells i els donaran 

cada any un sester d’ordi a mesura de mercat i una mitgera de blat a mitjans de 

març, i no puguin tenir cap altra senyoria. Escrivà Isarn, prevere  
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Bernat 

núm. FE: 116 

cronologia: 1071-1095 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 4 

FD: 366, 372, 443, 473 

UT documentades: 36, 37, 47,113, 114, 145, 158, 198, 204, 211, 216 

terminologia eclesiàstica: ecclesia, paroecia, sacrarium, hagiotopònims. 

numerari: 18 mancusos  

 

 

 
 

 

El nom de Bernat és molt comú el segle XI. Figura en 12 documents, tots de la 

segona meitat del segle, i per tant resulta difícil distingir els diferents escrivans. 

  

Escrivà actiu entre 1067 i 1095 a Terrassa i potser Palau Solità. L’any 1067  era 

sotsdiaca i el 1074 ja era prevere. Subscriu quatre documents:, una venda entre 

particulars, una venda a Sant Llorenç del Munt, una donació a Sant Pere d’Ègara i un 

testament. El 1071 un prevere de nom Bernat subscriu una donació que fa l’abat de Sant 

Cugat a uns particulars a Santa Margarida de Boada que probablement és el mateix 

escrivà. Es refereix als edificis eclesiàstics designant-los amb el mot ecclesia, o només 

amb l’hagiotopònim. Empra també els mots paroecia  i sacrarium.  

.  
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1071, febrer 4  

SCV 672 (FD366)  

L’abat Andreu de Sant Cugat i els seus monjos donen a Bernat Ramon i la seva 

esposa Òria dues peces de terra cum aliquid de vinea et sacrarium cum suo 

curtile ad ecclesiam s. Margarite ad ipsa Buada... in comitatu Barch., in 

parrochia s. Marie de Palacio Salatha, ad ipsa Ruvira sive in Buada. Afronta a 

l’oest in strada qui vadit per ipsa Buada ad Mogoda sive ad s. Margarida. 

Firmen Ramon, monjo, Ramon, monjo, Guillem, monjo, Guillem, monjo, Pere, 

monjo, Ramon, monjo, Guillem, monjo, Oliba, monjo, Guillem, monjo, Rotlan, 

monjo, Bernat, monjo, Amat, monjo. Escrivà Bernat, prevere. 

  

1074, juny 9  

SLM 453 (FD372)  

Guifred Queruç i la seva esposa Ermetruit venen Sancti Laurenti martir et tibi 

Arnaldus monachus emptore... un alou in comitatu Barchinonense in terminio de 

Terracia sive de Castelare prope ipsa ecclesia de Sancta Eugenia sive ad ipsa 

Valle per 18 mancusos. Al nord afronta amb ipsa buada de Sancti Christofori. 

Escrivà Bernat, prevere. 

 

 
 

 

1091, novembre 20  

AHT 78 (FD473)  

Guadall Domnuç i la seva esposa Ermengarda donen domino Deo et Sancti Petri 

apostoli que vocant [sedis] Egara, un alou amb tasca in terminis Terracie prope 

sedis Egara, in locum vocitatum Paradis... Afronta a l’est amb ipso torrente qui 

discurrit et pergit usque ad Egara , al sud i a l’oest ipsa via qui venit de Sancti 

Petri Egara et pergit ad ipsa mansione de comite, quem tenent Iozcfredus, 

presbiter, qui fuit de Bonifilio Richarii, al nord in ipso alaude de comite.  

Signa Ramon Berenguer, vicari. Escrivà Bernat, prevere.  

 

 
 

 

1095, juny 10  

SLM 492 (FD443)  

Testament de Guadall, nomena marmessors Amat Ramon, Miró Ballomar i la 

seva esposa Elliarda. Fa diverses deixes, ad Sancti Petri de Rio Rubio ad sua 

opera manchus I... ad Sancti Petri Egara ad sua opera mancus I... ad Sancta 
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Maria de Ullastrell ad sua opera. A la seva filla Sança una casa amb una 

mujada de terra i una altra de vinya qui est in Rio Rubio.  

Escrivà Bernat, prevere. 
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Ardenc[R4] 

núm. FE: 67 

cronologia: 1075-1079 

núm. subscripcions: 3 

núm. documents: 4 

FD: 376, (379), 388, 390 

UT documentades: 26, 27, 36, 83, 84, 152, 153, 163, 291, 292, 386, 387, 405, 423 

terminologia eclesiàstica: decima, ecclesia, paroecia, primitiae, sacrarium, terminum 

paroeciae. Sembla que no fa servir l’hagiotopònim sol.  

 

 
 

Diaca actiu com a escrivà el 1075-1079. Subscriu tres documents referents a Caldes, 

Sant Llorenç Savall, Palau Solità, Barberà i diverses localitats del Baix Vallès 

(Martorelles, Mollet i Sant Fost): una donació a la Canònica de Barcelona, un testament 

i una convinença.  

 

Apareix com a testimoni el 1076 en una donació que fa el prepòsit de la Canònica de 

la Catedral de Barcelona a uns particulars de la meitat d’uns béns. Torna a aparèixer uns 

dies després  en un document conservat només als Libri Antiquitatum subscrivint com a 

escrivà la segona part d’aquesta donació, aquest cop en benefici de la canònica.  

 

Tots els documents fan referència a béns molt importants, pel que es tracta d’un 

clergue relacionat amb personatges d’alt nivell social, potser establert a Barcelona i amb 

alguna vinculació amb la Canònica.  Podria ser que tots els documents fossin redactats a 

la ciutat de Barcelona.  

 

En referir-se a edificis i espais eclesiàstics fa servir el formulari ecclesia-paroecia 

així com les rendes decima i primitiae. 
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1075, abril 2  

ACB1 1274 (FD376)  

Folc Ebrini i la seva esposa Guilla donen a la Canònica de Barcelona un alou in 

comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochia Sancte Marie de Kalles... ...id 

sunt domos et sacrarios et curtes... i altres béns, terres i un molí. Signen Ramon, 

levita, Guillem, sotsdiaca, Guitard, prevere. Escrivà Ardenc, levita  

 

1076, maig 1  

ACB1 1295 (FD379)  

Vives Guillem, prepòsit, dóna a Arbert Berenguer i la seva esposa Azalgarda la 

meitat dels seus alous amb cases, terres, boscos i altres béns in parroechia 

Sanctae Mariae de Martoreles, sive in parroechia Sancti Fausti, et in 

parroechia de Sancti Vincencii de Mollet atque in eorum terminis... Testimonis 

Dalmau, sacerdot, Riculf, levita, Geral Amat, Ardenc, levita. Escrivà Miró 

Donuç. 

 

 

1078, juny 23  

ACB1 1332 (FD388)  

Testament de Guillem Domnuç, en el qual deixa ipsum meum mansum, quod 

habeo in Ladera, ad ipsa Conamina, ad ecclesiam Sancti Laurencii de Lacera, 

tali modo et ordine: ut habeat eum cum omnibus suis pertinenciis ille clericus 

qui iam dictam ecclesiam Sancti Laurencii decantabit. Omne autem meum alium 

alodium quod habeo in parrochia iam dictae ecclesiae Sancti Laurencii et in 

parrochia Sancti Felicis de Valle Charchara et in parrochia Sancte Marie de 

Gallifa et in parrochia Sancte Marie de Kalles, et ipsum meum alodium quod 

habeo in parrochia Sancte Mariae de Martoreies et in parrochia Sancti Fausti 

de Campo Senteges... Escrivà Ardenc, levita.  

 

 
 

 

1079, gener 18  

ACA2 95 (FD390)  

Convinença entre Ricard Guillem i Guillem Bofill per eclesiam Sancte Marie de 

Palatio cum suis decimis et primicis atque oblacionibus et ceteris omnibus ad 

eclesiam  eandem quolibet modo sive tenore pertinentibus... I esdevé seu cum 

mansione sua de Sancta Columba. Escrivà Ardenc, levita. 
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Miró Donuç 

núm. FE:  146 

cronologia:  1076-1085 

núm. subscripcions: 4 

núm. documents: 4-6 

FD:  377?, (378?), 379, 383, 404, 412,  

UT documentades:  129, 258, 262, 291, 292, 386, 387, 388, 410, 411, 443, 444 

terminologia eclesiàstica: ecclesia, paroecia, terminus,  

numerari: unces 008 d'or de moneda de Barcelona 

 

 
 

Escrivà laic actiu entre el 1076 i el 1085 a Martorelles, Sant Fost, Mollet, La Roca, 

Montornés i Montcada.  

 

Subscriu cinc documents,  una donació que fa el prepòsit, una donació que rep el 

prepòsit i dues definicions entre nobles, un d’ells l’ardiaca de la Catedral.  

 

Una venda del 1075 a Martorelles (FD377) feta pel prepòsit de la Canònica de 

Barcelona és subscrita per l’escrivà i diaca Miró Donuç, que signa com a testimoni 

l’acta de consagració de Sant Salvador d’Arraona (FD378) del 1076. No és gens 

habitual que l’escrivà no consigni el seu estat de vida clerical. 

 

Tres dels quatre documents són per a la Canònica de Barcelona i un per a un 

particular, i els dos documents del sotsdiaca Miró Donuç també estan relacionats amb la 

Canònica, àdhuc el conservat a l’Arxiu Comtal. 

 



190 
 

Sembla que es tracta d’un jove clergue, sotsdiaca el 1075-1076, vinculat a la 

canònica de Barcelona, almenys fins el 1085, però que  des del 1076 no consigna el seu 

estat de vida en subscriure els documents, que probablement redacta a la ciutat de 

Barcelona. El veiem contínuament al costat de les primeres dignitats eclesiàstiques: el 

bisbe, l’ardiaca i el prepòsit de la Catedral.  

 

Fa servir el formulari ecclesia-paroecia per designar els llocs de culte i els espais 

vinculats.  

 

Només fa referència a numerari un cop, esmentant unces d’or de moneda de 

Barcelona. 

 

 

1075, maig 23  

ACB1 1278 (FD377)  

Vivà, levita i prepòsit ven a Arbert Berenguer i la seva esposa Adargarda una 

heretat amb cases, terres, boscos, molí i altres béns ...et in ipsa ecclesia Sancti 

Martini, quae in hac hereditate prescripta est edificata, iussum et senioraticum, 

quae mihi per vocem patris mei evenit, pariter cum pratis et pascuis atque 

fontibus aquarum sive discursibus vendo vobis. Est quoque hec omnia prescripta 

in comitatu Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies. Supra 

scriptus autem caputregus, qui est in parrochia Sancti Saturnini de Palat 

Dalmanla, qui mihi advenit per comparacionem, mitto vobis in hac venditione 

per vuit unces d’or monetae Barchinanae. Testimonis Guislabert, levita, Joan, 

levita i Ponç sacricustos. Escrivà Miró Donuç, sotsdiaca. 

 

1076, abril 30  

ACA1 891 (FD378)  

Acta de consagració de Sant Salvador d’Arraona. Humbert, bisbe de Barcelona, 

amb el bisbe Berenguer de Girona, a precs de Guillem Bernat del castell 

d’Òdena, i dels hominum parrochie Sancti Felicis Arrahone consagra 

aecclesiam que est constructa in honore domini nostri Iesu Christi et Salvatoris 

mundi in terminum parrochie iam dicte Sancti Felicis. Dono namque ei 

cimiterium passus XXXX in circuitu illius ut ullus homo ibi ulli homini non faciat 

ullam calumniam sive dampnum neque vim. Signa Bernat, ardiaca, Ponç, 

sagristà, Miró Donuç, sotsdiaca, Isarn, sacerdot, Guillem, levita i cabíscol, Ponç, 

levita, Geral, levita, Hug Guilem, sotsdiaca, Miró, levita. Escrivà Ramon, 

sacerdot. 

 

 
 

 

1076, maig 1  

ACB1 1295 (FD379)  

Vives Guillem, prepòsit, dóna a Arbert Berenguer i la seva esposa Azalgarda la 

meitat dels seus alous amb cases, terres, boscos i altres béns in parroechia 
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Sanctae Mariae de Martoreles, sive in parroechia Sancti Fausti, et in 

parroechia de Sancti Vincencii de Mollet atque in eorum terminis... Testimonis 

Dalmau, sacerdot, Riculf, levita, Geral Amat, Ardenc, levita. Escrivà Miró 

Donuç. 

 

 
 

 

1077, març 4  

ACB1 1310 (FD383)  

Arbert Berenguer i la seva esposa Adalgarda donen a Vivà Guillem prepòsit 

unes heretats, amb casa, corts, vinyes, molí i altres béns, i ipsa ecclesia Sancti 

Martini, que in his hereditatibus prescriptas est edificata, iussum et 

senioraticum, quem nobis per donacionem sive liberacionem tuam evenit et per 

ullasque voces parentorum nostrorum pariter... ...in comitatu Barchinonae, in 

parrochia Sancte Mariae de Martoreies, Supra scriptus autem capud regus, qui 

est in parrochia Sancti Saturnini de Palatio Dalmanlae... Escrivà Miró Donuç. 

 

1083, agost 7  

ACB1 1710 (FD404)  

Guisla i els seus fils Ponç Bernat i Guillem Bernat, defineixen a Ramon Guitard, 

levita i jutge i al seu germà Pere Guitard uns alous en diversos llocs, i també in 

vallense, infra parrochia Sancti Saturnini de ipsa Rocha. Escrivà Miró Donuç 

 

 
 

 

1085, febrer 5  

ACA2 158 (FD412)  

Bernat Guillem de Montcada, ardiaca de Barcelona i el seu germà Renard 

Guillem de la Roca defineixen a Ramon de Montcada tots els drets sobre 

diversos béns. Bernat Guillem defineix i evacua també uns molins qui sunt ad 

radicem ipsius castri [Montis Scat]ani... ...exceptis duabus petiis de vinea quas 

habeo ad ecclesiam Sancta Engratia. Escrivà Miró Donuç. 
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Joan 

núm. FE:  158 

cronologia:  1082-1092 

núm. subscripcions: 5 

núm. documents: 6-8 

FD:  313?, 377?, (399), 400, 409, 413, 414, 479 

UT documentades:  22, 23, 34, 91, 93, 316, 386, 387, 388, 444, 445, 446, 451, 457 

terminologia eclesiàstica: ecclesia, paroecia, hagiotopònim 

numerari: 30 sous denarios ad numerum, 24 mancusos, 21 d'or de València "de 

rovallesa" 

 

 

 
 

Prevere actiu com a escrivà entre el 1082 i el 1092 a Martorelles, Cabanyes i Reixac. 

Subscriu tres permutes i dues vendes entre particulars.  Apareix també signant dos 

documents del 1082 localitzats a Sant Iscle de les Feixes, un com a escrivà i l’altre com 

a testimoni.  

 

Un Joan prevere subscriu el 1058 un document referent a Martorelles, tot i la 

coincidència del nom i de la zona resulta difícil que sigui el mateix escrivà ja que seria 

actiu durant més de quaranta anys. 

 

El 1075 un diaca Joan signa com a testimoni un document referent a Martorelles 

atorgat pel prepòsit de la canònica de Barcelona. Bé es podria tractar del mateix Joan, i 

hi veuriem una relació directa amb la canònica. 

 

Probablement és l’escrivà que subscriu la publicació sacramental d’un testament a 

l’església de Sant Just de Barcelona el 1084, on apareixen béns situats a Santa Perpètua 
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Fa servir el formulari ecclesia-paroecia per designar els llocs de culte i els seus 

espais.  

 

Expressa els preus un cop en sous denarios ad numerum  i la resta de cops en 

mancusos, especificant en un cas que són d’or de València de rovallesa 

 

 

1058, juliol 14  

ACB1 966 (FD313)  

Ramon Domnuç ven a Bertran Sendred i la seva esposa Emengarda un alou amb 

cases, corts, vinyes, terres i altres béns in comitatum Barquinona, in parrochia 

de Sancta Maria de Martoreles vel de Sancti Martini per vuit mancusos de auro 

de Barquino. Afronta a l’est amb Vila Ricard usque directa linea Castrum 

Radulfo. Al nord in ipsa estrata calciata qui pergit ubique, de occitduo in ipsa 

eclesia de Sancti Fausti de Camposenteges usque in Cabanas. Testimoni 

Gerbert clergue. Escrivà Joan prevere. 

 

1075, maig 23  

ACB1 1278 (FD377)  

Vivà, levita i prepòsit ven a Arbert Berenguer i la seva esposa Adargarda una 

heretat amb cases, terres, boscos, molí i altres béns ...et in ipsa ecclesia Sancti 

Martini, quae in hac hereditate prescripta est edificata, iussum et senioraticum, 

quae mihi per vocem patris mei evenit, pariter cum pratis et pascuis atque 

fontibus aquarum sive discursibus vendo vobis. Est quoque hec omnia prescripta 

in comitatu Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies. Supra 

scriptus autem caputregus, qui est in parrochia Sancti Saturnini de Palat 

Dalmanla, qui mihi advenit per comparacionem, mitto vobis in hac venditione 

per vuit unces d’or monetae Barchinanae. Testimonis Guislabert, levita, Joan, 

levita i Ponç sacricustos. Escrivà Miró Donuç, sotsdiaca. 

 

1082, abril 28  

ACA2 131 (FD399)  

Adelaida ven als matrimonis Isarn Amat i Adelaida i Guillem Amat i Ponça una 

peça de terra in comitatu Barchinona, in parrochia Sancti Acischi, in predictum 

locum que vocant Vila Raphia per 25 sous de moneda de Barcelona. Afronta al 

nord amb la via dein Calcada. Escrivà Olibà, levita. 

 

1082, maig 25  

ACA2 132 (molt semblant a 131) (FD400)  

Adelaida amb els seus fills i filles Guillem Company, Ermenardis, Guilla, Bona, 

Sicardis i Adelaida, ven als matrimonis Isarn Amat i Adelaida, i Guillem Amat i 

Ponça, una peça de terra in territorio Barchinone, in Vallense, in parrochiam 

Sancti Aciscli, in locho vocitato Villa Rafia, per 30 sous denarios ad numerum. 

A l’oest termena in ipsa Calciata. Escrivà Joan, prevere. 
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1084, agost 6  

ACB1 1442 (FD409)  

Testament sacramental d’Ema, jurat a l’altar de Sant Feliu de l’església de Sant 

Just de Barcelona. Fa diverses deixes entre elles cenobio Sancti Cucuphati de 

Vallense mancusos III... Ad opera Sancte Perpetue de Mogoda, mancusos IIII, et 

ad opera Sancti Vincencii de Molleto, alios IIII mancusos. ...ad presbiteros de 

Mogoda de Sancta Perpetua mancusos IIII per missas... in parrochiam Sancte 

Perpetue... ...quod abebat in parrochiam Sancti Stephani de ipsa Garriga... 

...mansum quod abebat ad Sanctam Perpetuam... iuxta ecclesiam Sancte 

Perpetue...in parrochiam de Mogota. Escrivà Joan, prevere 

 

 
 

 

1085, juliol 6  

ACB1 1711 (FD413)  

Vivà Guadall permuta amb Ramon Seniol i la seva esposa Solestenda i el seu fill 

Pere Ramon unes terres in comitatu Barchinonensei, in Vallense, in parrochiam 

Sancti Cipriani de Chapannis Superioribus, et in plano Tenes dues peces de 

terra. Afronta la primera a l’oest in via qui pergit de Cabannes ad Era Bona, a 

circio in Capannis Inferioribus, la segona afronta a l’oest in terra Sancte Marie 

de Martorelles i la tercera a l’est in terra Sancti Martini. A més també li donen 

set mancusos quod insuper donavi propter transitum aqueductus ad meos 

molendinos... A canvi rep un alou in predicto comitatu, in parrochia Sancte 

Marie de Martoreles, in plano de 

Tenes. Escrivà Joan, prevere. 

 

 

 

1085, juliol 6  

ACB1 1458 (FD414)  

Ramon Seniol i la seva esposa Solestenda amb el seu fill Pere Ramon permuten 

amb Vivà Guadall levita una terra in comitato Barchinonense, in Vallense, in 

parrochiam Sancte Marie de Martoreles, in ipso Plano de Tenes. Afronta a l’est 

in terra Sancte Marie de Martoreles. A canvi reben una terra in parrochiam 

Sancti Cipriani de Capannis. Escrivà Joan, prevere 
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1092, agost 12  

ACB1 1551 (FD479)  

Bernat Ermengol ven a Miró Balluví clergue de la Seu de Barcelona, uns alous 

in territorio barchinonensi, infra parrochiam Sancti Petri de Rexagh per 21 

mancusos d’or de València de rovallesa. Un alou afronta a l’oest in alaudibus 

Sancti Cucuphati cenobii Vallense. Signen Ramon Guillem, clergue, Pere, 

sotsdiaca. Escrivà Joan, Prevere.  
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3 ESCRIVANS I TERRITORI: EL VALLÈS, TOPOGRAFIA DELS 

SEGLES X i XI 

 

L’objectiu del present capítol és fer una aproximació a com  es relacionen amb el 

territori els redactors de documents públics d’un determinat període (segles X i XI) en 

un espai concret: el Vallès. Els límits cronològics són força arbitraris, de fet el límit 

inferior el marca la documentació més antiga conservada, uns escadussers diplomes del 

segle IX i primer quart del segle X que aporten una informació molt migrada. El límit 

superior, l’any 1100, obeeix estrictament al criteri dels editors de diplomataris que 

tanquen en bona part les edicions en aquesta data. Resulta paradoxal tenir un accés més 

senzill a la informació del segle X que a la del segle XII. 

 

Els límits geogràfics en canvi responen a criteris físics i històrics nítids. L’àmbit 

d’estudi se circumscriu en un espai que té unes característiques orogràfiques que 

permeten designar-lo com una unitat geomorfològica ben definida,  el sector oriental de 

la fossa tectònica del Vallès-Penedès. El riu Llobregat marca una separació física amb el 

sector occidental on se segueixen estenent les jurisdiccions de bisbes i comtes 

barcelonins. 

 

 
Mapa del obispado de Barcelona. F.X. Garma. Publicat a l’España Sagrada d’E. Flórez. Marcat en 

vermell, el límit de l’àrea d’estudi, que correspon al Vallès. 
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Històricament el Vallès és el rerepaís de la ciutat de Barcelona, ja des de l’Antiguitat 

Tardana, com ho mostra l’episodi de l’erecció del bisbat d’Ègara el 450
177

. Els límits de 

la diòcesi barcelonina són ben coneguts, i en interessar-nos per l’ús del vocabulari 

referent al llocs de culte, hem cregut més convenient ajustar-nos a aquests i no als civils 

del comtat de Barcelona. 

 

 

 

3.1 L’entorn geogràfic 

 

Com hem exposat anteriorment, l’àmbit geogràfic d’estudi d’aquest treball és el 

territori del Bisbat de Barcelona comprès dins del Vallès. Aquest àmbit es correspon a 

les actuals comarques  del Vallès Occidental, excepte els municipis de Vacarisses, 

Rellinars i Granera, inclosos al bisbat de Vic, i del Vallès Oriental, tret dels municipis 

d’Aiguafreda i Tagamanent, també del bisbat de Vic. S’hi inclou però el municipi de 

Riells i Viabrea, de la comarca de la Selva però històricament adscrit al bisbat de 

Barcelona. 

 

Les actuals comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental foren creades com a 

unitats territorials per la  Ponència d'Estudi de la Divisió Territorial de Catalunya el 

1936. Ambdues formen la comarca “natural” del Vallès, d’uns 60 km. de llarg, de 

Castellbisbal a Riells del Montseny i amb una amplada variable, entre els 30 km. entre 

Sant Llorenç Savall i Montcada i els 12 entre Cànoves i Llinars.  

 

Aquesta comarca forma una unitat geomorfològica amb la veïna comarca del 

Penedès de la que la separa la vall del Llobregat. Es tracta de la fossa tectònica del 

Vallès-Penedès, una llarga depressió de poc més de 100 km. de longitud amb una 

amplada que oscil·la entre els 3 km. a la zona del Baix Montseny i els 15 km a Terrassa 

o Vilafranca. Aquesta fossa forma part al seu temps de la depressió prelitoral que inclou 

el Camp de Tarragona al sud i les comarques de La Selva i el Gironès al nord, 

conformant un corredor d’orografia suau a 200-300 m. d’alçada sobre el nivell del mar,  

solcat al nord per la Tordera i al sud pel Besòs i els seus diferents afluents.  

 

La serralada prelitoral marca els límits pel nord (Montseny, cingles de Bertí i Gallifa, 

Farell, Puig de la Creu, Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac) i al sud la serralada 

litoral (Montnegre, Corredor, Sant Mateu, La Conreria, Marina i Collserola). 

 

Podem distingir per tant dos entorns clars, la muntanya i la plana. Unes zones 

muntanyoses que presenten relleus suaus i no gaire alts a la serralada litoral (500-700 

m.), i d’altres més esquerpes a la serralada prelitoral que arriba a cims de 1700 m.  al 

Montseny. L’etimologia de Vallensis resulta gairebé evident, derivat de vallis, “vall”. 

Coromines proposa que es forma en contraposició al topònim Penedès, mot que fa 

                                                           
177

 Martí Bonet, 2004. 
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derivar de pinneta, “penyalars” en referència als castells roquers
178

. Tot i ser molt 

suggerent, aquesta proposta no ens resulta creïble  ja que els castells del Penedès es 

construeixen entrat el segle X, mentre que el topònim Vallensis està documentat des del 

segon quart del segle IX segons consta en dues cròniques carolíngies que en fan 

referència amb motiu de la revolta d’Aissó i de certes ràtzies sarraïnes
179

. 

 

 

 
Font: ICGC 

 

Creiem que el topònim no es fa servir en relació al Penedès sinó a la ciutat de 

Barcelona. Després de la conquesta carolíngia i la supressió del bisbat d’Ègara la ciutat 

de Barcelona té assignat un territori (bisbat i comtat) que s’estén al nord del riu 

Llobregat, entre la serralada prelitoral i el mar. Al sud de la serralada litoral hi ha la 

zona maritima, el Maresme, i al nord d’aquesta la vallense, el Vallès. Aquests dos 

àmbits territorials reben noms que descriuen la seva geografia: un gran espai entre 

muntanyes amb forma de vall i solcat per petites serres i valls,  i la zona oberta al mar.  

                                                           
178

 Coromines no dedica una entrada a la veu Penedès a l’Onomasticon Cathaloniae, a diferència d’altres 

comarques, com el Vallès o Osona (1989-1997, vol. VII p. 422). 
179

 A la Vita Hludowici imperatoris de l’Astrònom cap 41, MGH vol. LXIV p. 436-438:  [XLI] Preterea 

Aizone infestante eos, qui in nostris finibus consistebant, et precipue Ceritaniam Uallensemque regionem 

usque vastante, eo usque immanitas illius processit, adnitentibus Maurorum atque Sarracenorum auxiliis, 

ut aliqui nostrorum castella atque municipia, que actenus tenuerant, relinquere cogerentur, plurimique 

etiam a nobis deficerent et eorum se sotietati conferrent; inter quos Uuilemundus Bere filius eorum 

perduellioni cum plurimis federatus est. Als, Annals d’Eginard any 827 MGH vol I p. 216: Imperator 

Helisachar presbiterum et abbatem et cum eo Hildibrandum atque Donatum comites ad motus 

Hispanicae marcae componendos misit. Ante quorum adventum Aizo, Sarracenorum auxilio fretus, multa 

eiudem limitis custodibus adversa intulit, eosque adsiduis incursionibus in tantum fatigavit, ut quidam 

illorum, relictis quae tueri debebant castellis, recederent. Defecit ad eum et filius Berani, nomine 

Willemundus, nec non et alii conplures novarum rerum gentilicia levitate cupidi, iunctique Sarracenis ac 

Mauris Ceritaniam et Vallensem rapinis atque incendiis cotidie infestabant. 



199 
 

 

Amb uns objectius ben diferents, i abastant tot l’antic comtat de Barcelona, és molt 

valuosa l’aportació d’Alfred Maurí en la seva tesi doctoral defensada el  2006, La 

configuració del paisatge medieval: el comtat de Barcelona fins el segle XI, a la que 

necessàriament ens hem de remetre per la descripció de l’espai geogràfic estudiat
180

. 

 

 

 

3.2 Fonts d’informació 

 

3.2.1. Documentació 

 

La documentació estudiada aporta nombrosos topònims relatius a la nostra àrea 

d’estudi ja que fonamentalment recull transaccions de drets sobre la terra, que cal situar 

i delimitar. La principal font d’informació és per tant aquesta documentació original que 

hem descrit en el primer capítol.  Afortunadament la immensa majoria dels topònims 

recollits estan encara en ús o gràcies a d’altres estudis són fàcilment identificables. 

 

La llatinització dels noms és sempre molt superficial. Només en alguns noms 

principals com Barcelona, Caldes de Montbui o el monestir de Sant Cugat es fa servir 

un mot clarament antic. La resta només es transforma lleugerament perquè soni a llatí i 

es declina.  

 

El mateix topònim pot estar escrit amb diverses grafies, però sempre amb la intenció 

de l’escrivà de reproduir el so de la llengua parlada. Això facilita identificar les 

diferents maneres d’escriure un nom com a referents a un mateix topònim. 

 

En alguns casos, minoritaris, també consta el lloc de redacció del document, en les 

actes de consagració, els juraments sacramentals de testaments, les actes d’audiència i 

els documents reials i papals. 

 

 

 

3.2.2. Cartografia antiga 

 

La cartografia més antiga conservada sobre la zona amb un mínim de detall és del 

segle XVI i no aporta gran informació de cara a la identificació dels topònims, però sí 

per comprendre les principals vies de comunicació i les localitats per on passaven als 

segles XVII-XIX.  

 

 

 

                                                           
180

 Mauri, 2006. 
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Vrients, J.B. (1608 ca.) Cataloniae Principatus novissima et accurata descriptio 

ICGC RM.37018 

 

 

En el mateix sentit ha estat de gran ajut la consulta del Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz,
181

 que 

aporta valuosíssimes informacions del paisatge del Vallès a mitjan segle XIX, anterior a 

la industrialització. 

 

 

3.2.3. Arqueologia 

 

La recerca arqueològica s’ha desenvolupat molt des dels anys 80 del segle XX en la 

comarca del Vallès, especialment durant els anys 90 i primers 2000, a causa de la gran 

activitat immobiliària i de construcció d’obra civil que s’hi ha dut a terme.  El fet que la 

major part d’excavacions hagin estat d’urgència dificulta la seva consulta, ja que en 

molts casos no han donat lloc a una publicació científica.  

 

L’instrument principal de consulta sobre els jaciments arqueològics ha estat 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, a càrrec del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
182

  

                                                           
181

 Madoz, 1845. 
182

 Com a complement hem emprat l’enciclopèdia Catalunya Romànica, coordinada per Antoni Pladevall 

que aporta les datacions d’edificis i referències d’una gran quantitat de jaciments arqueològics.  Algunes 
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3.2.4. Toponímia 

 

Hem fet servir les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya per 

identificar la toponímia actual, particularment la microtoponímia, de la comarca del 

Vallès. Per la identificació dels hagiotopònims ha estat de gran valor la consulta dels 

inventaris de les esglésies del Vallès Occidental  i Oriental elaborats i publicats per J. 

M. Gavín
 183.

  

 

A mitjan segle XVIII l’arxiver diocesà de Barcelona Antoni Campillo i Mateu 

elaborà el Speculum Titulorum Eclesiasticorum en el qual recollí tota la informació que 

va localitzar sobre les parròquies del bisbat.  Aquest ha estat una font d’informació molt 

important per poder elaborar un primer mapa de llocs de culte i dels territoris 

eclesiàstics. Aquesta informació es complementa amb les dades facilitades per les 

Rationes Decimarum Hispaniae, recull de delmes cobrats el 1279-1280 per la Seu 

Apostòlica i conservat a l’Arxiu Secret del Vaticà, publicat per J. Rius Serra
184

. 

 

 

 

3.3. Metodologia 

 

Per contextualitzar espacialment els escrivans hem creat un registre de topònims per 

municipis que després hem abocat en una base de dades. 

 

 

3.3.1 Registre general  

 

Les informacions recollides dels registres documental i arqueològic s’han introduït 

en un Registre General de topònims organitzat per municipis. A cada municipi se li ha 

donat un número: 

 

Municipis del Vallès Occidental 

01 Barberà del Vallès 

02 Castellar del Vallès 

03 Castellbisbal 

04 Cerdanyola del Vallès 

05 Gallifa 

06 Matadepera 

07 Montcada i Reixac 

08 Palau de Plegamans 

09 Polinyà 

10 Ripollet 

                                                                                                                                                                          
excavacions recents han estat estudiades en publicacions especialitzades en arqueologia medieval, 

especialment en les actes dels congressos que des del 1998 realitza l’Associació Catalana per a la 

recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM).  
183

 Gavín, 1989; Gavín, 1990. 
184

 Rius, 1946. 
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11 Rubí 

12 Sabadell 

13 Santa Perpètua de Mogoda 

14 Sant Cugat del Vallès 

15 Sant Llorenç Savall 

16 Sant Quirze del Vallès 

17 Sentmenat 

18 Terrassa 

19 Ullastrell 

20 Viladecavalls 

 

Municipis del Vallès Oriental i La Selva 

21 Ametlla del Vallès, l' 

22 Bigues i Riells 

23 Caldes de Montbui 

24 Campins 

25 Canovelles 

26 Cardedeu 

27 Cànoves i Samalús 

28 Figaró-Montmany 

29 Fogars de Montclús 

30 Franqueses del Vallès, les 

31 la Garriga 

32 Granollers 

33 Gualba 

34 Lliçà d'Amunt 

35 Lliçà de Vall 

36 Llinars del Vallès 

37 Martorelles 

38 Mollet del Vallès 

39 Montmeló 

40 Montornès del Vallès 

41 Montseny 

42 Parets del Vallès 

43 Roca del Vallès, la 

44 Sant Antoni de Vilamajor 

45 Sant Celoni 

46 Sant Esteve de Palautordera 

47 Sant Feliu de Codines 

48 Sant Fost de Campsentelles 

49 Sant Pere de Vilamajor 

50 Santa Eulàlia de Ronçana 

51 Santa Maria de Martorelles 

52 Santa Maria de Palautordera 

53 Vallgorguina 

http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Ametlla_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bigues_i_Riells
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caldes_de_Montbui
http://ca.wikipedia.org/wiki/Campins
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canovelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cardedeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0noves_i_Samal%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Figar%C3%B3-Montmany
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fogars_de_Montcl%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Franqueses_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Garriga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gualba
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lli%C3%A7%C3%A0_d%27Amunt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lli%C3%A7%C3%A0_de_Vall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llinars_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Martorelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mollet_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montmel%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montorn%C3%A8s_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montseny
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parets_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Roca_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Celoni
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_de_Codines
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Fost_de_Campsentelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Eul%C3%A0lia_de_Ron%C3%A7ana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Martorelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallgorguina
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54 Vallromanes 

55 Vilalba Sasserra 

56 Vilanova del Vallès 

57 Riells i Viabrea (La Selva) 

 

Dins del municipi s’assigna un número a cada lloc segons l’ordre d’introducció en el 

registre.  

 

Aquest primer registre és molt ampli. Per poder tenir un primer coneixement del 

territori hi hem introduït totes les notícies publicades de jaciments arqueològics amb 

cronologies del segle VIII al XII, i referències d’història de l’art que hem trobat en les 

obres generals (sobretot la Catalunya Romànica) i en els fons de dades més específiques 

(principalment la Carta Arqueològica) i algunes publicacions de temàtica local.  

 

 

Finalment hi hem introduït totes les dades documentals que hem consultat, inclosos 

els textos dels que no s’ha conservat l’original (que marquem amb un asterisc i no tenen 

número de Fitxa Documental -FD-).   

12.34 Terme del castell d’Arraona (UT59) 

Long 2º 6' 55" Lat 41º 34' 47", 255 m. 

Catalunya Romànica Vol. XVIII (Vallès) p. 37 

 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’est in termines de 

Sancti Minati vel in termines de Poliiano...  al sud in termine de Sancte Marie 

Antique vel in termine de Barberano... a l’oest in Riosicho vel in termine de 

Terracia sive de Sancti Quirici, et pergid usque ad Sobarbar, a parte vero circii 

in parrochia vel in termine de Sancti Vincencii de Ioncheres 

1066 , FD338 (SLM 427) Afronta a l’est  in terra Sancti Petri sive in fevum 

arraonense, de occiduo in iamdictum fevum arraonense....   

1068, FD356 (ASA 97)  de occiduo in fevum Arrahonensi, 

1069, FD361 (ACA1 749)  in chomitato Barchinonense,in Vallense, infra 

termine chastrum Arraonense, in vochativo locho Channameres. Afronta a l’oest 

in strata pergente per ipsa serra de Sancti Acciscli. 

1069, FD362 (ACA1 750)  in comitatu Barchinonense, infra termine castrum 

Arrahonense 

*1082 (ACB 1361) ad filio meo Mironi ipsa mea mansione, ubi habito, usque in 

strada qui pergit per ipsa serra ubi dicunt ipso Fossar ad orientale parte, et de 

meridie in ipso fisco de Arraona, et de occiduo in Rivo Pullo, et de circi usque in 

ipsa strada qui pergit de ipso soler de Berengario Bernardi ad ipsa ecclesia de 

Sancti Vincencii pro sua melioratione. 

 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallromanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilalba_Sasserra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_del_Vall%C3%A8s
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Des d’aquesta base de dades hem fet la selecció de llocs per ser estudiats mitjançant 

les Fitxes d’Unitat Topogràfica (UT). En alguns casos, un cop analitzada tota la 

informació, en constatar que l’element registrat no es troba documentat abans de l’any 

1100 s’ha suprimit el registre. El número de registre però es conserva buit per evitar 

confusions atorgant-lo a un altre element. 

 

 

3.3.2 Fitxes d’unitat topogràfica 

 

Hem elaborat una fitxa d’unitat topogràfica a partir d’un formulari “acces “ de  

44 camps.    

 

Dades bàsiques: 

nom 

registre d’UT 

número d’inventari 

localització (municipi) 

coordenades geogràfiques 

altitud 

data de revisió 

cronologia inferior arqueologia 

cronologia superior arqueologia 

cronologia inferior documentació 

cronologia superior documentació 

 

Relacions topogràfiques: 

inclou 

inclòs en 

coincideix amb  

equival a 

en contacte amb/ es creua amb 

tapat per 

cobreix 

 

Vocabulari eclesiàstic: 

domus 

ecclesia 

basilica 

cella 

sacraria 

sacrarium 

cimiterium 

paroecia 
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Tipus de lloc: 

hagiotopònim 

demarcació eclesiàstica 

lloc de culte 

fortificació-castell 

demarcació civil 

terme castral 

 

Vocabulari no eclesiàstic: 

locus 

villare 

villa 

palatium 

apendicium 

territorium 

terminum 

pagus 

 

Observacions 

 

Per elaborar-la hem fet servir com a base les fitxes emprades per l’equip de recerca 

de la Universitat de Siena liderat per Riccardo Francovich i Marco Valenti
185

, i hi hem 

introduït nombroses adaptacions. L’origen de la fitxa està en la fitxa d’Unitat 

Estratigràfica Harris-Carandini que identifica amb una numeració continudada els 

elements diferenciats d’un jaciment sense tenir en compte ni cronologia ni situació. A 

partir de la informació recollida en la fitxa cada unitat designada amb un número és 

descrita segons les seves característiques formals i després posada en relació amb les 

altres unitats seguint els principis de l’estratigrafia geològica. 

 

Un aspecte complex és distingir que hi ha llocs unidimensionals i llocs 

bidimensionals. Quan ens referim a un topònim, aquest pot ser només un punt molt 

específic o una superfície. Sovint un mateix topònim s’aplica a un punt (per exemple un 

castell) i a la superfície que està vinculada a aquest (el terme castral). El cas més 

complex és el de les esglésies parroquials amb sagrera, un punt que genera dues 

superfícies concèntriques. 

També s’esdevé que en unes mateixes coordenades geogràfiques se succeeixen al 

llarg del temps ocupacions de l’espai que no podem identificar entre elles, i que per tant 

designarem amb unitats topogràfiques diferents
186

. 

                                                           
185

 Valenti, 1989; Valenti, 2004. 
186

 A tall d’exemple, el terme de les Feixes (UT195) es documenta el 1002 (FD175). El 1056 (FD306) es 

localitzen uns béns in terminio de Sancti Aciscli ad ipsas Fexas, in locum que dicunt Verdegario. Aquest 

cop es tracta d’un terme eclesiàstic i per tant li assignem un número d’unitat topogràfica diferent (UT23) 

per reflectir la diferent natura de la demarcació.  
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3.3.3 Criteris cartogràfics 

 

 

Per situar les Unitats Topogràfiques identificades hem elaborat un mapa amb el 

programa AutoCAD en el qual hem introduït les informacions cartogràfiques bàsiques 

(orografia, xarxa hídrica i principals nuclis de població actual) de les comarques del 

Vallès Occidental i Oriental disponibles a la Web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya:  www.icgc.cat. Sobre aquesta base cartogràfica hem assignat una capa a 

cada Unitat Topogràfica
187

.  

 

Seleccionant les capes desitjades hem elaborat els mapes corresponents a cada 

escrivà del que s’ha fet una breu aproximació biogràfica (prosopografia) per mostrar les 

UT que esmenta en els diplomes que redacta o en els que consta. A tall d’exemple el 

mapa resultat de l’activitat de l’escrivà Undiscle (FE 117) . 

 

 
 

Les unitats topogràfiques monodimensionals (punts en el territori) han estat 

representades amb el signe: 

. 

 Les unitats topogràfiques bidimensionals han estat representades amb un cercle 

degradat : 

  

                                                           
187

 Vull agrair aquí l’inestimable ajut de David Laudo, Artal Laudo i Cristina Carceller en l’elaboració de 

la cartografia. 

http://www.icgc.cat/
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il·lustrant que no coneixem bé els límits de la superfície representada però sí podem 

localitzar el punt que la genera. Hem distingit per colors l’ús o naturalesa de cada unitat 

topogràfica: 

 

 

 Residència 

 Culte 

 Defensa 

 

 

Per mostrar les variacions en el vocabulari emprat hem elaborat una sèrie de mapes 

específics per cada terme en cadascun dels períodes que hem pogut detectar. 

 

Capes per cronologia d’UT 

1.- 901-960 

2.-961-1000 

3.- 1001-1035 

4.-1036-1080 

5.-1081-1100 

 

 

I un mapa sumant totes les UT on és emprat durant els segles X i XI. 

 

 

  



209 
 

3.4 Unitats topogràfiques 

 

Procedim aquí a descriure les unitats topogràfiques detectades ordenades 

geogràficament per municipis, primer els del Vallès Occidental i després els del Vallès 

Oriental. Hi ha algunes unitats supramunicipals que descrivim dins d’un apartat “general”. 

 
00.00 General 

 

00.01 Comtat del Vallès (UT193). Només dos documents de mitjans del segle X 

designen el Vallès com a “comtat”. El primer la venda d’uns béns valorats en 20 sous, 

el segon un  precepte del rei Lotari redactat a la cúria reial el 968,
188

 i que deu recollir 

un vocabulari que s’ha enviat des de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’una designació 

molt poc freqüent i que no deu reflectir cap divisió administrativa en funcionament.   

 

00.02 Vallès (UT194). El topònim  “Vallès” és utilitzat durant els segle X i XI en la 

localització de béns sense fer servir cap aposició que designi una divisió administrativa. 

Sempre va precedit per la referència al comtat de Barcelona i després s’especifica la vila 

o el terme on se situen els béns.
189

  Sembla abastar tota la plana que actualment designa 

aquest topònim. 

 

00.03 Terme de Sant Llorenç (UT170). Terme que pot ser el de Sant Llorenç Savall o 

de Sant Llorenç del Munt o tot plegat, o només una indicació geogràfica en relació a la 

muntanya de Sant Llorenç. Es troba documentat tres vegades el segle X.
190

 

  

 

00.04 Terme de Sant Esteve (UT175). Terme documentat una sola vegada,
191

 potser 

correspon a Sant Esteve de Castellar. 

 

00.05Terme de Sant Sadurní  (UT352). Terme documentat dues vegades, potser 

correspon a Sant Sadurní de Gallifa. El 1002 és designat amb el mot terminus  i el 1042 

amb el mot appendicium
192

. 

                                                           
188

 946, FD54 (ACB 31) Venda d’uns béns in comitatum Uallense per vint sous. 968, FD66 (ACA 167) 

Precepte del rei Lotari a favor de Sunyer abat de Sant Pol de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Hi confirma 

propietats genèricament in Vallense comitatu. 
189

 Sempre dins del comtat de Barcelona, el topònim “Vallès” engloba diferents divisions del territori: 

Terme castral: 947, FD5 (SLM 9) in comitatum Barchinonense in Uallense in terminio de castrum 

Castelar in Canelas. 

Terme de palau: 955, FD45 (SCV 39) in chomitatum Barch. in Vallense, in [termine] de [Palatio 

Salatan] in ipsa Buada. 

Terme assignat a un hagiotopònim: 988, FD32 (SLM 73) in comitatum Barhinonense in Uallense in 

termine de Sancti Stefani i 999, FD50 (SCV 343) in comitato Barch., in Vallense, in terminio 

Calde[nse vel in termine s. Min]ati vel super montem Maiorem, in locum que dicunt Mercellos. 

Vila: 991, FD 159  (ACB 211) in comitato Barchinonense, in Ualense, in uilla [...8/9...]. 

Topònim simple: 992, FD98 (SLM 76) in commitatum Barchinonense in Uallense intus in Olmedo. 
190

  974, FD18 (SLM 48)comitatum Barhinonense in apendicio Sancti Laurenti in locum que dicunt prope 

Abelerolios. 

997, FD37 (SLM 88) in comitatum Barchinonense in Lacaria in apendicio Sancti Laurenti uel in 

Sauinnana (cf. FD10 i 36). 

998, FD 39 (SLM 92) in apendicione Sancti Laurenci in ipso Muro prope ipso Castello Eizano. 
191

 988, FD32 (SLM 73) in comitatum Barhinonense in Uallense in termine de Sancti Stefani. 
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43.10 Terme de Lloberes (UT276). El terme de Lloberes està àmpliament documentat 

durant el segle X
193

, però la seva localització resta indeterminada. Un document del 

970
194

 el situaria sobre Montbui i un altre del 992
195

 localitza una Vall Llobera sobre 

Martorelles, que molt probablement no correspon al mateix indret. 

 

43.26 Vila de Lloberes (UT279). Localització indeterminada. El 942
196

 es documenta 

una Vila Lloberes al Vallès. 

 

43.27  Terme de la vila de Lloberes (UT280). Localització indeterminada. El 942
197

 es 

documenta un terme de Vila Lloberes al Vallès. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
192

 1009, FD181 (SLM 129) in comitato Barchinonense in Vallense in terminio de Sancti Saturnini ad 

ipso Prado.  

1042 (SLM 315)  in comitato Barchinonensis in terminio de Calidas in apendicio de Sancti Saturnini, in 

locum que dicunt Marinles. 
193

 938,  FD 135 (ACB 22)  in comitatum Barchinonense, in apendicio de Lobarias, in locum que dicunt 

Masclanus.  

942, FD 137 (ACB 26)  in comitatum Barchinonensis, in locum Vallense, in terminio de villa Luparias.  

959, FD 140 (ACB 53) in chomitatum Barchinonense, in Vallense, in termine de Luparias, in ipsa valle. 

960, FD 141 (ACB 55) in commitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Luparias. 

970, FD 147 (ACB 97)  in comitatum Barchinonense in Valense supra Monte Boi, in terminio de 

Luparias.  

989, FD156 (ACB 185) in comitatum Barchinonense, in terminio de Luparias. 

993, FD160 (ACB 239) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Luparias. 

996, FD162 (ACB 284) in comitatum Barchinonense, in termine Luparias. 

999, FD169 (ACB 332)  in comitatum Barcinonense, in termine Luparias, in locum Lobercano. 
194

 FD 147 (ACB 97)  in comitatum Barchinonense in Valense supra Monte Boi, in terminio de Luparias.  
195

 FD59 (ACB 218) in comitatum Barchinonam, infra terminio de Martorellias superioras et in uilla 

Terradas. Afronta al nord in ipso montem de Ualle Lobaria. 
196

 FD137 (ACB 26) in comitatum Barchinonensis, in locum Vallense, in terminio de villa Luparias. 
197

 FD137 (ACB 26) in comitatum Barchinonensis, in locum Vallense, in terminio de villa Luparias. 
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El Vallès Occidental 
 

Municipis del Vallès Occidental 

 

01 Barberà del Vallès 

02 Castellar del Vallès 

03 Castellbisbal 

04 Cerdanyola del Vallès 

05 Gallifa 

06 Matadepera 

07 Montcada i Reixac 

 

08 Palau de Plegamans 

09 Polinyà 

10 Ripollet 

11 Rubí 

12 Sabadell 

13 Santa Perpètua de Mogoda 

14 Sant Cugat del Vallès 

 

15 Sant Llorenç Savall 

16 Sant Quirze del Vallès 

17 Sentmenat 

18 Terrassa 

19 Ullastrell 

20 Viladecavalls 

 

 

 

01.00 Barberà del Vallès 

 

01.01 Santa Maria de Barberà (UT4). Santa Maria de Barberà  s’esmenta dues vegades 

en la documentació original del segle XI amb motiu de la construcció de l’edifici els anys 

1060 i 1070.
198

 Aquesta cronologia no coincideix amb l’església que consagrarà el bisbe 

Oleguer de Barcelona, ja entrat el segle XII, i encara menys amb l’arquitectura i pintures 

que han arribat a l’actualitat. Les Rationes Decimarum la inclouen entre les esglésies que 

paguen la dècima del segle XIII, i l’arxiver Campillo la cataloga dins les parròquies que 

d’antic existien al bisbat de Barcelona, però en tot el segle XI no hi ha cap document que 

directa o indirectament faci pensar que aquest temple tingués una població assignada dins 

d’un terme parroquial. 

 

En els dos esments conservats en documents originals els escrivans empren 

l’hagiotopònim Sancta Maria sense acompanyar-lo de cap mot per designar l’edifici o la 

institució. 

 

01.02 Castell de Barberà  (UT1). La fortalesa del castell de Barberà, situada a la riba 

esquerra del Ripoll, va ser deixada el 1005 en testament pel vescomte Guitart a la Seu de 

Barcelona, donació confirmada pels comtes Ramon i Ermesssenda.
199

 Aquestes 

informacions s’han conservat en còpies dels documents, les primeres referències en la 

documentació original són de la segona meitat del segle XI,
200

 en afrontacions i un primer 

esment al terme del castell del 1078. 

                                                           
198

 1067, FD350 (ASA 92) ad opera Sancta Maria mancusos II... 

1074, FD373 (ASA 103) ad opera Sancta Maria de Barberano. 
199

 1005 (ACB 66) Els comtes de Barcelona Ramon i Ermessenda  donen a la Seu de Barcelona castrum 

vocitatum Barberano cum turres et muros illius et ecclesias qui ibidem sunt fundatas.  
200

 1067, FD350 (ASA 92) concessit ad Berengarii filii sui suprascritpti terris scilicet cum ecclesia 

Sancta Col[...]a et turre vel mansiones qui sunt in circuitu... Una afrontació in strata pergente ex castro 

Barberani per Lobateres et pervadit usque ad Sancta Maria Antiqua. 
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01.04 Terme del castell de Barberà (UT2). Documentat en un únic diploma del 

1078.
201

  

 

01.05 Terme de la parròquia de Santa Maria de Barberà (UT5). No consta com a 

parròquia en la documentació original dels segles X i XI, però sí a les Rationes 

Decimarum i al Speculum de Campillo. 

 

01.06 Lloc de Barberà (UT3). Documentat en un diploma no original de finals del segle 

X
202

. 

 

01.07 Terme de Barberà (UT6). El terme de Barberà és esmentat en còpies des del 

986
203

, i per primer cop en un document original el 997
204

. No està vinculat a cap 

fortalesa ni lloc de culte, tot i que n’hi ha en la seva demarcació. En tots els documents 

del segle XI es fa servir el mot terminus
205

 tret d’un, de datació incerta, que empra 

fevus
206

.  El 1066 hi ha l’esment a un Fisc de Barberà (UT481), potser equivalent al terme 

o el feu. 

 

01.08 Santa Coloma de Barberà (UT436). Al castell de Barberà hi va haver una capella 

dedicada a Sant Jaume que segons l’arxiver Campillo estava dedicada anteriorment a 

Santa Coloma i que es coneix per dos testaments sacramentals que es van jurar al seu altar 

durant la segona meitat del segle XI, i l’esment en una afrontació.  

 

                                                                                                                                                                          
1074, FD373 (ASA 103) Testament de Sança ...in curte de Sancta Columba… Deixa al seu fill Berenguer 

terris scilicet cum ecclesia Sancte Columba aut eius pertinencia et turre aut mansiones qui sunt in 

circuitu et vineis, .... in strata pergente de castrum Barberano usque ad Sancta Maria Antiqua per 

Lobateres.   

1078, FD 386 (ASA 112) per altare Sancte Columbe Virginis et Martiris cuius aecclesia sita est in 

comitatu Barchinonensi, in Vallense, infra terminum kastrum Barberano   
201

 íbid.   
202

 985, desembre 4, SCV 171. Publicació sacramental del testament de Rami a l’altar de Santa Eulàlia a 

la basílica de Sant Cugat. Dóna ad domum s. Cucuphati cenobii el seu alou in Barberano, in locum que 

dicunt ad ipsos Gurgos. 
203

 986, SCV 173. Precepte de Lotari.  donacions al terme de Barberanus.  

993, ASA 7 en el condado de Barcelona, baxo los términos nombrados de Barberá y de Sardañola.  

997, abril 19 ASA 10 en el condado de Barcelona, al término de Barbará. 
204

 997, FD 63 (ACB 307) in comitatu Barchinona, in terminio de Barberano.  
205

 1002, FD454  (SCV 382) Butlla de Silvestre II: et in Arrona, et in Barbarano, et in Palatio Avuzidi vel in  

infra terminos. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta al sud in termine de Barberano. 

1067, FD350 (ASA 92)  per altare consecratum in honore Sancte Columbe Virginis, cuius baselica sita 

est infra terminos de Barberano, in Vallense. 
206

 1037-1060, FD235 (ASA 40) un alou in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti 

Salvatoris, in loco vocitatu de Polinnano afronta  de meridie... in ipso fevo de Barberano. 
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L’edifici és anomenat basilica
207

 el 1067 i ecclesia
208

 tres cops entre el 1067 i el 

1078. En cap moment sembla que hi hagi una població o un espai que la tinguin com a 

referent, sinó que és una possessió personal: ut presbiteri qui cantaverint ecclesiam 

Sancta Columba iamdicta habuissent et tenuissent et possedissent in servicium Domino 

Deo et ipsam ecclesiam per manu Berengario filio eius vel eius proienia, et ipsi 

intercedant ad Deum omni tempore.
209

 

 

01.09 Fisc de Barberà (UT481). Potser equivalent al terme o al feu de Barberà (UT6), 

és esmentat en un sol document del 1066.
210

 

 

 

 

02.00 Castellar del Vallès 

 

02.01 Sant Esteve de Castellar (Castellar Vell) (UT11). Sant Esteve de Castellar 

(actualment Castellar Vell) es documenta per primer cop el 1014 en una afrontació, 

moment a partir del qual es troba sovint entre els diplomes de Sant Llorenç del Munt
211

. A 

través de les còpies es pot seguir la complexa història sobre la seva jurisdicció en la qual 

intervenen els comtes de Barcelona i els monestirs de Sant Llorenç del Munt i Sant Cugat 

del Vallès.  

 

En la documentació original constatem que durant la primera meitat del segle XI els 

escrivans fan servir l’hagiotopònim Sanctus Stephanus tot sol, i només en dos documents 

posteriors és acompanyat dels mots ecclesia
212

  i domus
213

.   

 

En un sol document  empren  la paraula paroecia
214

, en aquest cas per localitzar un 

alou. Sant Esteve se situa dins el terme del castell de Castellar
215

, documentat des del 

                                                           
207

 1067, FD350 (ASA 92)  per altare consecratum in honore Sancte Columbe Virginis, cuius baselica 

sita est infra terminos de Barberano, in Vallense. ad Sancta Columba mansiones ubi stetit Seniofret 

Lopardi cum terris... qui est in circuito quod nuncupant ad ipsa insula iuxta Rivi Pollenti.  
208

 1074, FD373 (ASA 103) in curte de Sancta Columba… ad  Sancta columba... diversos béns i decimas 

de omnes mulinos... ut habeant et teneant vel possideant presbiteri quibus filio meo Berengario elegerit in 

ipsam ecclesiam Sancti Columbe et ut ipsi rogent Deum assidue pro anima vel pro anima condam viri 

mei Bonefili Odesindi, prephatas vero olivarias concedo propter lumene ad ipso altario. Deixa al seu fill 

Berenguer terris scilicet cum ecclesia Sancte Columba aut eius pertinencia et turre aut mansiones qui 

sunt in circuitu et vineis. 

1078, FD 386 (ASA 112) Testament sacramental de Berenguer Bonfill jurat per altare Sancte Columbe 

Virginis et Martiris cuius aecclesia sita est in comitatu Barchinonensi, in Vallense, infra terminum 

kastrum Barberano.   
209

 1067, FD350 (ASA 92).   
210

 1066,  FD 340 (ASA 87)de occiduo in fisco de Barberano. 
211

 1014, FD194 (SLM 149) in terra... de Sancto Stefano. 

1038 (SLM 272), 1043 (SLM 326), 1051 (SLM 358), 1057 (SLM 388), 1083 (SLM 463).  
212

 1051, FD285 (SLM 358) Guilabert Oliba i Guillem Mir juren como a testimonis per altare Sancti 

Stephanis, cuius ecclesia sita est in castrum Castellar. 
213

 1057, FD310 (SLM 388) in via crossa qui pergit ad domum Sancti Stefani. 
214

 1083, FD405 (SLM 463) in chomitatu Barchinonense, in Vallense, in parochia de Sancti Stefani de 

Chastellar. 
215

 1038, FD243 (SLM 272) per altare consecratum Sancti Stefani martir, cho est fundatum in chomitatu 

Barquinonense in Vallense in castrum Castelar. 
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912
216

, i que a més de la parròquia de Sant Esteve incloïa també la de Sant Feliu del 

Racó
217

. En un testament del 1043 es fa una deixa d’ornaments litúrgics a Sant Esteve
218

. 

 

Les excavacions relitzades des dels anys 80 del segle XX han descobert un poblat alt-

medieval
219

.  

 

02.02 Sant Feliu del Racó (UT13). Sant Feliu de Valrà és designat com una cella 

subjecta al monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 1002
220

 en la butlla del papa 

Silvestre II, en la que s’especifica que s’inclouen (probablement de manera genèrica) els 

terminis et adiacenciis suis. No tornarà a sortir en la documentació original fins el 

1056
221

 quan en una afrontació s’esmenta l’ alode Sancti Felicis de Castelar, i nou anys 

després es constata el domini de Sant Cugat l’abat Andreu estableix l’església als 

esposos Ramon Sanç i Ermengarda per una moneda d’or l’any.
222

 

 

Tret de la butlla de Silvestre II, quan s’han de referir a l’edifici de Sant Feliu els 

escrivans empren el mot ecclesia.
223

  

 

La cel·la o església de Sant Feliu va vinculada a un espai, uns terminis et adiacenciis 

suis tant el 1002 com el 1060
224

, i a les Rationes  Decimarum figura com a parròquia, a 

l’igual que al Campillo. El mateix nom que es fa servir habitualment, Sant Feliu de 

Castellar, indica que s’inclou dins del terme del castell de Castellar,
225

 com explicita la 

documentació
226

. A la rectoria es va trobar una ara datada del segle V. 

 

02.03 Sant Pere d'Ullastre (UT15). L’edifici actual de Sant Pere d’Ullastre no presenta 

elements anteriors al segle XII i no figura en la documentació original consultada, tot i 

que sí en alguna còpia. 

  

                                                           
216

 912 (ACA pergamins Sentmenat B.1) in comitato Barchinonense, in kastro kastellare. 
217

 1064 ( SCV 639)  ecclesiam s. Felicis de Castelar... Et est hec omnia in comitatu Barchinona, in 

terminio de Castelar. 
218

 1043 (SLM 326) ad Sancti Stephani curtina I et planeda I cum kamis. 
219

   Coll & alii, 1991. 
220

 1002, FD454 (SCV 382) et cellam s. Felicis, qui est in Valrano, cum terminis et adiacenciis suis. 

La butlla de Joan XVIII, del novembre del 1007 (SCV 412) repeteix els mateixos termes. 
221

 1056, FD458  (SLM 381)  in alode Sancti Felicis de Castelar. 
222

 1064, FD328 ( SCV 639) ipsam ecclesiam s. Felicis de Castelar cum domibus et curtes, terris et vineis, 

cultis vel heremis, et mulinos cum regos et cum eius omnia pertinen [tia] et ortos cum arboribus variis 

generis, et ruviras et boscos et decimas et primicias et thascas et agrers, qui exeunt au[t ex]ire debeant 

inde, ita sicut sanctus Cucufas habet vel habere debet. Et est hec omnia in comitatu Barchinona, in 

terminio de Castelar. Et afrontat prescripta omnia : de cerci in ipso monte s. Laurencii vel in Lacera, de 

horiente in termine s. Menati, de meridie in termine de Terracia, de occiduo in monte s. Laurencii... et 

donetis per unumquemque annum unum aureum monete Barchinone ad domum s. Cucufati.. 

et donetis per unumquemque annum unum aureum monete Barchinone ad domum s. Cucufati. 
223

 1060, FD318 (SLM 398 ) ecclesiam Sancti Felicis de Castellar... et ipsas meas manisones qui sunt 

iuxta ecclesiam Sancti Felicis predicti. 
224

 1060, FD321 (SCV 623)  in sancti Felice de Castelar vel in eius terminis. 
225

 El document  SLM 168, una còpia de cap a 1100, recull la venda el 1017 de l’alou de Castellar per part 

de Senegunda i Isarn als comtes Ramon Borrell i Ermessenda. En ell s’explicita que no s’inclou  ipsum 

pignus quod nos tenemus de Sancti Cucufati cenobii, id est ipsa ecclesia de Sancti Felicis. 
226

 1064 (SCV 639) ipsam ecclesiam s. Felicis de Castelar... Et est hec omnia in comitatu Barchinona, in 

terminio de Castelar. 
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02.04 Sant Martí de Can Masseguer (UT133). La capella, ara desapareguda, de Sant 

Martí de Can Masseguer es documenta probablement en una afrontació de terres del 

977
227

. Ja amb certesa és esmentada en tres afrontacions dels anys 30 del segle XI
228

. Mai 

s’empra cap terme específic per referir-se a l’edifici, sinó l’hagiotopònim Sanctus 

Martinus tot sol, i no sembla que mai hi hagi hagut cap població ni espai vinculats, més 

enllà d’unes propietats. Potser està inclosa en una Vila de Ali (UT383).
229

 

 

02.05 Castell de Castellar (UT8). Durant els segles X i XI s’empra en nombroses 

ocasions el terme del castell de Castellar (UT9) per a situar béns objecte de transacció. De 

l’edifici en canvi  només hem trobat una referència entre la documentació original del 

nostre recull, la donació que en fan el 1039 els comtes Ermessenda i Ramon Berenguer a 

Sant Llorenç del Munt
230

 

 

02.06 La torrota de Cadafalc (UT18). Petita edificació de la qual només queden unes 

restes molt minses. Datada dels segles XI-XII
231

. 

 

02.07 La tomba de Can Cadafalc (UT19). Sepultura de lloses amb coberta monolítica 

que contenia un sol individu sense aixovar datada genèricament dels segles XI-XII
232

. 

 

02.11 Vinya del Sant (UT32). Forn de ceràmica dels segles XI-XII, excavat els anys 

1960 pel Museu d’Història de Sabadell
233

. 

 

02.14 Terme del Castell de Castellar (UT9) (i alou). El terme del castell de Castellar 

està àmpliament documentat des del 912
234

. Els diplomes poden designar aquesta divisió 

territorial amb el topònim del castell (Kastrum Kastellare) o amb el mots  fines
235

 i 

terminus. Un sol cop s’especifica que és dins del Vallès
236

 i en alguns documents del 

segle X hi ha una certa ambigüitat a l’hora de definir el aquest terme respecte al de 

Terrasa
237

. 

                                                           
227

 [977], FD21 (SLM 53) Unes terres in comitatum Barchinonense infra termine Terracia supra 

Castellare in locum que uocant Miralias uel a Petra Alba. Al nord afronta in terra de nos emptores quod 

comutamus de Sancti Martini.  
228

 1035 , FD230 (SLM 251) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in 

Villa de Alii iuxta Sancti Martini... a orientis in terra Sancti Martini... de circi in ipsa via qui fuit iuxta 

Sancti Martini. 

1037, FD238  (SLM 263) propre Sancti Martini... in terra Sancti Martini. 

1038, FD242 (SLM 266) ...iuxta Sancti Martini... in ipsa via qui pergit ad Sancti Martini vel in terra Sancti 

Martini. 
229

 íbid. FD230. 
230

 1039, FD247 (SLM 290) ipsum castrum de Castelar et in ipsum alodium de Castelar... quod est infra 

terminos Terracie et de Lacera et de Sancti Minati et de Arraona et de Riorubio et de Oleastrello, quod 

pertinet ad predictum Castelar... que va comprar la comtessa a Guillem de Montcada i la seva esposa 

Adaledis. 
231

 Roig, 1991. 
232

 Molina & alii, 1991 
233

 Subirana, 1979, p. 268-271; Molina & alii, 1991. 
234

 912, FD67 (Sentmenat B.1) in comitato Barchinonense, in kastro kastellare.  
235

 939, FD 43 (SCV 17) in comitatu Barch. infra fines vel terminos de castrum Castelar. 
236

 947, FD 5 (SLM 9) in comitatum Barchinonense in Uallense in terminio de castrum Castelar in 

Canelas. 
237

 971-972, FD 15 (SLM 41) in comitato Barchuinona in terminio Teracia in castrum Castellar in locum 

que uocant Miralles. 
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El 1038 els comtes Ermessenda i Ramon Berenguer donen a Sant Llorenç del Munt el 

castell i distingeixen el terme de l’alou d’aquest, situat en diversos termes
238

. Recorden en 

aquest document que ho havien comprat a Guillem de Montcada i la seva esposa 

Adaledis. Aquesta és una zona on els comtes tenien possessions des d’antic
239

. 

 

Sembla que el terme correspondria més o menys a l’actual terme municipal de 

Castellar
240

 i al seu interior se situa l’església de Sant Esteve
241

 (Castellar Vell UT11). 

 

02.15 Poblat de Castellar Vell (UT10). A la Carta Arqueològica hi ha un jaciment amb 

el nom de "Can Sallent", que se suposa és el mateix de Castellar Vell, ja que són els 

camps que toquen l’església de Sant Esteve. 

  
02.16 Terme de Sant Esteve de Castellar (UT12). Sant Esteve de Castellar és inclòs 

com a parròquia el 1038
242

, a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

02.17 Necròpolis de Sant Feliu del Racó (UT20). Conjunt d’enterraments altomedievals 

coneguts des dels anys 30 del segle XX situat al costat de la carretera, a uns 200 metres de 

l’església de Sant Feliu . 

 

02.18 Terme de Sant Feliu del Racó (UT14). Sant Feliu de Valrà o de Castellar figura 

amb un terminus vinculat en la butlla de Silvestre II de l’any 1002 i en diversos 

documents dels anys 60 del segle XI
243

, sempre vinculada al monestir de Sant Cugat. Està 

inclosa com a parròquia a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

                                                                                                                                                                          
974, FD89 (SLM 46) in comitatum Barchinonensis in terminio de castrum Terracia siue de Castelare 

prope Sancti Laurenti. 

984, FD 28 (SLM 67) in chomitatum Barcuinona in terminio Terracia in Castellare in locum Paderzano 

ad ipso Muro. 
238

 1039, FD247 (SLM 290)  ipsum castrum de Castelar et in ipsum alodium de Castelar... quod est infra 

terminos Terracie et de Lacera et de Sancti Minati et de Arraona et de Riorubio et de Oleastrello, quod 

pertinet ad predictum Castelar...  
239

 955,  FD44 (SCV 38) Miró, comte i marquès, dóna a la s. ecclesie Cucuphati cenobii... que helemosina 

a morte liberat anima... l’alou que havia estat d’Ovasi i d’Osiana (cf. SCV16, 938) in comitatu Barch. 

infra fines vel terminos de castrum Castelar.  

1014, FD 194 (SLM 149) in comitatum Barquinona, in castrum Castelare. Afronta al sud in terra de 

Reimundo comite vel de Sancto Stefano, a l’oest in terra de Sancti Stefani. 
240

 960, FD3 (SLM 20) in comitatum Barchinonense in castrum kastellare in locum que dicunt Castelle 

Azano. 

963, FD80 (SLM 28) in comitatu Barchinonense infra termine kastrum Castellare in locum que dicunt 

Miralias. 

977, FD20 (SLM 52) in comitatum Barchinonam infra termine de kastrum Castellare in locum que 

uocant ad ipsas Speluncas in ipsa Insula Petrosa. 

979, FD91 (SLM 55) in comitatum Barchinonensis infra terminio de castrum Castelar in Miralies. 

980, FD25 (SLM 59) in komitatu Barchinona in termine kastrum kastelare. 

997, FD108 (SLM 89) in comitatum barchinona in termine de castrum Castelar uel in ipso Mur. Termena 

al sud in Castel de Ecano. 
241

 1051, FD285 (SLM 358)  per altare Sancti Stephanis, cuius ecclesia sita est in castrum Castellar. 
242

 1083, FD405 (SLM 463) , in chomitatu Barchinonense, in Vallense, in parochia de Sancti Stefani de 

Chastellar.  
243

 1002, FD454  (SCV 382) Butlla de Silvestre II: et cellam s. Felicis, qui est in Valrano, cum terminis et 

adiacenciis suis. 

1060, FD321 (SCV 623)  evacuació d’uns béns in sancti Felice de Castelar vel in eius terminis 
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02.19 Santa Maria del Puig de la Creu (UT16). La construcció d’aquest edifici no 

sembla remuntar-se més enllà del segle XII
244

. 

  

02.20 Santa Maria de les Arenes (UT17). La construcció d’aquest edifici no sembla 

remuntar-se més enllà del segle XII
245

. 

 

02.21 Lloc de Castellar (UT171). Subdemarcació del terme de Terrassa que inclou 

Miralles
246

, Llacera
247

, Paderçà
248

 i Castell Eiçà
249

. Només es fa servir durant el segle X. 

L’ús és coetani al del terme del castell de Castellar i sembla que abasta el mateix territori. 

El 1002 hi ha documentat un veguer Bonuç que hi té un molí al Ripoll
250

. 

 

02.22 Castell Eiçà (UT173). Situat en un lloc indeterminat de Castellar o Sant Llorenç 

Savall, cap a Mur. Potser es tracta de la Castellassa del Dalmau, un monolit de Sant 

Llorenç del Munt. Figura en diversos documents del segle X
251

 als termes de Castellar, 

Terrassa i Sant Llorenç.  

  

02.23 Terme de Castellar (UT204). El terme de Castellar està àmpliament documentat 

des de mitjans del segle X. Una part de la documentació presenta aquest terme 

directament després de l’esment al comtat de Barcelona
252

 En diversos documents es 

mostra que aquest terme es confon o integra d’alguna manera en el de Terrassa
253

. En 

alguns documents es diferencia el terminus de Terrassa de l’apendicium  de Castellar
254

 

                                                                                                                                                                          
1064 ( SCV 639) donació a precari (establiment) de  ipsam ecclesiam s. Felicis de Castelar...  Et est hec 

omnia in comitatu Barchinona, in terminio de Castelar. Et afrontat prescripta omnia : de cerci in ipso 

monte s. Laurencii vel in Lacera, de horiente in termine s. Menati, de meridie in termine de Terracia, de 

occiduo in monte s. Laurencii... 
244

 Masagué, 1991. 
245

 Masagué, 1991. 
246

 977, FD 21 (SLM 53) in comitatum Barchinonense infra termine Terracia supra Castellare in locum 

que uocant Miralias uel a Petra Alba. 
247

 980, FD24 (SLM58)in chomitato Barchinonense in terminio Terracia in Castellare in Lazaria. 
248

 984, FD28 (SLM 67) in chomitatum Barcuinona in terminio Terracia in Castellare in locum Paderzano 

ad ipso Muro. 
249

 988, FD30 (SLM 71) in chomitato Barchinonense in terminio Terracia in Kastellare ad ipso Muro 

iusta kastello Azano. 
250

 1002, FD173 (ACA1 61) molí, in comitatum Barcinonense, in termine de Terraza, in locum que dicunt 

Hcastellare. Afronta al sud in ipsa resclaussa de  ipso molindino de Bunucio vicario, de occiduo in 

flumine Riopullo. 
251

 960, FD3 (SLM 20) in comitatum Barchinonense in castrum kastellare in locum que dicunt Castelle 

Azano. 

988, FD 30 (SLM71) in chomitato Barchinonense in terminio Terracia in Kastellare ad ipso Muro iusta 

kastello Azano. 

997, FD108 (SLM 89) in comitatum barchinona in termine de castrum Castelar uel in ipso Mur. Termena 

al sud in Castel de Ecano. 

998, FD 39 (SLM 92)in apendicione Sancti Laurenci in ipso Muro prope ipso Castello Eizano. A migjorn 

afronta in ipso torrente qui uenit per Castello Eizano in aualle. 
252

 983, FD27 (SLM 65) in comitatum Barchinonam infra termine de Kastellare in locum que uocant 

Laceira prope ipsa Terue. 

1057, FD310 (SLM 388) in comitatu Barcinona infra termine de Castelar in ipsa Montada iuxsta ipso 

Pug de Castelar. 

1064, FD328 ( SCV 639) in comitatu Barchinona, in terminio de Castelar.  
253

 956, FD76 (SLM 16) in comitatum Barchinonense in terminio Terracense uel de Castellare.  
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 En un document de Sant Cugat del Vallès del 1068
255

 que conté la donació a 

precari de Sant Feliu del Racó, en fer les afrontacions dels béns de l’església es 

descriuen els límits del terme de Castellar: de cerci in ipso monte s. Laurencii vel in 

Lacera, de horiente in termine s. Menati, de meridie in termine de Terracia, de occiduo 

in monte s. Laurencii... 

 

Les esglésies de Sant Feliu del Racó i i Sant Martí
256

 (de Can Massaguer), amb la 

veïna vila d’Ali
257

, se situen dintre d’aquest terme, que probablement podem considerar 

equivalent al terme del castell de Castellar (UT9). 

 

02.24 Castell de Ribatallada (UT453). Fortificació situada al límit dels antics termes de 

Castellar i Terrassa, al fons del torrent de Ribatallada. Només hem local·litzat un 

document original del segle XI, la publicació sacramental d’un testament del 1080
258

.  

 

02.25 Sant Julià del Castell de Ribatallada (UT452). Aquesta església només està 

documentada en la publicació sacramental d’un testament jurada sobre el seu altar el 

1080
259

.  Potser es tracta de la veïna església de Sant Julià d’Altura, i “Castrum” fa 

referència al terme del castell, tot i que seria l’única referència coneguda a aquest terme. 

 

02.26 Vila d’Alí (UT383). Vila documetnada el1035
260

 en la nostra selecció, i vinculada 

a Sant Martí de Can Massaguer, dins els termes de Terrassa i Castellar. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
974, FD89 (SLM 46) in comitatum Barchinonensis in terminio de castrum Terracia siue de Castelare 

prope Sancti Laurenti.  

1002, FD454  (SCV 382) Butlla de Silvestre II: habet infra terminos de Terracia, vel de Castellare. 

1038, FD242 (SLM 266) in comitatu Barquinonensis infra termine Terracia vel de Castelar iuxta Sanccti 

Martini... 

1074, FD372 (SLM 453) in comitatu Barchinonense in terminio de Terracia sive de Castelare prope ipsa 

ecclesia de Sancta Eugenia sive ad ipsa Valle. 
254

 1035, FD230 (SLM 251) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in 

Villa de Alii iuxta Sancti Martini...  

1037, FD238  (SLM 263) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia, in apendicio de Castelar, 

propre Sancti Martini... 
255

 FD328 (SCV 639). 
256

 1038, FD242 (SLM 266). 

 1037, FD238  (SLM 263). 
257

 1035, FD230 (SLM 251). 

1037, FD238  (SLM 263). 
258

 FD393 (SLM 459) super altare Sancti Iuliani cuius sita est in kastrum Rriba Tallada... a presbitero 

Sancti Iuliani mancusos II. 
259

 FD393 (SLM 459) super altare Sancti Iuliani cuius sita est in kastrum Rriba Tallada... a presbitero 

Sancti Iuliani mancusos II. 
260

 1035, FD230 (SLM 251) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in 

Villa de Alii iuxta Sancti Martini...  
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03.00 Castellbisbal 

 

03.01 Sant Joan del castell de Benviure (UT135).  L’església del castell de Benviure 

només és esmentada en documentació no original (l’acta de consagració de Sant Cebrià 

d’Aiguallonga) i no hi ha restes arquitectòniques documentades. 

 

03.02 Sant Vicenç del Castell Bisbal (UT134). L’església de de Castellbisbal es troba 

documentada de manera indirecta en una afrontació de la seva parròquia del 1043
261

. 

Sembla que fou consagrada pel bisbe Guislabert (1035-1060). 

 

03.03 Castell de Castellbisbal (UT126). El castell del Llobregat o Castell Bisbal està 

documentat en dos diplomes de la nostra selecció del segle XI, una afrontació del 1039
262

 

i una convinença del 1045
263

 del bisbe Guisalbert de Barcelona amb els comtes Ramon 

Berenguer I i Elisabet, en el qual és posat com a penyora. 

 

03.04 Sant Quintí de Can Pedrerol de Baix (UT21). Edifici del segle XI refet el segle 

XII. No hi ha referències documentals els segles X-XI, però s’assenta sobre una vila 

romana
264

. 

 

 03.05 Terme del castell de Castellbisbal (UT127). En un document del 1039
265

 es 

defineixen els límits de l’alou d’Ullastrell, que termena a l’est a ipsum terminum Castri 

Episcopalis sedis Sancte Crucis, de meridie in iamdicto Castro Episcopale. 

 

03.06 Terme de Sant Vicenç de Castellbisbal (UT482). Sant Vicenç de Castellbisbal 

s’esmenta com a parròquia a la documentació del segle XI en una afrontació del 1043
266

 

de la parròquia de Sant Pere de Rubí. També és considerada parròquia a les Rationes 

Decimarum i al Campillo. 

 

 

04.00 Cerdanyola del Vallès 
 

04.01 Sant Martí de Cerdanyola (UT399). La primera església de Sant Martí de 

Cerdanyola es trobava a la Vall d’Aura, prop de la Flor de Maig. L’edifici no ha estat 

localitzat, però està documentat el 1042 en un testament jurat sobre el seu altar,
267

 i en el 

que es fa una deixa ad dedicationem baselice sancti Martini de Cerdaniola concessit 

[manchussum I], ipsam kasam [de Cerdanio]la que sunt ad [ipsa ecclesia] Sancti 

Marcialis.... En aquest mateix document s’especifica que es trobava a la vila de 

Cerdanyola. 

 

                                                           
261

 FD 263 (ACB1 652) de occiduo in parochia de Kastrum Episcopale. 
262

 1039, FD247 (SLM 290) L’alou d’Ullastrell termena  a l’est a ipsum terminum Castri Episcopalis sedis 

Sancte Crucis, de meridie in iamdicto Castro Episcopale. 
263

 1045 ca. (ACA1 327) Convinença entre el bisbe Guislabert de Barcelona i els comtes Ramon Berenguer I 

i Elisabet, posant com a penyora ipsum kastrum de Lobregad, quod vocant Episcopale. 
264

 Ferran & Pagès, 1991. 
265

 FD247 (SLM 290). 
266

 FD 263 (ACB1 652) de occiduo in parochia de Kastrum Episcopale. 
267

 FD260  (SCV 558) per hunc locum venerationis sancti Martini, confessoris, cuius ecclesia sita est [in 

comitatu Barch. in villa Cerdaniola. 
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No hi ha cap noticia de  població o espai que li siguin assignats a aquesta església, 

que les Rationes Decimarum consideraran parròquia el segle XIII i posteriorment el 

Campillo. 

 

04.02 Sant Iscle de les Feixes (UT22). La referència més antiga en documents originals 

de Sant Iscle de les Feixes és una afrontació de terres de l’any 1029
268

 en la qual es 

descriu també una rodalia que correspon al que més endavant serà designat terme 

parroquial. L’any 1056 s’esmenta en una donació a Sant Cugat del Vallès d’una terra in 

terminio de Sancti Aciscli ad ipsas Fexas
269

. L’escrivà no va fer servir el mot paroecia, 

però sí que vincula un espai (el terme) a Sant Iscle. Tant en aquesta referència com en 

una altra del 1079
270

 que documenta un alou de Sant Iscle, es fa servir l’hagiotopònim 

sol, sense cap mot que designi l’edifici. El terme paroecia serà emprat per designar el 

territori de Sant Iscle en dos documents del 1082
271

. 

 

El 1060
272

 es documenta el pagament de la tasca a Sant Iscle, pel context del 

document sembla Sant Iscle de les Feixes, però no és del tot segur. L’actual edifici és 

una obra del segle XII
273

. 

 

04.03 Castell de Sant Marçal (UT128) .Segons Duran Cañameras va ser edificat el segle 

XI
274

, però no hem trobat cap document dins la nostra sel·lecció que l’esmenti. 

 

04.04 Torre Saltells  (UT137). Edifici considerat dels segles X-XI
275

. No hi ha cap 

esment documental al segle XI. 

 

04.05 Terme de Sant Iscle de les Feixes (UT23). En una afrontació de terres de l’any 

1029
276

 es descriu també una rodalia que correspon al que més endavant serà designat 

com a terme parroquial de Sant Iscle de les Feixes. El 1056 en una donació a Sant Cugat 

del Vallès una terra és situada in terminio de Sancti Aciscli ad ipsas Fexas
277

. L’escrivà 

no va fer servir el mot paroecia, però sí que vincula un espai (el terme) a Sant Iscle. El 

1079
278

 es documenta un alou de Sant Iscle. El mot paroecia serà emprat per designar el 

                                                           
268

 FD210 (ACA1 195) in comitatu Barchinonensis, in loco quem dicunt ad ipsas Valles, prope aeclesia 

Sancti Aciscli. Les afrontacions són les que corresponen a Sant Iscle de les Feixes, Riu Major, Vall Gontaria. 
269

 1056, FD306 (SCV 608) in comitatu Barch., in terminio de Sancti Aciscli ad ipsas Fexas, in locum que 

dicunt Verdegario. 
270

 FD391 (SCV 696) in alodio de s. Acisclo. 
271

 FD399 (ACA2 131) in comitatu Barchinona, in parrochia Sancti Acischi, in predictum locum que 

vocant Vila Raphia. Afronta al nord amb la via dein Calcada.  

FD400(ACA2 132) in territorio Barchinone, in Vallense, in parrochiam Sancti Aciscli, in locho vocitato 

Villa Rafia. A l’oest termena in ipsa Calciata. 
272

 FD321  (SCV 623) un mas que vocant ad ipsas Arenas cum taschis Sancti Aciscli. 
273

 Masagué, 1991. 
274

 Piquer, 1991. 
275

 Piquer, 1991. 
276

 FD210 (ACA1 195) in comitatu Barchinonensis, in loco quem dicunt ad ipsas Valles, prope aeclesia 

Sancti Aciscli. Les afrontacions són les que corresponen a Sant Iscle de les Feixes, Riu Major, Vall Gontaria. 
277

 1056, FD306 (SCV 608) in comitatu Barch., in terminio de Sancti Aciscli ad ipsas Fexas, in locum que 

dicunt Verdegario. 
278

 FD391 (SCV 696) in alodio de s. Acisclo. 
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territori de Sant Iscle en dos documents del 1082
279

, dins la qual es troba la Vila Ràfia 

(UT457). 

 

Figura com a parròquia a les Rationes Decimarum i al Campillo, que diu que Santa 

Engràcia de Montcada era abans annexa de Sant Iscle. 

 

04.06 Sant Marçal de Cerdanyola (UT136). Un sol document, del 1042
280

, fa esment 

d’aquesta església durant el segle XI. Sembla que no està vinculada a cap grup de 

població ni espai. Probablement devia estar situada en el paratge de l’actual castell de 

Sant Marçal. 

 

04.07 Terme de Cerdanyola (UT218). El terme de Cerdanyola es documenta a la butlla 

de Silvestre II del 1002
281

 en definir l’alou del monestir de Sant Cugat, que termena a 

l’est cum terminos vel infra terminos de Cerdaniola. 

 

04.08 Terme de Saltells (UT190). El terme de Saltells només es documenta el 976
282

 

en un sol document inèdit del monestir de Sant Cugat del Vallès conservat a Montserrat. 

 

04.09 Terme de les Feixes (UT195). El terme de les Feixes figura en un document 

original del 1002
283

. 

 

04.11 Vila de Cerdanyola (UT400). En el jurament sacramental d’un testament del 

1042
284

 se situa l’església de Sant Martí en la vila de Cerdanyola. 

  

 

04.12 Vila Ràfia (UT457). Vila situada dins la parròquia de Sant Iscle de les Feixes, 

prop de la Via Calçada, documentada dues vegades el 1082
285

. 

 

 

05 Gallifa 

 

05.01 (Sant Pere i) Sant Feliu de Gallifa (UT28). L’edifici de Sant Pere de Gallifa 

sembla datar de finals del segle XI
286

,  i tot i que hi ha esments del segle XI, no hem pogut 

localitzar cap diploma original. L’advocació fins el segle XIV era dedicada a Sant Feliu, 

fet que pot indicar un origen molt més antic que el segle XI. 

 

                                                           
279

 FD399 (ACA2 131) in comitatu Barchinona, in parrochia Sancti Acischi, in predictum locum que 

vocant Vila Raphia. Afronta al nord amb la via dein Calcada.  

FD400(ACA2 132) in territorio Barchinone, in Vallense, in parrochiam Sancti Aciscli, in locho vocitato 

Villa Rafia. A l’oest termena in ipsa Calciata. 
280

 FD260 (SCV 558) ipsam kasam [de Cerdanio]la que sunt ad [ipsa ecclesia] Sancti Marcialis... 
281

 FD454 (SCV 382). 
282

 SCV-M 29. 
283

 FD175 (SCV 371, ACA Monacals, St. Cugat, n 92) in comitatum Barch., in terminio de ipsas Fexas. 
284

 FD260  (SCV 558) per hunc locum venerationis sancti Martini, confessoris, cuius ecclesia sita est [in 

comitatu Barch. in villa Cerdaniola]. 
285

 FD399 (ACA2 131) in comitatu Barchinona, in parrochia Sancti Acischi, in predictum locum que 

vocant Vila Raphia. Afronta al nord amb la via dein Calcada.  

FD400 (ACA2 132) in territorio Barchinone, in Vallense, in parrochiam Sancti Aciscli, in locho vocitato 

Villa Rafia. A l’oest termena in ipsa Calciata. 
286

 Masagué, 1991. 



222 
 

05.02 Sant Sadurní de Gallifa (UT30). Situada dalt del cingle homònim, l’església de 

Sant Sadurní és una costrucció probablement del segle X ampliada durant el segle XI
287

. 

 

L’esment més antic data del 978 quan per una butlla Benet VII defineix els límits del 

bisbat de Vic, que en un cert punt venit ad montem Sancti Saturnini
288

.  

 

 Dos documents, de 1036 i 1042, parlen d’un terminio
289

 o apendicio
290

 de Sant 

Sadurní, sempre dins el terme de Caldes. Són les úniques referències a la vinculació d’un 

espai a aquesta església. Un altre document del 1051
291

 parla de l’ apendicio monte Sancti 

Saturnini, que cal interpretar com una descripció de l’orografia i no una divisió territorial. 

 

 La resta de cites són deixes a l’església en les que només es fa esment de 

l’hagiotopònim Sanctus Saturninus sense associar-lo a cap terme per referir-se a 

l’edifici
292

. 

 

En el mateix indret hi hauria el castell de Sant Sadurní, esmentat en documents no 

originals del segle X, l’advocació sembla ja d’època carolíngia. 

 

05.03 Santa Maria del Castell (UT26). Un sol document, del 1078
293

, dóna testimoni de 

l’existència de la parrochia Sancte Marie de Gallifa
294

 que és l’actual capella del castell. 

Probablement aquest terme ha de coincidir amb el del Castell (UT24), ja documentat 

des del 999. L’edifici sembla ser una construcció de finals del segle XI o principis del 

segle XII
295

. 

 

05.04 Castell de Gallifa (UT24) 

2.111296, 41.688039 

 

 El castell de Gallifa es documenta indirectament en una afrontació de terres del 999
296

, 

quan s’esmenta el torrente de Castrum Gallifa. Sembla que el mateix any el comte de 

Barcelona el vengué al veguer Bonfill
297

. 

 

05.05 Castell de Sant Sadurní (UT31). El castell de Sant Sadurní figura en 

documentació no original del segle X
298

, i l’hagiotopònim pot indicar una cronologia 

reculada 

 

                                                           
287

 Masagué, 1991. 
288

 DCV 445. 
289

 FD233 (SLM 257) in comitato Barchinonense in terminio de Calidas in Galifa in terminio de Sancti 

Saturnini. 
290

 1042 FD261 (SLM 315)  in comitato Barchinonensis in terminio de Calidas in apendicio de Sancti 

Saturnini, in locum que dicunt Marinles. 
291

 FD286  (SLM 359). 
292

 1049, FD281 (SLM 348) ad Sancti Saturnini de Galifa mancoso I. 

1051, FD 284 (ACB  777)  Sancti Saturnini iusta Gallifa... 

1064, FD329 (ACA1 620) ad Sancti Saturnini de Galifa mancusos II. 
293

 FD388 (ACB 1332). 
294

 ACB 1332. 
295

 Masagué, 1991. 
296

 FD50 (SCV 343). 
297

 Masagué, 1991. 
298

 Pladevall. 1991. 
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05.06 Terme del castell de Gallifa (UT25). El terme del castell de Gallifa no figura en 

els diplomes originals. Un document dels 1017
299

, còpia de cap al 1100 l’esmenta en una 

afrontació de l’alou de Castellar. 

 

05.07 Terme de Santa Maria de Gallifa (UT27). Santa Maria de Gallifa és es mentada 

com a parròquia en un document del 1078
300

, a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

 

05.08 Terme de (Sant Pere i) Sant Feliu de Gallifa (UT29). Sant Feliu de Gallifa es 

troba com a parròquia a la documentació original del segle XI, però sí a les Rationes i al 

Campillo. 

 

05.09 Terme de Sant Sadurní de Gallifa (UT384). Dos documents, de 1036 i 1042, 

parlen d’un terminio
301

 o apendicio
302

 de Sant sadurní, sempre dins el terme de Caldes. 

Són les úniques referències a la vinculació d’un espai a aquesta església. Un altre 

document del 1051
303

 parla de l’ apendicio monte Sancti Saturnini, que cal interpretar 

com una descripció de l’orografia i no una divisió territorial. 

 

 

06.00 Matadepera 

 

06.01 Sant Joan de Matadepera (UT139). L’església de Sant Joan de Matadepera fou 

fundada probablement cap a l’any 1000 per un prevere anomenat Guistrimir.  Així consta 

en el seu testament, del 1020,  conservat en una còpia del 1066
304

. Si el document és 

autèntic, sembla que es tractaria d’una església pròpia de la que conservem el nom del 

fundador i aproximadament la data de fundació.  

 

Dues referències més esmenten en afrontacions propietats de Sant Joan el 1031
305

 i 

1092
306

, on hi ha l’alou de Sant Joan. El 1040
307

  un testament sacramental fou jurat 

altare consecratum Sancti Iohannis, cuius ecclesia sita est in comitatu Barchinonense 

infra termine Terracia in loco vocitato Mata de Pera, on veiem que l’edifici és designat 

amb el mot ecclesia. 

 

En cap document es fa referència a poblacions o espais vinculats a l’església més 

enllà d’algunes propietats. Sí que està inclosa com a parròquia a les Rationes 

Decimarum  i al Campillo. 

 

 

                                                           
299

 SLM 168. 
300

 FD388 (ACB 1332). 
301

 FD233 (SLM 257) in comitato Barchinonense in terminio de Calidas in Galifa in terminio de Sancti 

Saturnini. 
302

 1042 FD261 (SLM 315)  in comitato Barchinonensis in terminio de Calidas in apendicio de Sancti 

Saturnini, in locum que dicunt Marinles 
303

 FD286  (SLM 359) 
304 

SLM 189.  El prevere Guistrimir deixa ad Sanctum Iohannem, quod ille hedificavit in Mata de Pera 

omne suum alode quod ille ibi emit, ad integrum sine ullius blandimento. 
305

  FD221  (SLM 232) in terra de Sancti Laurencii et de Sancti Iohan. 
306

  FD476 (SLM 485) in alaude Sancti Iohannis de Mata de Pera. 
307

 FD254 (SLM 299).  
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06.08
308

 Sant Llorenç del Munt (monestir UT33, església de Sant Llorenç UT160, 

església de Sant Miquel UT167, església de Santa Maria UT168). El monestir de Sant 

Llorenç del Munt està àmpliament documentat sobretot gràcies als diplomes conservats 

del seu arxiu
309

. Amb el nostre estudi volem descriure els canvis en el formulari emprat 

pels escrivans del segle XI per a referir-se als llocs de culte seculars. Les institucions 

monàstiques responen a una dinàmica completament diferent i mereixen un estudi a part 

que no té lloc en aquest treball
310

. És per això que tot i consultar els fons documentals 

monàstics, no hem recollit tota la informació referent als cenobis (Sant Cugat del Vallès i 

Sant Llorenç del Munt) si no només aquella en la que es fa esment de llocs de culte 

seculars.  

 

Respecte a l’església de Sant Llorenç del Munt, l’edifici del segle XI és ben conegut 

tant arquitectònicament com documental
311

. Anteriorment a la construcció d’aquest 

edifici la documentació es refereix sempre a les cases de Sant Llorenç, Sant Miquel i 

Santa Maria que són dalt del munt que hi ha sobre Terrassa. No està clar e si es tractava 

d’un sol edifici amb tres altars o de tres edificis separats, ni tampoc quina mena de vida 

religiosa hi hagué abans de la fundació pròpiament dita del monestir el 1014. 

 

El 1039
312

 els comtes Ermessenda i Ramon Berenguer donen al monestir l’alou de la 

vila d’Ullastrell, el castell de Castellar i els demes, tasques i primícies del bosc de 

Terrasa, que conformen el nucli de l’alou de Sant Llorenç.  

 

El 1064 serà consagrada la nova església i cap al 1088 el cenobi serà vinculat a Sant 

Ponç de Tomeres, acabant l’època de màxima puixança de la institució. 

 

06.09 Sant Esteve de la Vall (UT138). L’església de Sant Esteve de la Vall és citada ja el 

972
313

 quan els  servientes domum Sancti Stefani, cuius baselica sita est in monte Sancti 

Laurenti  fan una compra. El següent esment serà a la butlla de Silvestre II el 1002
314

 

quan la vincula al monestir de Sant Cugat del Vallès, ecclesiam s. Laurentii et s. 

Stephani, qui sunt fundatas in monte qui dicunt s. Laurencii cum omnia que habere 

                                                           
308

 La numeració passa de 06.01 a 06.08 perquè alguns dels registres han estat suprimits en constatar que 

feien referència a elements datats amb posterioritat a l’any 1100, tal com es descriu en el punt 3.3.1 

d’aquest capítol. 
309

 Dins la nostra selecció documental hi ha els següents diplomes originals que fan referència a Sant 

Llorenç del Munt: 960, FD3 (SLM 20); 972, FD14 (SLM 40); 973, FD16 (SLM 42); 974, FD89 (SLM 

46); 975, FD19 (SLM 49); 977, FD20 (SLM 52); [977], FD21 (SLM 53); 978, FD22 (SLM 56); 978, 

FD23 (SLM 57); 980, FD24 (SLM 58), 980, FD25 (SLM 59), 983, FD27 (SLM 65), 997, FD36 (SLM 

87), 1002, FD454 (SCV 382); 1010, FD183 (SLM 133); 1039, FD290 (SLM 247); 1040, FD254 (SLM 

299); 1044, FD265 (SLM 330); 1047,  FD275 (SLM 341); 1058 (ASA 73); 1063 (ASA 81); 1069 

(ASA99); 1074 (ASA 103); 1086, FD419 (SLM 471) 
310

 En el cas de Sant Llorenç del Munt disposem del magnífic estudi fet en la tesi doctoral de Pere Puig i 

Ustrell (Puig, 1995. 
311

 Adell, 1991. 
312

 FD290 (SLM 247) Beato Laurentio almo martiri, cuius monasterium situm est in cacumine excelsiori 

montis supra Terracia... alodium nostrum proprium, ipsam sicilicet villam que dicitur Oleastrello...  Et in 

alio loco... ipsum castrum de Castelar et in ipsum alodium de Castelar... que va comprar la comtessa a 

Guillem de Montcada i la seva esposa Adaledis. Et in alio loco donamus simul predicto coenobio Sancti 

Laurenti ipsas decimas et tascas atque primicias cum ipso boscho de Terracia qui est super ipsa villa de 

Mata de Pera. 
313

 FD14 (SLM 40). 
314

 FD454 (SCV 382). La butlla de Joan XVIII, del novembre del 1007 (SCV 412) repeteix els mateixos 

termes. 
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videntur. En cap dels dos documents sembla que hi hagi una població vinculada a aquesta 

església. 

 

El 1013 figura en la dotació de Sant Llorenç del Munt pels comtes de Barcelona, el 

document és una còpia i presenta un vocabulari molt diferent als anteriors
315

. 

 

06.10 Terme de Sant Joan de Matadepera (UT140). Sant Joan de Matadepera no es 

documenta com a parròquia en els diplomes del segle XI, però sí a les Rationes 

Decimarum i al Campillo. 

 

06.11 Lloc de Matadepera (UT164). Aquest locus es troba documentat des del 960
316

, 

sempre s’esmenta dins el terme del castell de Terrassa, i només ocasionalment trobem 

un terminio de Mata de Pera (UT180) i una villa Mata de Pera
 
(UT172). 

 

06.12 Vila de Matadepera (UT172). La Vila de Matadepera es documenta el 981
317

 i el 

1039
318

. En aquest darrer document se situa el bosc de Terrassa, que es troba sobre 

aquesta vila. Probablement cal situar-la a l’indret de l’església de Sant Joan de 

Matadepera, però no hi ha cap evidència que ho ratifiqui. 

 

06.13 Terme de Matadepera (UT180). Un sol document del 999
319

 situa unes terres al 

terme de Matadepera. Probablement aquesta demarcació no existí mai i es tracta d’un 

error de l’escrivà. En un document del 995
320

, redactat per un altre escrivà, se situen 

unes terres amb els mateixos topònims però sense fer referència al terme de Matadepera. 

 

06.13 Terme de Castanyet (UT315). Un sol document del 999
321

 situa unes terres al 

terme de Castanyet. En aquest cas es pot tractar d’un error de l’escrivà (conf. UT180). 

 

06.14 Alou de Sant Llorenç (UT483). L’alou del monestir de Sant Llorenç del Munt 

està documentat en un diploma del 1066
322

.   

                                                           
315

 SLM 148 ecclesiam Sancti Stephani protomartiris que sita est in latere de i[a]mdicto monte Santci 

Laurentii, cum decimis et primiciis et oblationibus fidelium christianorum, simul cum ipsis decimis de ipsis 

alodiis de Mata de Pera... 
316

 FD8 (SLM 22) in terminio castrum Teracense in locum que dicunt Mata de Pera. 

972, FD14 (SLM 40) in comitato Barhinona in terminio Terracia in Mata de Pera. 

980, FD25 (SLM 59) una vinya qui est in Mata de Pera. 

990, FD118 (AHT 6) in commitatum Barchinona in terminio Terracia, in locum que dicunt Mata de 

Pera, in Aspra. 

995, FD103 (SLM 81) in comitato Barquinonense in terminio Terracia in Mata de Pera... et...  in 

Castanedo. 

1026, FD207 (AHT 23) infra terminis Terracia, ante Egera vel ante Sancti Saturnini. Afronta in alia 

strada qui pergit ad Matadepera vel ubique. 
317

 FD26 (SLM 60) in comitato Barhinona in termine Terracia iusta uilla Mata de Pera subtus ipso Muro 
318

 FD247 (SLM 290) Els comtes Ermessenda i Ramon Berenguer donen a Sant Llorenç del Munt ipsas 

decimas et tascas atque primicias cum ipso boscho de Terracia qui est super ipsa villa de Mata de Pera, 

totum ab integrum. 
319

 FD40 (SLM 96) in chomitatum Barchinonense in Uallense in terminio de Mata de Pera siue de 

Castanedo. 
320

 FD103 (SLM 81) in comitato Barquinonense in terminio Terracia in Mata de Pera... et...  in 

Castanedo. 
321

 FD40 (SLM 96) in chomitatum Barchinonense in Uallense in terminio de Mata de Pera siue de 

Castanedo. 
322

 FD 344 (SLM 431) in comitatu Barchinonense in vocativo loco Avellaneto. Afronta orientes in 

termine Terracense et in alaude Sancti Laurenti. 
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07.00 Montcada i Reixac 
 

07.01 Santa Engràcia de Montcada (UT141). L’església de Santa Engràcia de 

Montcada estaba situada fins el segle 1381 en un emplaçament més a la vora del riu 

Besòs
323

.  Un sol document de la nostra selecció fa referencia a l’edifici, anomenant-lo 

ecclesia, el 1085
324

. No sembla que durant el segle XI tingués vinculats cap territori ni 

població. 

 

07.02 Sant Pere de Reixac (UT34). A finals del segle X es documenten tres esments de 

terres de Sant Pere en afrontacions de propietats, sempre als termes d’Albinyana i 

Pasturà-Reixac
325

.  

 

En cap dels documents l’hagiotopònim Sanctus Petrus complementa algun mot que 

es refereixi a l’edifici; aquest sembla ser del segle X i ampliat durant el segle XI
326

. A 

partir del 1050 figura en la documentació original com a parròquia (UT35). 

 

07.03 Castell de Montcada (UT129). El castell de Montcada és esmentat només en un 

document del 1085
327

 de la nostra selecció documental, en una definició feta entre 

membres de la família dels Montcada. De la mateixa família trobem la venda de l’alou del 

Castell de Castellar de l’any 1039
328

. 

 

Del castell no en queda cap resta ja que fou enderrocat en temps de Felip V i 

definitivament destruït per la pedrera durant els segles XIX i XX
329

. 

 

 

07.04 Terme de Sant Pere de Reixac (UT35). Si bé el terme de Reixac està documentat 

des del 942
330

, no trobem cap referència a la parròquia de Sant Pere de Reixac en la 

documentació original fins el 1050
331

 i el 1092
332

. En una data indeterminada, però de la 

mateixa cronologia, la parròquia de Sant Pere de Reixac està inclosa en les llistes de 

franqueses atorgades per Ramon Berenguer I
333

. Posteriorment també figura a les 

Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

                                                                                                                                                                          
 
323

 Campillo p. 270. Vall, 1991. 
324

 FD412 (ACA2 158) exceptis duabus petiis de vinea quas habeo ad ecclesiam Sancta Engratia. 
325

 997, FD 64  (ACB 308) in terminio de Albiniana. Afronta al nord in terra de Sancti Petri. 

997, FD121 (AHT 11) in terminio Pasturano que vocant Rexago. Afronta al sud amb terra Sancti Petri.  

998,  FD123  (AHT 13) in terminio de Albiniana vel de Pasturano que vocant Rexago. Dues afrontacions 

són in terra de Sancti Petri apostoli. 
326

 Masagué, 1991. 
327

 FD412 (ACA2 158) Bernat Guillem de Montcada defineix i evacua uns molins qui sunt ad radicem 

ipsius castri [Montis Scat]ani... exceptis duabus petiis de vinea quas habeo ad ecclesiam Sancta 

Engratia. 
328

 FD247 (SLM 290). 
329

  Piquer, 1991.
 

330
 ASA 1 in comtatum Barchinonensis, in terminio de Rexaco. 

331
 1050 (ACB 767) in comitatu barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Petri Rexag. 

332
 1092 (ACB 1551) in territorio barchinonensi, infra parrochiam Sancti Petri de Rexagh. 

333
 [1059-1080] ACA2 115 (FD463). 
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Sembla que el terme parroquial és la suma dels antics termes de Pasturà-Reixac i 

d’Albinyana i tindria al menys un petit nucli de població anomenat el uillarunculo 

Rexago
334

. 

 

07.05 Terme de Reixac (UT199). El terminus de Reixac es troba en la documentació 

original a partir del 942
335

, sempre dins del comtat de Barcelona. Els anys 996
336

 i 997 se 

l’anomena Pasturanis que vocant Rexago. Durant el segle XI passarà a integrar el terme 

de la parròquia de Sant Pere de Reixac (UT35). 

 

07.06 Terme de Santa Engràcia de Montcada (UT142). Santa Engràcia de Montcada 

no figura com a parròquia a la documentació del segle XI ni a les Rationes Decimarum, 

però sí al Campillo, com a antigament annexa a Sant Iscle de les Feixes. 

 

07.07 Santa Maria del castell de Montcada (UT143). La capella del Castell de 

Montcada no es documenta fins el segle XII, i va ser totalment destruïda amb la resta del 

castell amb l’explotació de la pedrera
337

. 

 

07.08 Vila de Pasturà (UT191). La vila de Pasturà és citada en un document de l’any 

924
338

 copiat en els Libri Antiquitatum  , després ja no hi ha més referències. 

 

07.09 Lloc de Reixac (UT196). El topònim Reixac és designat el 992
339

 com a 

uillarunculo, que potser correspon a la vila de Pasturà (UT191), i el 1002
340

 com a alou.  

 

07.10 Terme de Ventenac (UT484). Situat probablement a prop de Sant Fost, no figura 

en documents originals. 

 

07.11 Terme d’Albinyana (UT185). El terme d’Albinyana es dcoumenta dues vegades 

a finals del segle X, el 986
341

 i el 998
342

, situant-lo directament al comtat de Barcelona, i 

una, el 997
343

, especificant que és al Vallès.  

 

07.12 Vila de Reixac (UT219). Es documenta en un diploma no original del 993
344

. 

Deu equivaldre a la vila de Pasturà (UT191).  

                                                           
334

 992 (ACB 218). 
335

 FD65 (ASA 1) in comtatum Barchinonensis, in terminio de Rexaco, in Uale Magore. 
336

 996, FD119 (AHT 8) in pago Barquinonense, in terminio de Pasturanis que vocant Rexago, subtus 

ipsa calciada. 

997, FD121 (AHT 11) in comitatum Barhinonense, in terminio Pasturano que vocant Rexago. Afronta al 

sud amb terra Sancti Petri. 

998,  FD123 (AHT 13) in comitatum Barchinonense, in terminio de Albiniana vel de Pasturano que 

vocant Rexago. 
337

 (Vall, Santa Maria del Castell 1991). 
338

 ACB 13 in comitatum Barchinonense, in terminio de vuilla Pasturanicis que uocant Tresculos. 
339

 FD59 (ACB 218) in uillarunculo Rexago. 
340

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. ipsum alaudem de Resciaco. 
341

 FD58 (ACB 165) in comitatum Barchinonense, in terminio de Albiniana afronta al nord amb torrent 

Canalilias. 
342

 FD123 (AHT 13) in comitatum Barchinonense, in terminio de Albiniana vel de Pasturano que vocant 

Rexago. La terra d’Albinyana és ad ipsa Tamarize i afronta al nord amb ipsa calciada, a l’est amb el rio 

de Canalilias i a l’oest in terra de Sancti Petri apostoli.  
343

 FD64 (ACB 308)  in comitatum Barchinonense, in Uallense, in terminio de Albiniana. 
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07.13 Terme de Pasturà (UT310). El terme de Pasturà figura en la documentació 

original a partir del 942
345

, sempre dins del comtat de Barcelona. Els anys 996
346

 i 997 se 

l’anomena Pasturanis que vocant Rexago. Durant el segle XI passarà a integrar el terme 

de la parròquia de Sant Pere de Reixac (UT35). 

 

07.14 Terme de Montcada (UT348). El terme de Montcada es documenta en una 

afrontació del 1005
347

. 

 

 

08.00 Palau-Solità i Plegamans 
 

08.01 Santa Maria de Palau Solità (UT36). A partir del  1068
348

 es documenta la 

parròquia de Santa Maria de Palau Solità per situar terres en la seva demarcació. En una 

data semblant aquest parròquia s’inclou en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
349

. 

 

L’edifici és documenta el 1079, en una convinença feta entre Ricard Guillem i 

Guillem Bofill per l’església de Santa Maria de Palau
350

. L’any següent una deixa 

testamentària
351

 beneficia Santa Maria de Palau amb una vinya. 

 

08.02 Sant Genís de Plegamans (UT41). L’església de Sant Genís de Plegamans no 

consta en la documentació original dels segles X i XI. L’edifici, consagrat pel bisbe 

Oleguer de Barcelona, sembla ser de finals del segle XI o principis del segle XII
352

. 

 

08.03 Sant Joan (UT454). El 1080
353

 es fa la publicació sacramental del testament 

d’Adalenda jurat super altare consecratum Sancte Eugenie, quod situm in comitatu 

Barhcinonensi, in Vallense, infra ecclesiam Sancti Iohannis Palacii Salatani.  Aquesta 

                                                                                                                                                                          
344

 993, abril 25  ACB 240 (Libri Antiquitatum) Borrell, comte i marquès, ven al bisbe Vives i a la 

catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia totes les seves possessions in termine que dicunt Luparia. 

Afronta usque ad uillam que dicitur Rexago.  
345

 FD65 (ASA 1) in comtatum Barchinonensis, in terminio de Rexaco, in Uale Magore. 
346

 996, FD119 (AHT 8) in pago Barquinonense, in terminio de Pasturanis que vocant Rexago, subtus 

ipsa calciada. 

997, FD121 (AHT 11) in comitatum Barhinonense, in terminio Pasturano que vocant Rexago. Afronta al 

sud amb terra Sancti Petri. 

998,  FD123 (AHT 13) in comitatum Barchinonense, in terminio de Albiniana vel de Pasturano que 

vocant Rexago. 
347

 FD178 (ACB1 58) in termine de Monte Cadano.  
348

 FD354  (ASA 96 ) terra in chomitato Barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancta Maria Palacio 

Salatani, in vocativo loco ipsa Valle de Figgerolas. 
349

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115)  franchedas de parrochia de Palaz Salatan. 
350

 FD 390 (ACA2 95). 
351

 1080, FD394 (ACA2 111) Jurament sacramental del testament d’Adalenda jurat super altare 

consecratum Sancte Eugeniei, quod situm in comitatu Barhcinonensi, in Vallense, infra ecclesiam Sancti 

Iohannis Palacii Salatani... Deixa ad Sancta Mariam Palacii Salatani  una vinya anomenada Pica que 

comprà a Bonsom.  
352

 Travesset, 1991. 
353

 FD394 (ACA2 111). 
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església estarà ja en ruïna el segle XIV
354

. Sembla que mai va tenir una població o un 

territori associats.  

 

08.04 Santa Margarida de Boada (UT145). Santa Margarida és documentada en una 

sola ocasió, el 1071
355

, amb motiu de la venda per part dels monjos de Sant Cugat d’un 

sacrarium cum suo curtile ad ecclesiam s. Margarite ad ipsa Buada, i  se la situa in 

parrochia s. Marie de Palacio Salatha, ad ipsa Ruvira sive in Buada. És per tant un 

edifici considerat ecclesia, que al seu voltant té com a mínim un sagrer però que no té un 

terme parroquial assignat, sinó que es troba dins del de Santa Maria de Palau Solità. 

 

 

08.05 Terme de Santa Maria de Palau Solità (UT37). Des del segle X està documentat 

un termine de Palatio Salatan
356

, que probablement coincideix amb el de la parròquia. 

En quatre documents originals del 1068
357

, 1071
358

 i 1085
359

 figura ja la paroecia de 

Santa Maria de Palau Solità per situar algunes propietats, en tres casos es fa directament 

després de la referència al comtat de Barcelona i en un quart també se situa dins el 

Vallès.  

 

En la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon 

Guillem (de Montcada)  s’inclouen les  franchedas de parrochia de Palaz Salatan
360

. 

També està inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

08.06 Terme de Sant Genís de Plegamans (UT42). No es troba a la documentació del 

segle XI, però sí a les Rationes Decimarum  i al Campillo, amb Santa Maria de  Gallecs 

com a annexa. 

 

08.07 Comanda de Palau i Santa Magdalena (UT38). L’església podia ser anterior a la 

comanda templera, o coincidir amb l’església de Sant Joan (UT454)
361

. 

 

08.08 Alou de Plegamans (UT39). La butlla de Silvestre II
362

 confirma el 1002 al 

monestir de Sant Cugat ipsum alaudem de Plegamanus cum terminis et aiacentiis suis, 

sicut Bonofilius ibidem donavit. 

 

08.09 Castell de Plegamans (UT40). El castell de Plegamans té el seu origen en una 

torre, ben conservada, d’entre els segles IXi XI. No figura en la documentació original 

consultada
363

. 

                                                           
354

 Vall, 1991. 
355

 FD366 (SCV 672). 
356

  955, FD 45, (SCV 39). 
357

 FD354  (ASA 96 ) terra in chomitato Barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancta Maria Palacio 

Salatani, in vocativo loco ipsa Valle de Figgerolas. 

FD356 (ASA 97) , ex parte circi in termine [...] Sancte Marie Palacii Salatani. 
358

  FD366 (SCV 672) ... in comitatu Barch., in parrochia s. Marie de Palacio Salatha, ad ipsa Ruvira 

sive in Buada. 
359

 1085, FD466 (ACA2 162) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancte Marie de 

Palacio Salata, ... in Balano.  
360

  [1059-1080], FD463 (ACA2 115). 
361

 Masagué, 1991. 
362

 FD454 (SCV 382). 
363

 Travesset, 1991; Travesset Queraltó, 2002. 
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08.10 Terme de Palau Solità (UT181). El terme de Palau Solità està documentat des del 

955
364

 situat dins del comtat de Barcelona, al Vallès. La butlla de Silvestre II confirma 

el 1002
365

 diversos béns al monestir de Sant Cugat que són in Palatio Salatani vel infra 

eius términos. Posteriorment figura en dues afrontacions de mitjans del segle XI
366

. 

 

 

 

09.00 Polinyà 
 

09.01 Sant Salvador de Polinyà (UT43). Un total de 29 documents del segle XI, la 

major part de la segona meitat, conformen un riquíssim conjunt que permet la descripció 

acurada d’aquesta església parroquial. Fins el 1031 els esments a Sant Salvador són 

afrontacions de terres
367

. A partir del 1048 s’esmenta reiteradament la parrochia Sancti 

Salvatoris de Poliniano com a referent espacial per a localitzar les terres (UT44).  

 

Els escrivans empren habitualment, a partir del 1054, el mot ecclesia
368

 per referir-se a 

l’edifici; un sol cop s’hi refereixen amb la paraula domus
369

 i un altre amb basilica
370

. El 

1058 sembla que s’hi estan fent obres segons consta en un testament sacramental jurat per 

altare consecratum Sancti Salvatoris
371

.  

 

També a partir del 1054 es documenten els sagrers al voltant de l’església, i l’espai ben 

definit com a sagrera o cementiri
372

, en el que s’hi troben cases que arriben a formar 

carrers.
373

  

                                                           
364

 FD45 (SCV 39) in chomitatum Barch. in Vallense, in [termine] de [Palatio Salatan] in ipsa Buada. 
365

 FD454 (SCV 382). 
366

 1037-1060, FD235 (ASA 40) un alou in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti 

Salvatoris, in loco vocitatu de Polinnano afronta  de aquilonis in Palacio Salatani. 

1055, FD301 (ASA 66)   uns alous  infra terminos predicte ville Polinnan que afronta a l’est in Palacio 

Salatani et in rio de Calidas. 
367

 1028 (ASA 28) in ipsa  [...]tana de Sancti Salvator (document fals segons R. Martí). 

1030, FD212 (ASA 31) in via qui pergit a Santi Salvatori. 

1031, FD217 (ASA 33) in ipsa strada qui pergit a Santi Salvatori. 
368

 1054, FD294 (ASA 64) per altare consecratum Sancti Salvatoris cuius ecclesia. 

1065, FD333 (ASA 86) prope ipso puio de ipsa ecclesia. 

1066, FD343 (ASA  89) prope ecclesiam Sancti Salvatoris Polinnanensi... seu in parientibus iamdicta 

ecclesia. 
369

 1054, FD294 (ASA 64) usque ad domum Sancti Salvatori. 
370

 1058, FD461 (ASA 73) servientes ei in hoc basilica de Polinna. 
371

 1054, FD294 (ASA 64) ad opera Sancti Salvatoris de Polinnano mancuso I. 
372

 1054, FD294 (ASA 64) ipsos sacrarios quod abebat ante ostium Sancti Salvatoris.  

1057, FD309 (ASA 69) in sagrera Sancti Salvatoris ipsos nostros sacrarios cum parietibus et 

superpositos, ostios cum limites atque ianuas cum curte. 

1058, FD312  (ASA 71) ipso sacrario qui est infra cimiterio Sancti Salvatoris. 

1058, FD461 (ASA 73) ferragenal quod habeo prope ipsa sacraria... sacrario qui est ante hostium Sancti 

Salvatoris. 

[1064], FD332  (ACA2 37) Folc, prevere, empenyora per quatre mancusos a Odalric i la seva esposa 

Ermessenda sacrarios quod abeo in Polignano, iuxta parietem de Sancti Salvatoris, cum illorum solos et 

superpositos, cum gutis et distillicidiis, ostiis et ianuis et cum illorum afrontacionibus. Advenit me 

Fulconi presbiteri per genitorum sive per qualicumque voces... ...in comitatu Barchinona in iamdicto 

loco. 
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Els preveres de Sant Salvador de Polinyà es documenten en el testament que redacta el 

diaca Isarn amb motiu d’un pelegrinatge a Roma el 1058 quan deixa un farraginal a la 

sagrera ad Raimundus presbiter teneat et possideat eam diebus vite sue ad servicium 

Sancti Salvatoris. Post vero obitum eius remaneat ad Sancti Salvatoris ut teneant eum 

presbiteros cotidie servientes ei in hoc basilica de Polinna
374

 

 

Segons còpia conservada als Libri Antiquitatum de la Catedral de Barcelona, el 

1056
375

 el bisbe Guislabert va fer donació de l’església de Sant Salvador de Polinyà a la 

Canònica de la Catedral de Barcelona. L’actual edifici és del segle XI refet el segle 

XII
376

. 

 

09.02 Terme de Sant Salvador de Polinyà (UT44). La paroecia de Sant Salvador de 

Polinyà es documenta a partir del 1048 en una vintena de diplomes originals del segle 

XI
377

, i està inclosa a les llistes de franqueses de Ramon Berenguer I
378

, a les Rationes 

                                                                                                                                                                          
1066, FD343 (ASA  89) in eius sacraria...  sacrariis... prope ecclesiam Sancti Salvatoris Polinnanensiseu 

in parientibus iamdicta ecclesia. 
373

 1058, FD312  (ASA 71) calle Sancti Salvatoris.  
374

 FD461 (ASA 73). 
375

 ACB1 902  LA.III, n. 272, f. 105a-b. donator sum Domino Deo toto cordis affectu et Canonice Sancte 

Crucis Sedis Barchinone ecclesiam in honore Sancti Salvatoris dicatam, que est sita in comitatu 

Barchinone, in Vallense, in loco vocitato Polinano, cum suis alodiis, terris scilicet et vineis, et cultis et 

heremis, et sacrariis et mansionius, et decimis et primiciis et oblationibus, et cum omnibus suis  

proprietatibus et rebus que dici ac nominari possunt, 
376

 Masagué, 1991. 
377

 1037-1060, FD235 (ASA 40) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris, 

in loco vocitatu de Polinnano. 

1048, FD278 (ASA 57) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Poliniano. 

1053, FD 293 (ASA 61) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Polinnano. 

1054, FD300 (ASA65) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Polinnano. 

1057, FD309 (ASA 69) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Polinnano. 

1057, FD308 (ACA1 485) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Polinnano, in loco vocitatu Pugo Oriol. 

1058, FD312    (ASA 71) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris de 

Polignano.  

1066, FD345 (SLM 432) parrochia Sancti Salvatori in Meserata.    

1065, FD 333  (ASA 86) in comitatu Barchinonense, in Vallense, [...]arrochia Sancti Salvatoris 

Polinnanense, prope ipso puio de ipsa ecclesia. 

1066, FD340 (ASA  87) in comitatu Barchinone, in parrochia Sancti Salvatoris, in estrada publica qui 

pergit subtus Sancti Salvatoris. 

1066, FD341 (ASA 88) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris 

Polignanense. 

1066, FD343 (ASA  89) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris 

Polinnanensi.  

1068, FD353 (ASA 95) in comitatu Barchinona, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Poliniano. 

1069, FD363 (ASA 99) in chomitatu Barquinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Poliano. 

1074, FD371 (ASA  102) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris. 

1084, FD407 (ASA 118) in comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochiam Sancti Salvatoris Poliniano, 

in loco vocativo Meserata. 

1084, FD408 (ASA 125) in comitatu Barchinone, in parrochiam Sancti Salvatoris Poliniano. 
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Decimarum i al Campillo. La parròquia sempre se situa dins del comtat de Barcelona i 

molt sovint s’especifica que es troba al Vallès. 

 

09.03 Lloc de Polinyà (UT182). El primer esment a Polinyà es troba en la publicació 

sacramental, feta el 981
379

 a Sant Miquel del castell d’Eramprunyà, del testament de 

Galind, qui deixa a la seva esposa Ermengarda  suum alaudem, que vocant Pauliniano. 

En aquesta referència l’alou de Polinyà se situa directament al comtat de Barcelona. 

Durant el segle XI
380

 el lloc de Polinyà se situa directament al comtat de Barcelona dues 

vegades, sense que hi hagi cap demarcació territorial intermèdia. 

 

Un document de datació imprecisa (1037-1060)
381

 situa aquest lloc de Polinyà dins la 

parròquia de Sant Salvador. De fet la major part de la documentació de la segona meitat 

del segle XI mostra com a referent territorial ordinari la parròquia de Sant Salvador de 

Polinyà (UT44). 

 

09.04 Vila de Polinyà (UT369). La vila de Polinyà es documenta en la nostra selecció els 

anys 1030 i 1055
382

 com un lloc i demarcació territorial citat directament després del 

comtat de Barcelona. 

 

09.05 Terme de Polinyà (UT372). El terme de Polinyà és esmentat de manera 

independent a la demarcació eclesiàstica en quatre documents dels anys 30 a 50 del segle 

XI
383

. En un d’ells s’especifica que és el terme de la vila de Polinyà. En tots els casos es 

fa servir el mot terminus. 

 

 

 

10.00 Ripollet 
 

10.01 Sant Esteve de Ripollet (UT45). Només en dos documents originals del segle XI 

s’esmenta Sant Esteve de Palau Odit (de Ripollet). El primer, del 1046
384

, és un testament 

sacramental jurat  altare Sancti Stephani Protomartiris Crhisti cuius baselica fundata 

                                                                                                                                                                          
1086, FD418 (ASA 126) in comitatu Barchinone, in parrochiam Sancti Salvatoris Poliniano. 

[1089], FD470 (AHT 77)  prope ecclesia Sancti Salvatoris. 

1093, FD481 (ASA 132) in comitatu Barchinona, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris Poliniano. 
378

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) Relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i 

Ramon Guillem (de Montcada) et ipsas de parrochia de Poliiano. 
379

 FD 46 (SCV 136). 
380

 1054, FD294 (ASA 64) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in loco vocitatu Polinnano.  ...in loco 

vocitato Polinnano que és usque ad domum Sancti Salvatori...   

1088, FD420 (ACA2 201) in Poliniano . 
381

 FD235 (ASA 40)  in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Salvatoris, in loco 

vocitatu de Polinnano. 
382

 1030, FD212 (ASA 31) in homitatum Barchinonense, in Vallense, in villa Pauliniano. 

1055, FD301 (ASA 66)   infra terminos predicte ville Polinnan. 
383

 1031, FD217 (ASA 33) in homitatum Barchinonense, in Vallense, in termine Pauliliano...  

1044, FD264 (ASA 50) in comitato Barcinonense, in Vallense, in locum que dicunt infra termine de 

Poligna. Afronta al sud in termine Sancta Maria Antiga. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’est in termines de Poliiano...   

1055, FD301 (ASA 66)   infra terminos predicte ville Polinnan. 
384

 FD268 (ASA 52).  
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est in comitatu Barchinonense ad locum que dicitur Palacio Odito. El segon, del 

1079
385

, és la donació al monestir de  Sant Cugat d’un mas i uns molins in comitatu 

Barchinone, in terminio de Palad Odit, in parrochia de s. Stephano. Aquest terme de 

Palau Odit està documentat des del 998 (UT187) i probablement el terme de la 

parròquia coincidirà amb ell. En documentació no original Sant Esteve s’esmenta des 

del 995
386

, i en el precepte de Lotari a Sant Cugat del 986
387

. 

 

El monestir de Sant Cugat disposava d’un gran alou a Palau Odit que les butlles de 

Silvestre II i Joan XVIII
388

 li confirmen, de manera que probablement també l’església 

de Sant Esteve hi estava subjecta com reflecteix la  documentació del segle XIII
389

. 

L’edifici actual és del segle XII
390

. 

 

10.02 Terme de Sant Esteve de Ripollet (UT46).  El terme de la parròquia de Sant 

Esteve de Ripollet figura en un document original del 1079
391

, després de situar una terra 

al comtat de Barcelona i al terme de Palau Auzit. Aquest document mostra la coexistència 

de l’antiga divisió administrativa i la nova demarcació parroquial. La parròquia també és 

inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

10.04 Terme de Palau Auzit (UT187). El terme de Palau Auzit  (o Palau Odit) és 

esmentat per primer cop en un document original el 998
392

, en una referència que dóna 

testimoni de la Via Calçada per la seva demarcació. La butlla de Silvestre II del 1002
393

 

confirma al monestir de Sant Cugat unes terres in Palatio Avuzidi vel in  infra términos. 

El 1079
394

 se situa una altra terra al mateix temps al terme de Palau Auzit i a la 

parròquia de Sant Esteve, mostrant la simultaneïtat d’ús de l’antiga demarcació i de la 

nova demarcació parroquial. 

 

 

 

11.00 Rubí 

 

11.01 Sant Pere de Rubí (UT47). El primer document original en que se cita l’església 

de Sant Pere de Rubí és l’acta d’un judici celebrat l’any 996
395

 per una disputa entre 

l’abat de Sant Cugat i el vicari del castell de Rubí. En aquest s’especifica que es dugué a 

                                                           
385

 FD391 (SCV 696) in comitatu Barchinone, in terminio de Palad Odit, in parrochia de s. Stephano, in 

locum que vocant Saltells. 
386

 995, SCV 305. in termino de Palaz Auzid, iuxta s. Stephani martir. Afronta a l’est amb el camí que va 

a Sant Esteve. 
387

 SCV 173 alodum vero que vocant Palatio Auzit vel [in] eius termine cum decimis et primitiis et 

ecclesiam s. Stephani. 
388

 1002, FD454 (SCV 382)  i 1007 (SCV 412) respectivament. 
389

 Campillo,  Oficialat p. 729. 
390

 Masagué, 1991. 
391

 FD391 (SCV 696) in comitatu Barchinone, in terminio de Palad Odit, in parrochia de s. Stephano, in 

locum que vocant Saltells. 
392

 FD49 (SCV 336) in comitatum Barch., in terminio de Palazio Auzido, subtus ipsa {cal}ciata via. 
393

 FD454  (SCV 382). 
394

 FD391 (SCV 696) in comitatu Barchinone, in terminio de Palad Odit, in parrochia de s. Stephano, in 

locum que vocant Saltells. 

 
395

 FD112 (SCV 317). 
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terme  in loco ad ecclesiam s. Petri, situm in comitatu Barch., iuxta crepidinem prefati 

rivuli Rio Rubii. És l’únic cas en que l’edifici és anomenat ecclesia, a la resta d’esments 

hom empra només l’hagiotopònim Sanctus Petrus. En una deixa testamentària del 

1095
396

 es destina  ad Sancti Petri de Rio Rubio ad sua opera manchus I, pel que 

probablement s’hi estava treballant en la seva fàbrica. 

 

L’església actual és dels volts del 1100 i presenta un capitell a la finestra de la 

segona meitat del segle X
397

. 

 

11.02 Sant Genís (UT49). Església de la que hi ha referències en documents no originals 

del segle XI, està situada molt a prop del castell de Rubí
398

. 

 

11.03 Castell de Rubí (UT48). L’única referència documental del castell de Rubí dins 

la nostra selecció de diplomes data del 996
399

, un judici celebrat a l’església de Sant 

Pere de Rubí sobre els drets sobre les aigües del riu Xercavins que enfronta el bisbe-

abat Odó de Sant Cugat i el veguer del castell de Rubí. L’edifici està assentat sobre un 

antic nucli de població dels segles X-XI sobre el qual posteriorment s’aixeca la 

fortalesa
400

. El terme del castell de Rubí està documentat des del 1002 (UT318). 

 

11.04 Terme de Sant Pere de Rubí (UT50). Dos documents de mitjan segle XI ens 

parlen d’un espai (i la població que hi viu) vinculat jurídicament a l’església de Sant 

Pere de Rubí. El primer, de 1043
401

, situa unes terres i unes cases in comitatum 

barchinonense, in terminio de Sancti Petri de Riorubio. Per a referir-se a Sant Pere de 

Rubí empra el mot terminio, però en fer les afrontacions dels béns venuts descriu els 

límits d’aquest terminio a partir de les parròquies colindants: de circi in parochia sive in 

terminio de Teracia vel de Egara, de aquilolinis in parochia Sancti Felicis de Vale de 

Milanos vel de Cercedol vel de Aqualonga, de meridie in parochia de Madrona, de 

occiduo in parochia de Kastrum Episcopale. El segon document, de 1068 ja parla de la 

parrochia Sancti Petri de Rivorubro
402

. Probablement coincideixen els termes del 

castell de Rubí i el de la parròquia. A les Rationes Decimarum  i al Campillo Sant Pere 

de Rubí figura com a església parroquial. 

 

11.05 Terme de Rubí (UT51). En tres diplomes es documenta un terme de Rubí sense 

més indicacions. Els dos primers, del 1038
403

 i 1039
404

, són molt vagues i inclouen el 

terme de Rubí dins una llista d’altres termes. El darrer, del 1065
405

, situa un mas in Rivo 

Rubeo, sense cap més designació. 

 

                                                           
396

 1095 (SLM 492). 
397

 Moro, 1991. 
398

 Moro, 1991. 
399

 FD112 (SCV 317) vicharii castri Rio Rubii. 
400

 Sánchez, 1991. 
401

 FD 263 (ACB1 652). 
402

 FD355 (ACB 1164). 
403

 FD245 (SLM 274) in chomitatu Barchinona in terminio de Rio Rubio vel de Terracense sive de Sancti 

Cucufati cenobii. 
404

 FD247 (SLM 290) L’alou del Castell de Castellar infra terminos Terracie et de Lacera et de Sancti 

Minati et de Arraona et de Riorubio et de Oleastrello. 
405

 FD336 (SLM 420). 
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11.06 Lloc de Rubí (UT52).  El lloc de Rubí s’esmenta en documentació original no 

recollida en la nostra selecció
406

 i al precepte de Lotari del 986.  

 

11.07 Terme del castell de Rubí (UT318).  El terme del castell de Rubí està 

documentat en els afrontacions de l’alou del monestir de Sant Cugat recollides a la 

butlla de Silvestre II del 1002
407

, i en les de l’alou d’Ullastrell de l’any 1039
408

. 

 

 

 

12.00 Sabadell 

 

12.01 Sant Feliu d'Arraona (Sant Nicolau) (UT54). L’actual capella de Sant Nicolau 

fou fins el segle XIV l’església parroquial de Sant Feliu d’Arraona. Figura per primer cop 

en la documentació original en una afrontació de terres in termine Arrahona del 958
409

 on 

es parla de la domum Sancti Felicis.  

 

En diversos documents consta que Sant Feliu és una parròquia (UT55) dotada del seu 

terme, al menys des del 1024
410

. El 1064
411

 Guillem Bernat d’Òdena i la seva esposa 

Ermengarda donen en feu a Arbert Bernat el Castell d’Arrona i declaren que ...si Deus 

illis dederit ipssam parrochiam de Sancto Felice, donent eam ad Arbertum iam dictum. 

Especifica la reducció en els pagaments que haurà de fer-los en cas de no aconseguir-la: 

Et si ipsam parrochiam de Sancto Felice non abuerit, abeat eis in ostes et in 

chavalchadas tres milites obtimos adobatos de illorum servicio, sine engan.  El 1076
412

 

el mateix Guillem Bernat crida els bisbes Humbert de Barcelona i Berenguer de Girona, 

amb els hominum parrochie Sancti Felicis Arrahone… in terminum parrochie iam dicte 

Sancti Felicis per consagrar l’església de Sant Salvador (del mercat de Sabadell). 

L’actual edifici és del segle X amb ampliacions d’inicis del segle XI
413

, i s’hi han 

realitzat diverses campanyes d’excavacions. 

 

12.03 Sant Vicenç de Jonqueres (UT57). Sant Vicenç de Jonqueres està àmpliament 

documentat des del 988 en que s’esmenta en una afrontació un l’aulode de Sancti 

Uincencii... in teritorio Goncharias
414

 . Del 1001 al 1030 figura en diversos documents, 

                                                           
406

 988 SCV-Montserrat 36 .  
407

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. L’alou del monestir termena a l’oest infra terminos de 

Agualonga vel de castrum Rivo Rubeo; de parte vero circi affrontat in terminos de Teracia vel de castro 

Rivo rubio. 
408

 FD247 (SLM 290) L’alou d’Ullastrell termena  a l’est in ipso termino de castri Rivi Rubensis. 
409

 FD55 (ACB 50). 
410

 FD205 (SCV 495) in paroechia de s. Felici de Araona . 
411

 FD327 (ACA1 615). 
412

 FD378 (ACA1 891). 
413

 Masagué, 1991. 
414

 FD31 (SLM 72) in comitatum Barchinonense in teritorio Goncharias uel in ipso Pugo. Afronta a 

occident amb l’aulode de Sancti Uincencii. 
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sempre en afrontacions, la referència explícita a l’edifici anomenant-lo domus Sancti 

Vincentii
415

.  

 

A partir del 1017 i durant tot el segle XI es documenta la parròquia de Sant Vicenç 

de Jonqueres. L’any 1093 es fa referència a una vila de Sancti Vi[ncen]cii
416

 que potser 

es podria identificar amb un nucli de població adjacent a l’església. L’edifici és del segle 

X o inicis del segle XI
417

 i ha estat excavat. 

 

12.04 Sant Pau de Riu-sec (UT61). Malgrat les evidències arqueològiques de 

l’existència d’un lloc de culte i enterraments a Sant Pau de Riu-sec els segles X-XI
418

, no 

hi ha cap referència documental original que en faci esment. Es troba documentada en 

diverses còpies i a les Rationes Decimarum. 

 

12.05 Sant Julià d'Altura (UT63). Les primeres referències documentals a Sant Julià 

d’Altura són una sèrie d’afrontacions de terres dels anys 20 i 40 del segle XI
419

.  

 

Diversos documents descriuen actes jurídics realitzats a l’església: una donació feta 

ante ostium Sancti Iuliani de Altura, et sic fuit ibi iuratus super ipso altare consecratum 

in presencia de Ervigio sacer
420

, un plet ante Sancti Iuliani de Altura in presencia 

domni Odegarii abbatis…  et aliorum bonorum hominum qui ibi aderant
421

, i el 

jurament sacramental d’un testament
422

. En aquest darrer hi ha una deixa explícitament 

per al presbitero Sancti Iuliani. 

 

Un sagrer
423

 s’esmenta en un únic document del 1052 amb motiu de la venda d’una 

casa que en formava part latus Sancti Iuliani de Altura, i on s’especifica que els 

venedors la tenen nostra perprisione et per nostra edificencia.  

 

Quatre documents
424

, a partir del 1066, situen terres dins la paroecia de Sant Julià, 

unes vegades especificant que és dins del terme de Terrassa, i d’altres no. No sembla 

                                                           
415

 1001, FD172 (SLM 104) estrada qui pergit ad domum Sancti Vincenti. 

1003, FD176 (SLM 109) ipsa via qui pergit a domum Sancti Vincenti. 

1010, FD182 (SLM 131) via qui pergit ad domum Sancti Vincentii. 

1018, FD203 (SLM 178)via qui pergit ad domum Sancti Vincenci. 

1030, FD213 (SLM 222)  hante domum Sancti Vincencii. 
416

 FD482 (SLM 488). 
417

 Masagué, 1991. 
418

 Roig, 1991. 
419

 1029, FD211 (SLM 217) in terra Sancti Iuliani. 

1044, FD265 (SLM 330)in strata... ad Sancti Iuliani de Altura. 
420

 1056, FD302  (SLM 377). 
421

 1063, FD325 (SLM 409). 
422

 1080, FD393 (SLM 459) super altare Sancti Iuliani cuius sita est in kastrum Rriba Tallada. Cal 

considerar si es tracta d’una capella al castell de Ribatallada, prop de Sant Julià. 
423

 SLM 365 casa qui est sacraria cum ipsum edificium qui hodie ibi est et inantea ibi fecerimus. Sembla 

que tot i que l’escrivà empra el terme sacraria, ho fa com a atribut, no com a locatiu, per tant amb el sentit 

de sagrer.  
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que el terme de la parròquia de Sant Julià d’Altura respongui a cap divisió anterior sinó 

a una segregació del terme de Sant Pere d’Ègara. L’hagiotopònim Sanctus Iulianus no 

és associat mai a cap mot que descrigui l’edifici, probablement construït durant el segle 

X i refet el segle XI
425

. 

 

12.06 Sant Iscle i Santa Victòria. (UT65) .  La capella de Sant Iscle i Santa Victòria està 

documentada des del 1036
426

 quan una terra situada a Togores afronta amb una strada qui 

pergit ad Sancti Aciscli. El 1060
427

 es fa referència a les tasques d’un Sant Iscle en una 

definició feta a Sant Feliu del Racó, no és segur que es refereixi a aquesta església, però 

és l’única amb aquesta advocació al rodal. El 1069
428

 en una afrontació d’una propietat 

dins el terme d’Arraona es fa referència a la serra de Sant Iscle. L’església ha estat 

excavada i la construcció és dels segles X-XI, que se situa sobre un gran jaciment 

d’època romana
429

. 

 

12.07 Castell d'Arraona (UT130). El castell d’Arraona es documenta en diversos 

diplomes de la nostra selecció. El primer esment correspon a la venda el 1054
430

 

d’aquest per Bernat Amat a Guillem Bernat d’Òdena i la seva esposa Ermengarda. En 

aquesta es concreta  que és ipso kastro de Arraona... cum suis terminis et pertinenciis 

atque adiacenciis suis necnon et aeclesiis,... exceptus ipsum fevum quod ego ibi hodie 

teneo per Guilelmi, episcopi Ausonensis, aud per Gufredi Seniofredi. Sunt hec omnia in 

comitatu Barchinonensi, sicilicet, in Vallense...  i es descriu el seu terme (UT59). 

Posteriorment aquests l’encomanen a Bernat Amat de Rubí
431

, i deu anys després, el 

1064, el donen en feu a Arbert Bernat, a condició que aquest hi posi un castlà
432

. En el 

mateix document s’estipula que en el cas que els infeudadors es fessin amb la parròquia 

de Sant Feliu d’Arraona, també la infeudarien a Bernat Amat. 

 

                                                                                                                                                                          
424

 1066, FD339 (SLM 428) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Iuliani de Altura 

in locum que vocant  Sicher et in Buadela et in ruvira de Amada vel propre Sancti Iuliani prescripti.  

Afronta al nord in ecclesia Sancti Iuliani. 

1082, FD403 (SCV 706)in comitatu Barch., in Vallense, in parrochia s. Iuliani de Altura, in locum que 

vochant Barcia Vera. 

1090, FD471 (SLM 480) in comitatu Barchinonense in Vallense in parrochia Sancti Iuliani de Altura in 

locum que vochant Sicher. 

1092, FD475 (SLM 484)  in comitatu Barchinona infra termine Terratia in parrochia Sancti Iuliani de 

Altura in locum que vochant Mulinos Comitales. 
425

 Masagué, 1991. 
426

 FD234 (SLM 258). 
427

 FD321 (SCV 623) ...un mas que vocant ad ipsas Arenas cum taschis Sancti Aciscli.  
428

 FD361 (ACA1 749)  in chomitato Barchinonense,in Vallense, infra termine chastrum Arraonense, in 

vochativo locho Channameres. Afronta a l’oest in strata pergente per ipsa serra de Sancti Acciscli. 
429

 Masagué, 1991. 
430

 FD299 (ACA1 435). 
431

 ACA1 436. 
432

 FD327 (ACA1 615) Guillem Bernat i la seva esposa Ermengarda donen en feu a Arbert Bernat ipsum 

kastrum de Arraona, et donant ei ipssam terram per fevum... ...et mittat iam dictum Arbertum in 

predictum kastrum ipssum chastellanum aut ipssos chastellanos quibus illi mandaverint ad 

mandamentum et ad voluntatem de predicto Guilielmo et de iam dicta Ermengardis...   
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L’any 1076
433

 el sacerdot Ramon es dóna a Sant Salvador d’Arraona i especifica en 

la signatura que aquestes complantaciones vel edifitiis quod factas habeo infra terminos 

prescripti Arrahone, ita ut seniores prephato castro habeant inde censum vel tascham 

quod eis pertinent.  

 

12.25 Vila de Sabadell (UT53). El segle XI existeix un nucli de població proper al 

mercat de Sabadell i l’església de Sant Salvador d’Arraona. No hi ha cap esment en la 

nostra selecció documental, però han estat localitzades diverses restes en excavacions al 

Passeig de la Plaça Major i la Plaça del Dr. Robert de Sabadell
434

. 

 

12.29 Terme de Sant Feliu d’Arraona (UT55). En tres esments conservats del segle 

XI, del anys 1024
435

, 1055
436

 i  1061
437

, es fa servir el mot paroecia designant l’espai 

que depèn Sant Feliu. Dins l’antic terme d’Arraona hi havia un nucli de població ja 

documentat el 969, el Vilar
438

.  En el cas del 1055 es remarca la dimensió espacial 

afegint-hi el mot terminus. En cap esment es documenta l’hagiotopònim Sanctus Felix  

aïllat, sense acompanyar una referència a l’edifici o a la parròquia. 

 

El 1064
439

 Guillem Bernat d’Òdena i la seva esposa Ermengarda es comprometen a 

infeudar la parròquia a Arbert Bernat si l’aconsegueixen, i descriuen la força necessària 

per la cavalcada: ...si Deus illis dederit ipssam parrochiam de Sancto Felice, donent eam 

ad Arbertum iam dictum. Et propter predictum kastrum et predictam chastellaniam et 

iam dictam parrochiam, sic convenit predictum Arbertum ad iamc dictum Guilielmum 

et ad iam dictam Ermengardem ut abeat illis in ostes et in chavalchadas quinque milites 

obtimos paratos de illorum servicio, sine illorum enganno, et donet eis predictus 

Guilielmus et iam dicta Ermengardis octo asines. Et si ipsam parrochiam de Sancto 

Felice non abuerit, abeat eis in ostes et in chavalchadas tres milites obtimos adobatos 

de illorum servicio, sine engan, et donet eis predictus Guilielmus et iam dicta 

Ermengards sex asines. De tal manera que el domini del Castell s’ha de cobrir amb tres 

milites si no hi ha la parròquia i amb cinc si hi ha la parròquia, i igualment amb sis o 

vuit ases. L’ús de la força en aquesta parròquia implica per tant la dedicació de dos 

milites i dos ases.  

  

El 1076
440

 el mateix Guillem Bernat crida amb els hominum parrochie Sancti Felicis 

Arrahone… in terminum parrochie iam dicte Sancti Felicisel el bisbe Humbert de 

Barcelona per consagrar l’església de Sant Salvador d’Arraona. Aquesta paròquia està 

inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

                                                           
433

 FD381 (ACA2 64). 
434

 Torrella, 1991. 
435

 FD205 (SCV 495) in paroechia de s. Felici de Araona. 
436

 FD301 (ASA 66) de occiduo in termine parrochia Sancti Felicis Arraona. 
437

 FD322 (ACB 1027) in parroechia Sancti Felicis Arraone. 
438

 SLM 36. 
439

 FD327 (ACA1 615). 
440

 FD378 (ACA1 891). 
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12.30 Sant Salvador d’Arraona (UT56). Emplaçada on hi ha l’actual església de Sant 

Feliu de Sabadell, Sant Salvador d’Arraona s’esmenta per primer cop en la documentació 

original el 1064
441

, quan Guillem Bernat d’Òdena i la seva esposa Ermengarda donen en 

feu a Arbert Bernat el castell d’Arraona et excepto ipssum locum de Sancto Salvatore 

vel eius pertinenciis.  Li donen també de ipso mercato de Sancto Salvatore in unam 

mesuram ipsam terciam partem .  

 

En el seu testament del 1074, Sança fa una deixa ad opera Sancti Salvatoris de 

Arrahona... i una altra ad Raimundus presbiter de Sancti Salvatoris, unciam unam per 

missas
442

.  

  

El document més important conservat és la dotalia del 30 d’abril 1076, en la qual es 

dóna testimoni que Humbert, bisbe de Barcelona, amb el bisbe Berenguer de Girona, a 

precs de Guillem Bernat del castell d’Òdena, i dels hominum parrochie Sancti Felicis 

Arrahone,  consagra aecclesiam que est constructa in honore domini nostri Iesu Christi 

et Salvatoris mundi in terminum parrochie iam dicte Sancti Felicis. Dono namque ei 

cimiterium passus XXXX in circuitu illius ut ullus homo ibi ulli homini non faciat ullam 

calumniam sive dampnum neque vim.  

 

El 4 de desembre del mateix any 1076
443

 el sacerdot Ramon es dóna me ipsum, tam 

animae quam corpus, et omnes facultas quod mihi pertinere possint Salvatori nostro 

domino Iesu Christo, cuius ecclesia sita atque consecrata est in comitatu 

Barchinonense, in Vallense, infra terminos Arrahonense, ut ego ibi serviam diebus ac 

noctibus vitae meae et proprietas mea vel que augmentare possim fiat proprietas 

eiusdem matris ecclesiae aput me ipsum...  I a la signatura encara hi afegeix d’altres 

terres plantades i edificis que té al terme del castell d’Arraona
444

. 

 

La darrera referència del segle XI la trobem l’any 1088
445

 en l’execució del testament 

de Guillem Bernat que dóna  domino Deo, Salvatori nostro, cuius ecclesia sita est in 

comitatu Barchinone, infra termines Arrahone. 

 

No figura cap terme ni població que en depenguin, i és dins la parròquia de Sant 

Feliu d’Arraona. Sí que té vinculat d’alguna manera el mercat, anomenat de Sant 

Salvador i que després serà conegut com Sabadell
446

. 

 

                                                           
441

 FD327 (ACA1 615). 
442

 FD373 (ASA 103). 
443

 FD381 (ACA2 64). 
444

 ...Sig+num Raimundus sacerdos, nesciens scribere set puncti soliti hanc prescriptionem ilarique 

animo firmo et adstantibus testes firmare iubeo. Et in prephatam donacionem addo complantaciones vel 

edifitiis quod factas habeo infra terminos prescripti Arrahone, ita ut seniores prephato castro habeant 

inde censum vel tascham quod eis pertinent. 
445

 FD420 (ACA2 201). 
446

 FD327 (ACA1 615) ipso mercato de Sancto Salvatore. 
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Els fonaments de l’església romànica foren posats al descobert el 1922
447

 a l’interior de 

l’actual absis gòtic de la capella del Santíssim de l’església de Sant Feliu, i la sagrera 

delimitada en la dotalia es pot resseguir en el traçat urbà. 

 

12.31 Terme de Sant Vicenç de Jonqueres (UT58). Des del 1017 els escrivans fan 

servir reiteradament el mot paroecia per referir-se al terme vinculat a Sant Vicenç de 

Jonqueres per situar-hi terres. Aquesta paroecia inclourà tres termines i una villa 

anteriors, molt documentats fins llavors: Togores, Sobarber i Jonqueres
 448

. Aquest 

terme parroquial no està inclòs a les Rationes Decimarum però sí al Campillo. 

 

12.32 Terme de Sant Pau de Riu-Sec (UT62). L’església de Sant Pau de Riu-Sec no 

sembla tenir una demarcació territorial vinculada segons es desprèn de la documentació 

de la nostra selecció.  Hi ha una acta de consagració del 1054
449

 només conservada en 

còpia que molt probablement no és autèntica, o té importants interpolacions .Aquesta 

parròquia no està inclosa  al Campillo però sí a les Rationes Decimarum.  

 

12.33 Terme de Sant Julià d’Altura (UT64). Quatre documents
450

, a partir del 1066, 

situen terres a la paroecia de Sant Julià, unes vegades especificant que és dins del terme 

de Terrassa, i d’altres no. No sembla que el terme de la parròquia de Sant Julià d’Altura 

                                                           
447

 Masagué, 1991. 
448

 1017, FD201 (SLM 169)infra termine parrochia Goncarias. 

1036, FD234 (SLM 258) in parrochia Sancti Vincencii de Ioncharias in lochum vocitatum Tegorias. 

1043, FD262 (SLM 324) in parrochia Sancti Vincentii Ioncarias. 

1045, FD267 (SLM 334)in parrochia Sancti Vincenti de Iuncharias in locum vocitatum Sobbarbar. 

1047, FD273 (SLM 338)in parrochia Sancti Vincenti Ionceres in Subarbaro. 

1048, FD277 (SLM 343)in parrochia Sancti Vincencii de Ioncharias, in lochum que dichunt Sobarbar. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... a parte vero circii in parrochia vel in termine de 

Sancti Vincencii de Ioncheres...  

1056,  FD 304 (SLM 380) in parrochia Sancti Vicenti Ionceres in locum que dicunt Sobarbar. 

1056, FD 305 (SLM 382) in parrochia Sancti Vincentii in Ioncheres vel in eius termines sive in 

Sobarbaro. 

1057, FD311 (SLM 389)  Sancti Vincenti Ionceres.  Afronta al nord  in terra Sancti Vincentii. 

1061, FD322 (ACB 1027) in parroechia Sancti Vincencii de Iuncariis. 

1065, FD335 (SLM 417) in parrochia Sancti Vincenti Ioncheres in locum que dicunt Sobarbar. 

1066, FD338 (SLM 427) in parrochia Sancti Vincentii Iuncherensis in voccativo loco Tegorense. 
449

 ADB Liber Dotaliarum, VIII pp. 285-286. Transcripció i traducció de Pere Roca a Catalunya 

Romànica Vol. XVIII (Vallès) p. 154. 
450

 1066, FD339 (SLM 428) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancti Iuliani de Altura 

in locum que vocant  Sicher et in Buadela et in ruvira de Amada vel propre Sancti Iuliani prescripti.  

Afronta al nord in ecclesia Sancti Iuliani. 

1082, FD403 (SCV 706)in comitatu Barch., in Vallense, in parrochia s. Iuliani de Altura, in locum que 

vochant Barcia Vera. 

1090, FD471 (SLM 480) in comitatu Barchinonense in Vallense in parrochia Sancti Iuliani de Altura in 

locum que vochant Sicher. 

1092, FD475 (SLM 484)  in comitatu Barchinona infra termine Terratia in parrochia Sancti Iuliani de 

Altura in locum que vochant Mulinos Comitales. 
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respongui a cap divisió anterior sinó a una segregació del terme de Sant Pere d’Ègara. 

Aquesta parroquia figura a les Rationes Decimarumm  i al Campillo. 

 

12.34 Terme del castell d’Arraona (UT59). El castell d’Arraona figura com a termenat 

en la nostra selecció documental des del 1054
451

, quan els Òdena el compren. En el 

document de venda s’hi delimita el seu terme que afronta a l’est in termines de Sancti 

Minati vel in termines de Poliiano...  al sud in termine de Sancte Marie Antique vel in 

termine de Barberano... a l’oest in Riosicho vel in termine de Terracia sive de Sancti 

Quirici, et pergid usque ad Sobarbar, a parte vero circii in parrochia vel in termine de 

Sancti Vincencii de Ioncheres. 

 

En dos documents del 1066
452

 i 1068
453

 és esmentat en afrontacions de terres el 

fevum d’Arraona, i en dos altres documents del 1069
454

 se situen béns dins el terminus 

del castell d’Arraona. 

 

12.35 Terme d’Arraona (UT60, territori UT178). El terme d’Arraona està documentat 

des del 958
455

 i de manera continuada
456

 durant la resta del segle X i bona part del segle 

XI. El 969
457

 es documenta un vilar dins els seus límits, de la mateixa manera que 

l’església de Sant Salvador
458

. 

 

En un sol document, del 997
459

,  aquesta demarcació és designada amb el mot 

territorium, en la resta sempre es farà servir el mot terminus.  

 

                                                           
451

 FD299 (ACA1 435). 
452

 1066 , FD338 (SLM 427) Afronta a l’est  in terra Sancti Petri sive in fevum arraonense, de occiduo in 

iamdictum fevum arraonense....   
453

 1068, FD356 (ASA 97)  de occiduo in fevum Arrahonensi. 
454

 1069, FD361 (ACA1 749)  in chomitato Barchinonense,in Vallense, infra termine chastrum 

Arraonense, in vochativo locho Channameres. Afronta a l’oest in strata pergente per ipsa serra de Sancti 

Acciscli. 

1069, FD362 (ACA1 750)  in comitatu Barchinonense, infra termine castrum Arrahonense. 
455

 FD55 (ACB 50)in comitato Barchinonense, in termine Arrahona [in] locum Curtes. 
456

 975, FD19 (SLM 49) in comitatum Barchinona infra termine de Arraona in locum que uocant Ruinus. 

1002, FD454  (SCV 382) Butlla de Silvestre II: et in Arrona ...vel in  infra terminos. 

1037-1060, FD235 (ASA 40) un alou in in parrochia Sancti Salvatoris, in loco vocitatu de Polinnano 

afronta al nord in terminio de Arraona seu de Chanellas... de occiduo in rio de Channameres sive in 

termine de Arraona. 

1039, FD247 (SLM 290) L’alou del Castell de Castellar infra terminos Terracie et de Lacera et de Sancti 

Minati et de Arraona… 

1076, FD381 (ACA2 64) Salvatori nostro domino Iesu Christo, cuius ecclesia sita atque consecrata est in 

comitatu Barchinonense, in Vallense, infra terminos Arrahonense...  infra terminos prescripti Arrahone, 

ita ut seniores prephato castro habeant inde censum vel tascham quod eis pertinent. 

1088, FD420 (ACA2 201) Execució testamentària del testament de Guillem Bernat que dóna domino 

Deo, Salvatori nostro, cuius eccelesia sita est in comitatu Barchinone, infra termines Arrahone... terres, 

vinyes, cases, arbres i altres béns in comitatu iamdicto in vocavitis locis ipsa Vite et in Arrahona vel in 

Poliniano.  
457

 FD85 (SLM 36) in comitato Barchinonense in termine Arrahona at ipso Uillare. 
458

 1076, FD381 (ACA2 64).  

1088, FD420 (ACA2 201). 
459

 FD38 (SLM 90) in comitatum Barchinona intus in Tegoras... Afronta de meridie in teritorio Arraona.  
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12.36 Terme de Togores (UT162). El terminus de Togores és citat en la documentació 

per primer cop el 948
460

, inclòs en l’apendicium de Terrassa. Del 961 al 982 trobem que 

es fa servir el terminus de Togores per localitzar les terres directament després de la 

referència al comtat de Barcelona
461

. En el darrer d’aquests documents i en un altre del 

1035
462

 no es parla de terminius sinó de territorium. 

 

Del 1003 al 1030 s’esmenta el territori de Togores sempre en relació a Jonqueres, ja 

sigui també com a territori
463

, ja sigui la vila de Jonqueres
464

 

 

El 1035 ja es veu clarament que la demarcació del terme de Togores ja no devia 

correspondre a cap entitat administrativa, i s’equipara a un locus
465

. El darrer document 

de la nostra selecció, de l’any 1036 mostra que ja és considerat només un locus dins la 

parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres
466

 

 

12.37 Territori de Sobarber (UT131). El territori de Sobarber, en la zona de l’actual 

Can Feu, figura en la documentació entre els anys 963 i 971
467

. En aquest darrer 

document s’especifica que el territori és de la villa de Sobarber. El 991
468

 es fa servir el 

mot terminus (UT207) en comptes de territorium.  Posteriorment serà incorporat al 

terme de la  parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres i figurarà sempre com un locus dins 

d’aquesta parròquia
469

.  

                                                           
460

 FD6 (SLM  12)  in comitatu Barchinone in apendicio Terracense in terminio de Tegoras ad ipso Prado. 
461

 961, FD9 (SLM 23) in comitatum Barquinonensis in teritorio Tegoras in locum que uocant ad ipso 

Mediano.  

966, FD82 (SLM 30) in comitatum Barchinona in termine de Tegores. 

982, FD93 (SLM 64) in comitato Barquinona in territorio Tegoras. 
462

 1035, FD232 (SLM 252) in comitatu Barchinona in territorio vel locum que dicunt Tegorias prope 

Sancta Maria. 
463

 1003, FD176 (SLM 109) in chomitatu Barchuinona in terminio Tegorias sive in Ioncarias. 

1030, FD213 (SLM 222) in chomitato Barchinonense infra termine de Tegorias vel in Goncharias. 

Afronta al nord in ipsa estrada Terracense qui pergit ad Ruvirano... de hocciduo in ipso pugio hante 

domum Sancti Vincencii. 
464

 1018, FD203 (SLM 178) in comitatum Barchinona in terminio Tegorias in vila Ioncarias. Afronta a 

l’est in via qui pergit ad domum Sancti Vincenci. 
465

 FD232 (SLM 252) in comitatu Barchinona in territorio vel locum que dicunt Tegorias prope Sancta 

Maria 
466

 FD234 (SLM 258) in chomitatu Barchinona in parrochia Sancti Vincencii de Ioncharias in lochum 

vocitatum Tegorias. 
467

 963, FD11 (SLM  26)in commitatu Barchinonense in territorio Subarbaro. 

969, FD84 (SLM 35) in comitatu Barchinonense in territorio Subarbaro. 

971, FD13 (SLM  39) in comitatum Barchinona in territorio de uilla Subarbar. 
468

 FD97 (SLM 75) in comitatum Barchinonam infra termine Subarbaro. 
469

 1045, FD 267 (SLM 334)  in comitatu Barchinona in parrochia Sancti Vincenti de Iuncharias in 

locum vocitatum Sobbarbar. 

1047, FD273 (SLM 338) in comitatu Barchinona in Vallense in parrochia Sancti Vincenti Ionceres in 

Subarbaro. 

1048, FD277 (SLM 343) in chomitatu Barchinona in parrochia Sancti Vincencii de Ioncharias, in 

lochum que dichunt Sobarbar. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’oest in termine de Terracia sive de Sancti 

Quirici, et pergid usque ad Sobarbar. 
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12.38 Vila de Sobarber (UT166). Documentada el 971
470

 deu tractar-se d’un petit nucli 

de població prop de l’actual Can Feu. 

 

12.39 Vila de Jonqueres (UT169). La vila de Jonqueres deu ser un petit nucli de 

població dotat d’una demarcació territorial, almenys així sembla desprendre’s dels dos 

primers esments en la documentació original, dels anys 973
471

 i 976
472

. La darrera citació 

dins la nostra selecció documental és del 1018
473

, quan és localitzada dins el terme de 

Togores. Durant el primer quart del segle XI els topònims de Jonqueres i Togores van 

associats d’alguna manera, i finalment Togores acaba formant part de la parròquia de Sant 

Vicenç de Jonqueres (UT58). 

 

 

12.40 Terme de Jonqueres (UT174). El topònim Jonqueres té vinculada una demarcació 

territorial, però hi ha molta vacil·lació en la documentació a l’hora de designar-la. Hi ha 

una villa de Jonqueres (UT169) que podem identificar amb un nucli de població, però 

també un territorium documentat el 988
474

 i un terminus els anys 1010
475

 i 1037
476

. En 

alguns casos el topònim Jonqueres és citat directament sense especificar una demarcació 

territorial (UT206). 

 

12.42 Lloc de Jonqueres (UT206). El topònim Jonqueres és emprat en alguns casos en la 

documentació sense designar clarament una demarcació territorial, però directament 

després de situar els béns de la transacció al comtat de Barcelona
477

. En dos documents 

potser només s’està elidint el mot terminus
478

. 

 

12.43 Terme de Sobarber (UT207). El terme de Sobarber, en la zona de l’actual Can 

Feu, només figura en la documentació l’any  991
479

. En la major part de documents es fa 

servir el mot territorium (UT131) per designar aquesta demarcació.   

 

12.44 Lloc de Togores (UT209). El topònim Togores és acompanyat sovint en la 

documentació per un mot que designa una demarcació territorial (terminus, territorium, 

                                                                                                                                                                          
1056,  FD 304 (SLM 380) in comitatu Barchinona in Vallense in parrochia Sancti Vicenti Ionceres in 

locum que dicunt Sobarbar. 

1056,  FD 305 (SLM 382) in comitato  Barchinonense in Vallense in parrochia Sancti Vincentii in 

Ioncheres vel in eius termines sive in Sobarbaro prope ipsa Archa. 

1065, FD335 (SLM 417) in comitatu Barkinona in parrochia Sancti Vincenti Ioncheres in locum que 

dicunt Sobarbar. 
470

 FD13 (SLM  39) in comitatum Barchinona in territorio de uilla Subarbar 
471

 FD17 (SLM 43) in comitatum Barchinonense intus in uilla uocita Goncheras 
472

 FD90 (SLM 51) in comitatum Barchinonam intus in uilla Ioncarias. 
473

 FD203 (SLM 178) in comitatum Barchinona in terminio Tegorias in vila Ioncarias. Afronta a l’est in 

via qui pergit ad domum Sancti Vincenci. 
474

 FD31 (SLM 72) in comitatum Barchinonense in teritorio Goncharias uel in ipso Pugo. 
475

 FD182  (SLM 131) in chomitato Barchinonense in Vallense in termine de Ioncharias in locum 

Riopullo. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Vincentii. 
476

 FD 240 (ACB1 543) in chomitatu Barchinonense, in terminio de Ioncharias sive de Terracia.  
477

 991, FD97 (SLM 75) in Ioncarias i a loco... que uocant Klaperos 1001, FD172 (SLM 104) in 

chomitatu Barcuinona... in Goncharias. 
478

 1003, FD176 (SLM 109) in chomitatu Barchuinona in terminio Tegorias sive in Ioncarias. 

1030, FD213 (SLM 222) in chomitato Barchinonense infra termine de Tegorias vel in Goncharias.  
479

 FD97 (SLM 75) in comitatum Barchinonam infra termine Subarbaro. 
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UT162), però en uns quants documents
480

, entre 997 i 1031 es fa servir el topònim sol 

directament després a la referència al comtat de Barcelona. És remarcable que en tots 

aquests documents no es fa servir només la preposició in sinó que la precedeix intus,  

remarcant el fet d’estar dins d’alguna espai molt delimitat. 

 

El 1065
481

 es documenta per primer cop en la nostra selecció el llinatge dels Togores, 

en els cavallers Bernat Bernat de Togores i el seu germà Bernenguer Bernat. El 1066
482

  

Togores forma clarament part de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.  

 

12.45 Vilar d’Arraona (UT203 ). El 969
483

 es documenta dins el terme d’Arraona un 

Vilar, probablement un nucli de població o espai apte per a ser habitat. 

 

12.47 Santa Maria de Togores (UT373). La domus  de Santa Maria de Togores es 

documenta en dues afrontacions de terres dels anys 1031
484

 i 1035
485

. Sembla que mai ha 

estat associada a cap nucli de població ni espai delimitat, però sí inclosa dins el terme de 

Togores, documentat des de mitjans del segle X
486

,  i després a la parròquia de Sant 

Vicenç de Jonqueres. 

 

12.48 Mercat de Sabadell (de Sant Salvador) (UT485).
487

 El mercat de Sant Salvador, 

que a partir del segle XII serà conegut com el mercat de Sabadell, es troba documentat en 

la nostra selecció el 1064
488

,  quan Guillem Bernat d’Òdena  i la seva esposa Ermengarda 

donen en feu a Arbert Bernat el castell d’Arraona excepto ipssum locum de Sancto 

Salvatore vel eius pertinenciis.  Li donen també de ipso mercato de Sancto Salvatore in 

unam mesuram ipsam terciam partem . Et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipsso 

mercato, donant ei de hoc quod Guilielmus et Ermengardis iam dicti tenuerint  ad illorum 

dominicum ipssam terciam partem.  

 

12.49 Vila de Sant Vicenç (de Jonqueres) (UT466). Documentada una sola vegada, el 

1093
489

, la vila de Sant Vicenç de Jonqueres ha de ser un petit nucli habitat proper a 

l’església homònima. 

 

 

 

                                                           
480

 997, FD38 (SLM 90)in comitatum Barchinona intus in Tegoras... Afronta de oriente in teritorio de 

Sancti Minati. 

997, FD109 (SLM 91) in comitatum Barchinona intus in Tegoras. 

998, FD110 (SLM 93) in comitatum Barchinona intus in Tegoras.  

1031, FD219 (SLM 231) in comitatum Barchinona intus Tegores prope dommo Sancta Maria. 
481

 FD 334 (ACA1 630). 
482

 FD 338 (SLM 427) in comitatu Barchinonense in Vallense, in parrochia Sancti Vincentii Iuncherensis 

in voccativo loco Tegorense…  
483

 FD85 (SLM 36) in comitato Barchinonense in termine Arrahona at ipso Uillare. 
484

 FD219 (SLM 231) in comitatum Barchinona intus Tegores prope dommo Sancta Maria. 
485

 FD232 (SLM 252) in comitatu Barchinona in territorio vel locum que dicunt Tegorias prope Sancta 

Maria. Afronta al sud amb una terra qui est ante domum Sancta Maria . 
486

 948, FD6 (SLM  12)  in comitatu Barchinone in apendicio Terracense in terminio de Tegoras. 
487

 Aquest mercat és ben conegut gràcies a l’ampli estudi de Mercè Argemí (M. Argemí 2010). 
488

 FD327 (ACA1 615). 
489

 FD482 (SLM 488) de parte orientis in vila de Sancti Vi[ncen]cii. 
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13.00 Santa Perpètua de Mogoda 

 

13.01 Santa Perpètua de Mogoda (UT91). Santa Perpètua de Mogoda es documenta en 

diverses afrontacions durant tot el segle XI, des del 1016
490

. Alguns dels documents 

conservats qualifiquen l’edifici de domus
491

, i d’altres d’ecclesia 
492

.  

 

L’any 1063 es documenten en una venda un seguit de sagrers iuxta ecclesiam Sancte 

Perpetue que arriben a formar un cert teixit urbà amb carrers
493

. El  1077 es parla 

d’aquest espai com a  cimiterium
494

. 

 

L’espai vinculat jurídicament a l’església figura en diversos documents, i rep dos 

noms, en tres casos terminus
495

 i  en cinc casos paroecia
496

. Probablement aquest terme es 

correspon amb l’antic terme de Mogoda (UT92), documentat des del 982
497

. 

 

13.02 Santa Maria Antiga (Santiga) (UT94). Tot i haver-se trobat una ara 

paleocristiana
498

 en l’entorn de l’edifici de Santa Maria, no hi ha cap referència 

documental original anterior al 1018
499

, on en una afrontació s’esmenta Sancta Maria 

Antiqua. Diverses afrontacions donaran notícia de camins que s’hi adrecen, però no hi 

ha cap esment en el qual l’hagiotopònim acompanyi algun mot que designi l’edifici
500

. 

                                                           
490

 1016, FD198 (ACB 261)  cum vinea de Sancta Perpetua. 

1018, FD202 (ACB 299) super domum Sancta Perpetua. 

1032, FD224 (ACB 485) in ipsa strata qui vadit iusta Sancta Perpetua. 

1040, FD255  (SCV  552)ipsa serra que pergit super ecclesia de s. Perpetua. 

1046, FD271 (ACB 707) prope Sancta Perpetua… subtus Sancta perpetua… terra de Sancta Perpetua. 

1093, FD481 (ASA 132) in strada qui pergit per ipsa serra ad Sancta Perpetua. 
491

 1018, FD202 (ACB 299) super domum Sancta Perpetua. 

1061, FD323 (ACB 1031) prope domum Sancta Perpetua… estrada qui pergit ante domum sancta 

Perpetua. 
492

 1040, FD255  (SCV  552)ipsa serra que pergit super ecclesia de s. Perpetua. 

1063, FD326 (ACB 1050) iuxta ecclesiam Sancte Perpetue... in ecclesia et in exitu Sancte Perpetue. 
493

FD326 (ACB 1050) Una casa afronta a l’est  in ecclesia et in exitu Sancte Perpetue, a meridie et 

occiduo in callibus ipsorum sacrariorum, a circio in sacrario Guilielmi Mironis. 
494

 FD384 (ACB 1311) ipsas meas mansiones ubi ego abito, qui sunt in cimiterio Sancta Perpetua. 
495

 FD270 (AHT 38)in termine de Sancta Perpetua. 

1060 FD319 (ACB  998) in termine de Sancta Perpetua. 

1064, FD331 (ACB  1706) in termine de Sancta Perpetua. 
496

 1055, FD301 (ASA 66)  in termine parrochie Sancte Marie Antique et Sancte Perpetue. 

1063, FD326 (ACB 1050)iuxta ecclesiam Sancte Perpetue... in parrochia iam dicte virginis. 

1073, FD370 (ACB 1239) in parochia Sancta Perpetua, in loco que dicunt Mugoda. 

1075, FD375 (ACB 1268) in parrochia Sancte Perpetue. 

1093 (ACB 1583) in parrochia Sancta Perpetua de Mogoda. 
497

 (ACB139) in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda. 
498

 Peig, 1991. 
499

  FD202 (ACB 299) prope Sancta Maria Antiqua. 
500

 1032, FD224 (ACB 485) in ipsa strata qui vadi iusta Sancta Maria Antiqua et pergit ad Sancti 

Cucuphati. 

1066, FD340 (ASA 87) in estrada publica qui pergit ad Sancta Maria. 

1067, FD350 (ASA 92) in strata pergente ex castro Barberani per Lobateres et pervadit usque ad Sancta 

Maria Antiqua. 
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Santa Maria Antiga està dins d’una demarcació, el terme de Santa Maria Antiga 

(UT95) que s’esmenta sovint  en la documentació no original del segle X, i en la 

documentació original a partir del 1044,  i serà designat com a parròquia des del 1055. 

 

13.03 Terme de Mogoda (UT92). El terme de Mogoda està documentat en els diplomes 

de la nostra selecció entre el 982 i el 1016. En els quatre primers documents és 

anomenat sempre terminus
501

, i en el darrer rep l’apel·latiu de pagus
502

. 

 

13.04 Terme de Santa Perpètua de Mogoda (UT93). L’espai vinculat 

administrativament a l’església de Santa Perpètua figura en diversos documents, i rep dos 

noms, en tres casos terminus
503

 i  en nou casos paroecia
504

. En un sol document, del 

1067
505

, es fan servir les dues paraules: terminum de parochia Sancta Perpetua. El 

1093
506

 el terme de Canyelles consta com una subdemarcació de la parròquia de Santa 

Perpètua.  

 

Probablement aquest terme parroquial es correspon amb l’antic terme de Mogoda 

(UT92), documentat des del 982
507

. 

 

Aquesta parròquia està inclosa a les llistes de franqueses de Ramon Berenguer I
508

, a 

les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

                                                                                                                                                                          
1068, FD356 (ASA 97) in stratam ubique pergente de Santa Maria Antiqua usque ad Granullarios. 

1074, FD373 (ASA 103) in strata pergente de castrum Barberano usque ad Sancta Maria Antiqua per 

Lobateres.  
501

 982, FD57 (ACB139) in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda siue et de 

martorilias. 

1001, FD 171 (ACB1 11) in comitatum barchinonense, in terminio de Mogoda. 

1002, FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. et in Mogoda vel infra eius terminos. 

1005 (ACB 58) infra termine de Mogoda. 
502

 1016,   FD 198  (ACB1 261) in pago que dicunt Mogoda que té una afrontació cum vinea de Sancta 

Perpetua. 
503

 FD270 (AHT 38)in termine de Sancta Perpetua. 

1060 FD319 (ACB  998) in termine de Sancta Perpetua. 

1064, FD331 (ACB  1706) in termine de Sancta Perpetua. 
504

 1055, FD301 (ASA 66)  in termine parrochie Sancte Marie Antique et Sancte Perpetue. 

1063, FD326 (ACB 1050)iuxta ecclesiam Sancte Perpetue... in parrochia iam dicte virginis. 

1073, FD370 (ACB 1239) in parochia Sancta Perpetua, in loco que dicunt Mugoda. 

1075, FD375 (ACB 1268) in parrochia Sancte Perpetue. 

[1059-1080], FD463 (ACA2 115).  

1084, FD409 (ACB 1442) in parrochiam Sancte Perpetue. 

 [1049-1088], FD467  (ACA2 207) Relació dels drets de tragí de la verema de Renard Guillem de la 

Roca. Et de parrochia de Mogoda, ubi est vestra tona, asinos II.   

1089, FD468 (ACB 1503) in Vallense...  in parrochia Sancta Perpetua de Mogoda.  

1093 (ACB 1583) in parrochia Sancta Perpetua de Mogoda. 
505

 1067, FD351 (ACA1 712) in chomitatu Barchinona, infra terminum de parochia Sancta Perpetua, in 

locum que vocant Tapias. 
506

 FD486(ACB 1583) in chomitatu barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancta Perpetua de 

Mogoda, in termine Kanalies, in locum que dicunt ad ipsos Gorgos. 
507

 982, FD57 (ACB139)  in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda. 
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13.05 Terme de Santa Maria Antiga (UT95). El primer esment a un espai depenent de 

Santa Maria Antiga és de l’any 1044 quan en una afrontació figura el termine Sancta 

Maria Antiga
509

 que es documenta sovint des de mitjans del segle X en les còpies
510

. El 

1054
511

 aquest terme limita amb el del castell d’Arraona. El 1055 una afrontació parla 

del termine parrochie Sancte Marie Antique
512

. Posteriorment en diverses transaccions 

se situen les terres in paroecia de Santa Maria Antiga
513

. Aquesta demarcació parroquial 

està inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

13.07 Lloc d’Olmed (UT208). Lloc de localització indeterminada, entre Polinyà, 

Santiga i Santa Perpètua. En aquest punt hi ha el polígon industrial de Ca n’Humet de 

Dalt. Potser Humet és l’evolució d’Olmed. En els tres documents originals de finals del 

segle X
514

 de la nostra selecció sempre se situa dins el comtat de Barcelona, al Vallès. 

 

13.09 Terme de Canyelles (UT376). El terme de Canyelles es troba en un punt 

indeterminat entre Polinyà, Arraona i Santa Perpètua. Es troba documentat en la nostra 

selecció de diplomes a partir del 1032
515

. El 1093
516

 consta com una subdemarcació 

dins la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda. 

 

 

 

14.00 Sant Cugat del Vallès 

 

14.01 Sant Cugat (monestir UT66, església UT176). El cenobi de Sant Cugat, a 

Octavià, és la gran estructura monàstica del Vallès i del comtat de Barcelona els segles X 

i XI. La quantitat de documentació que hi fa referència és enorme, tant dels seus propis 

fons com dels altres arxius on fàcilment trobem transaccions fetes pels monjos, 

                                                                                                                                                                          
508

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) Relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i 

Ramon Guillem (de Montcada) et franchedas de parrochia de Mogoda. 
509

 FD264 (ASA 50). 
510

 Tot i anomenar-se de Santa Maria Antiga, pot ser que la demarcació documentada a finals del segle X i 

principis del segle XI no sigui eclesiàstica, com passa amb el terme de Sentmenat. No sempre 

l’hagiotopònim reflecteix una estructura religiosa. 
511

 1054, FD299  (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta al sud in termine de Sancte Marie 

Antique. 
512

 FD301 (ASA 66). 
513

 1065, FD337 (ACB 1089) in parrochia Sancte Marie Antiqua. 

1069, FD363 (ASA 99) in parrochia Sancti Salvatoris Poliano et Sancta Maria Antiga. 
514

 992, FD98 (SLM 76) in commitatum Barchinonense in Uallense intus in Olmedo.  

994, FD134 (ACA1 6) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in locum Olmedo. 

997, FD163(ACA1 32) in comitatum Barchinonense, in Vallense, intus in locum Olmedo.  
515

 FD 224 (ACB1 485) in comitatu barquinonense, in Vallense, in terminio de Chanalilias.  Afronta al 

sud in ipsa strata qui vadit iusta Sancta Perpetua, et pergit ad Sancti Cucuphati, al nord in ipsa strata qui 

vadi iusta Sancta Maria Antiqua et pergit ad Sancti Cucuphati. 

1037-1060, FD235 (ASA 40) un alou de Polinyà afronta al nord in terminio de Arraona seu de Chanellas 
516

 FD486(ACB 1583) in chomitatu barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancta Perpetua de 

Mogoda, in termine Kanalies, in locum que dicunt ad ipsos Gorgos. 
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participació d’aquests en actes públics o senzillament afrontacions amb terres propietat 

del monestir.  

 

Amb el nostre estudi volem descriure dels escrivans dels segles X i XI i llur relació 

amb els llocs de culte seculars. Les institucions monàstiques responen a una dinàmica 

completament diferent i mereixerien un estudi a part que no té lloc en aquest treball. És 

per això que tot i consultar els fons documentals monàstics, no hem recollit tota la 

informació referent als cenobis (Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç del Munt i Sant 

Miquel del Fai) si no només aquella en la que es fa esment de llocs de culte seculars.  

 

Hem distingit dues unitats topogràfiques, el monestir pròpiament dit (UT66), 

documentat en un diploma original el 944
517

, i l’església (UT176), documentada en els 

diplomes originals des del 947
518

, a la que cal sumar l’alou del monestir (UT317), 

documentat des del 1002
519

.  

 

14.02 Sant Cebrià d’Aiguallonga (UT67). Un sol document original del segle XI 

esmenta, l’any 1043, en una afrontació, la parròquia d’Aiguallonga
520

, sense ni tan sols 

esmentar l’hagiotopònim (Sant Cebrià).  No correspon a la localització de l’actual església 

de Sant Cebrià de Valldoreix.  

 

14.03 Sant Pere d'Octavià (UT147). L’església de Sant Pere d’Octavià no figura en la 

documentació original dels segles X i XI, però sí abundantment en còpies. L’edifici fou 

destruït el segle XIX per fer l’actual mercat
521

.   

 

14.04 Santa Maria de Gausac (UT70). L’església de Santa Maria de Gausac (actualment 

Sant Adjutori) no és esmentada ni a la documentació original dels segles X- XI, ni a les 

Rationes Decimarum ni al Campillo. L’edifici és del segle X, refet posteriorment
522

. 

 

 

14.05 Sant Vicenç de Cercedol (del Bosc) (UT72). Un sol document original del segle 

XI esmenta, l’any 1043
523

, en una afrontació, la parròquia de Cercedol, sense esmentar 

l’hagiotopònim (Sant Vicenç). Sembla que aquesta parròquia deixà d’existir molt aviat ja 

que no és inclosa ni  a les Rationes Decimarum  ni al Speculum de l’arxiver Campillo.  

 

14.06 Santa Maria de Campanyà (UT75). L’església de Santa Maria de Campanyà no 

consta ni a la documentació original dels segles X- XI, ni a les Rationes Decimarum ni al 

Campillo. L’edifici és del segle X refet posteriorment
524

. 

 

 

                                                           
517

 SCV 23 (FD138) Gumila dóna a la domum Sancti Cucufati cenofia... propter Deum et remedium 

anime patri meo Petroni unes cases. 
518

 FD74  (SCV 27) s. Cucufati martiris Christi, cuius baselica fundata est in comitatu Barch. 
519

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. 
520

 FD263  (ACB 652) aquilolinis in parochia Sancti Felicis de Vale de Milanos vel de Cercedol vel de 

Aqualonga. 
521

 Ramos, 1991. 
522

 Masagué, 1991).  
523

 FD263 ( ACB1 652) aquilolinis in parochia Sancti Felicis de Vale de Milanos vel de Cercedol vel de 

Aqualonga. 
524

 Masagué, 1991. 
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14.07 Sant Llorenç de Fontcalçada (UT78). L’església de Sant Llorenç de Fontcalçada 

no figura ni a la documentació original dels segles X- XI, ni a les Rationes Decimarum ni 

al Campillo. L’edifici és del segle X refet posteriorment
525

. 

 

14.08 Sant Sever (UT146). L’església de Sant Sever
526

 , tot i que no es documenta ni als 

diplomes originals dels segles X- XI, ni a les Rationes Decimarum ni al Campillo, per la 

documentació no original conservada, probablement existia el segle XI. 

 

14.09 Sant Joan de Mora (UT149). L’església de Sant Joan de Mora  no figura ni a la 

documentació original dels segles X- XI, ni a les Rationes Decimarum ni al Campillo. 

 

14.10 Terme de Sant Cebrià d’Aiguallonga (Valldoreix) (UT68). Un sol document 

original del segle XI esmenta, l’any 1043, en una afrontació, la parròquia 

d’Aiguallonga
527

, sense ni tan sols esmentar l’hagiotopònim (Sant Cebrià).  El terme deu 

ser el mateix de l’antic terminio de Aqualonga documentat des del  939
528

. Aquesta 

parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo (com a Valldoreix). 

 

14.14 Terme de Sant Vicenç de Cercedol (UT74). Un sol document original del segle 

XI esmenta, l’any 1043, en una afrontació, la parròquia Cercedol
529

, sense ni tan sols 

esmentar l’hagiotopònim (Sant Vicenç).  No està inclosa a les Rationes Decimarum  ni al 

Campillo. 

 

14.15 Terme de Santa Maria de Campanyà (UT76). El terme de la parròquia de Santa 

Maria de Campanyà no figura a la documentació original dels segles X i XI, però sí a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo (aquí annexa a Valldoreix). 

 

14.18 Terme de Sant Pere d’Octavià (UT148). El terme de la parròquia de Sant Pere 

d’Octavià no s’esmenta a la documentació original dels segles X i XI, però sí a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

14.19 Sant Martí de Bosquerons (UT150). L’església de Sant Martí de Bosquerons no 

figura ni a la documentació original dels segles X- XI, ni a les Rationes Decimarum ni al 

Campillo. 

 

14.20 Sant Medir (UT151). L’església de Sant Medir no consta a la documentació 

original dels segles X- XI, a les Rationes Decimarum ni al Campillo. 

 

14.21 Terme d’Aiguallonga (UT183). El terme d’Aiguallonga es documenta en 

diversos diplomes de la nostra selecció entre el 939
530

  i el 1002. Ordinàriament 

s’esmenta directament després de la referència al comtat de Barcelona, dins seu se 

situaran ells llocs de Valldoreix
531

 i Llaceres
532

. El 1002
533

 la butlla de Silvestre II 

                                                           
525

 Masagué, 1991. 
526

 Puigferrat, 1991. 
527

 FD263  (ACB 652) aquilolinis in parochia Sancti Felicis de Vale de Milanos vel de Cercedol vel de 

Aqualonga. 
528

 ACB 23. 
529

 FD263  (ACB 652) aquilolinis in parochia Sancti Felicis de Vale de Milanos vel de Cercedol vel de 

Aqualonga. 
530

 939, FD 53 (ACB 23) in comitato Barchinonense... in terminio de Aqualonga siue de castrum 

Terracia uel in terminio de Egara uel in Caldas uel in quocumque loco in predicto comitatu.  
531

 954-986, FD 47 (SCV 174) in pago Barch., in terminio de Agualonga, in loco de Valle Aurex. 
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marca els límits de l’alou del monestir de Sant Cugat, que termena a l’oest infra 

terminos de Agualonga.  

 

14.22 Lloc de Valldoreix (UT184).  El lloc de Valldoreix  figura en un document de 

datació imprecisa (954-986)
534

 que el situa in pago Barch., in terminio de Agualonga, in 

loco de Valle Aurex. 

 

14.23 Terme de Gausac (UT186).  El terme de Gausac s’esmenta en un sol document 

de la nostra selecció, de l’any 997
535

. Ha de correspondre a la vall homònima. 

 

14.24 Terme de Cercedol (UT188). El terme de Cercedol no consta en els documents de 

la nostra selecció
536

.  

 

14.27 Terme de Canals (UT217). El terme de Canals figura en un sol document de 

l’any 1000
537

. 

 

14.29 Terme de Sant Cugat (UT317) (alou). La butlla de Silvestre II, datada del 

1002
538

, delimita ipsum alaudem, qui est in circuitu monasterii, a parte orientis 

terminat cum terminos vel infra terminos de Cerdaniola, de parte vero meridie affrontat 

in ipsa serra que dicunt Cerola vel Acutellos, sive in alaudem s. Petri monasterii 

Puellarum, et in terminos de Agualonga, de occidente namque parte similiter affrontat 

in terminos vel infra terminos de Agualonga vel de castrum Rivo Rubeo; de parte vero 

circi affrontat in terminos de Teracia vel de castro Rivo rubio et in villa que dicunt 

Melanos; cellam s. Felicis cum terminis et adiancentiis suis... No fa servir el mot 

terminus per descriure aquest espai, però totes les delimitacions són termini. El 1038
539

 

sí que és designat amb el mot terminus. 

 

 

 

15.00 Sant Llorenç Savall 

 

15.01 Sant Llorenç Savall (UT152). Sant Llorenç de Llacera consta per primer cop en 

un document del 956 quan hom situa una terra in terminio Terracensis in Lacera prope 

Sancto Laurencio
540

. El 997 torna a a figurar en una afrontació
541

. 

 

L’edifici és designat amb el mot ecclesia diverses vegades
542

;  el 1050 i el 1051 es 

juren sacramentalment dos testament per altare consecrato Sancti Clementi martir et 

                                                                                                                                                                          
532

 1002, FD174  (SCV-M 51, SCV 370) in comitatum barch., in terminio de aqualonga, in locum quem 

dicunt Laceras.  
533

 FD454 (SCV 382). 
534

 FD 47 (SCV 174). 
535

 FD 48 (SCV 330) in comitatum Barch., in terminio de Gaqvusago, ad ipso Portello. 
536

 Figura en un document original no inclós en la nostra selección, del 942, el pergamí número 10 del fons 

de Sant Cugat del Vallès conservat a Montserrat.  
537

 FD124 (AHT 14) in commitato Barchinonense, in terminio de Canales. 
538

 FD454 (SCV 382). 
539

 FD245 (SLM 274) in chomitatu Barchinona in terminio de Rio Rubio vel de Terracense sive de Sancti 

Cucufati cenobii. 
540

 FD1 (SLM 15). 
541

 FD36 (SLM 87).  
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confessor, cuius altario fundatum est in ecclesia Sancti Laurencii
543

; al mateix 

document es fa una deixa per ipso cimiterio. En un testament del 1066 es llega un bou in 

ipsa opera de ipso porticho
544

. Altres donacions estan documentades el 1049
545

 i el 

1093
546

. 

 

Alguns documents originals parlen dels clergues al servei de Sant Llorenç; el primer 

d’ells, del 1010 anomena un prevere Radulf
547

. La resta del segle hi ha esments diverses 

vegades a clergues i preveres, especialment en deixes testamentàries
548

, i també a algun 

objecte litúrgic que han de fer servir
549

. 

 

Sant Llorenç Savall té un terme associat que el 1074 és anomenat parròquia (UT153). 

 

15.02 Sant Feliu de Vallcarca (UT83). Una afrontació de terres de l’any 966 documenta 

per primer cop un Sancti Felix martir al terminio de Lazera
550

. No hi ha cap altra notícia 

en un document original fins el 1059 quan s’esmenta la domum Sancti Felicis de Valle 

Charcara
551

. Si bé en aquest darrer document l’edifici és designat amb el mot domus, 

un any després  ho serà amb el mot ecclesia en la important deixa que fa Udalguer en el 

seu testament: ecclesie Sancti Felicis de Lacera C aureos mancusos ad ipsa opera et ad 

dedicacionem
552

.  En el mateix document el dit Udalguer deixa un alou presbitero 

eiusdem ecclesie Sancti Felicis, ut eam cantet et teneat eam sine blandimento ullius 

hominis, et si quis vicarius aut aliquis homo voluerit ei eum auferre, non abeat 

potestatem, sed statim sit liberum et solidum de ipso castro que dicunt Petra, et 

predictus presbiter teneat et possideat in diebus vite sue et post obitum suum eligat 

alium presbiterum qui teneat eum in servicium predicte ecclesie, et ipse alium usque in 

finem seculi. Aquesta deixa esdevé la fundació del benefici que ha de mantenir el 

prevere de Sant Feliu, especificant la seva dependència com a solidus del castell de 

                                                                                                                                                                          
542

 1050, FD (SLM 351)in ecclesia Sancti Laurencii… in Lazaria. 

1051, FD284 (ACB 777)in ecclesia Sancti Laurentii… in Lazaria. 

1060, FD318 (SLM 398) presbitero Sancti Laurencii de Lacera, qui cantet eius ecclesiam. 

1078, FD388 (ACB 1332) ad ecclesiam Sancti Laurencii de Lacera. 
543

 1050, FD (SLM 351)i 1051, FD284 (ACB 777)super altare Sancti Clementi, martir et confessor, qui 

est situs in ecclesia Sancti Laurentii, in comitato Barchinona, in Lazaria. 
544

 FD345 (SLM 432). 
545

 FD281 (SLM 348) ad Sancti Laurenti de ipsa Val. 
546

 FD488 (SLM 487) ad Sancti Laurenci de ipsa Val migera ua de ordii. 
547

 1010, FD183 (SLM 133) Radulfus presbiter Sancti Laurencii de ipsa Valle. 
548

 1047, FD274 (SLM 339)    Sancti Laurentii de ipsa Valle.... clericos Sancti Laurentii quui eam 

cantaverint. 

1060, FD318 (SLM 398)  Et dimitto presbitero Sancti Laurencii de Lacera, qui cantet eius ecclesiam. 

1066, FD345 (SLM 432) Ad presbiteros Sancti Laurentii de ipsa Valle sextarios II de ordeo. 

1078, FD388 (ACB 1332)ut habeat eum cum omnibus suis pertinenciis ille clericus qui iam dictam 

ecclesiam Sancti Laurencii decantabit.  

1092, FD478 (ACB 1550)  Sancti Laurencii de ipsa Valle… ad eius clericis mancusos II. 
549

 1092, FD478 (ACB 1550) Sancti Laurencii de ipsa Valle libram I plate, unde calicem faciunt, et ad 

eius clericis mancusos II. 
550

 FD12 (SLM 32). 
551

 FD317 (SLM 397). 
552

 1060, FD318 (SLM 398). 
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Pera
553

. És molt interessant com estableix la manera en que el càrrec ha de ser proveït, 

per elecció del mateix prevere. El 1066 rebrà una altra deixa
554

.  

 

No serà fins el 1078 que es parla de la parrochia Sancti Felicis de Valle Charchara 

en situar-hi un mas
555

. 

 

15.03 Sant Pere de Mur (UT85). Un sol document, del 1077, localitzant un alou, 

esmenta un Sant Pere, al costat de Mur
556

.   Molt probablement es tracta de l’actual 

capella de Sant Pere del Dalmau edifici del segle XI
557

. 

 

15.04 Castell de Pera (UT80). El Castell de Pera és esmentat en dos documents de la 

nostra selecció. El primer en una afrontació del 1059
558

, i el segon en el Testament 

d’Udalguer qui el 1060
559

 llega el seu alou de Gavarred al prevere de Sant Feliu (de 

Vallcarca) per a que es faci càrrec d’aquesta església i  romangui liberum et solidum de 

ipso castro que dicunt Petra.  En el mateix document Udalguer deixa el castell al seu 

germà Gerbert. L’edifici es desenvolupa durant el segle XI a partir d’una torre de guaita 

del segle X
560

. 

 

15.06 Terme del castell de Pera (UT81). En la nostra selecció no consta el terme del 

castell de Pera, tot i que sí en les còpies
561

. 

 

15.07 Santa Maria del castell de Pera (UT82). Edifici que sembla fet el segle XI però 

que no figura en la documentació fins el  segle XIV
562

.  

 

15.08 Terme de Sant Feliu de Vallcarca (UT84). En un sol document original, del 

1078, s’esmenta la parrochia Sancti Felicis de Valle Charchara en situar-hi un mas
563

. 

Aquesta parròquia no està inclosa a les Rationes Decimarum però sí al Campillo. 

 

15.11 Terme de Sant Llorenç Savall (UT153). L’església de Sant Llorenç té un espai 

vinculat ja des de l’any 977que en alguns casos és anomenat apendicio
564

 i en d’altres 

paroecia
565

. Potser els esments del segle X no designen una demarcació eclesiàstica sinó 

                                                           
553

 En aquestes dates el mot solidus designa el vassall que ha prestat un homenatge que preval per sobre 

dels altres que hagi prestat ho pugui prestar. Figura el 1053 per primer cop, i es generalitza el seu ús en la 

dècada següent (Bonnassie, 1981, p. vol II p. 191).  
554

 FD345 (SLM 432) ad Sancti Felicis de Valle Charcara emina I de ordeo. 
555

 FD388 (ACB 1332). 
556

 FD385 (SLM 456) in termine Lazaria in locum vocitatum ad ipso Muro prope Sancti Petri. 
557

 Peregrina, 1991. 
558

 FD317 (SLM 397) Afrontacions d’uns alous situats a Llacera in ipso castrum de petra, de circii in ipsa 

estrada qui vadit per ipsa serra ad ipsa connamina et pervadit ad ipso castello. 
559

 FD318 (SLM 398). 
560

 Borfo, 1991. 
561

 íbid. 
562

 Peregrina, 1991. 
563

 FD388 (ACB 1332). 
564

  974, FD18 (SLM 48) in apendicio Sancti Laurenti (no és del tot segur que sigui Sant Llorenç Savall). 

997, FD37 (SLM 88) in comitatum Barchinonense in Lacaria in apendicio Sancti Laurenti. 

1092, FD474 (SLM 483) in comitatum Barchinona in apendicio Sancti Laurenti que vocant Lazcera. 

1099, FD494 (SLM 498)  in comitatu Barcinona in apendicio de Sancti Laurencii de ipsa Val.  
565

 1078, FD388 (ACB 1332)   in parrochia iam dictae ecclesiae Sancti Laurencii. 

1086, FD419 (SLM 471) in ipsa parocia de Sancti Laurencii de Lacera. 
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una de civil que té per nom l’hagiotopònim, com és el cas de Sentmenat. També en algun 

cas apendicio podria significar només el vessant de la muntanya de Sant Llorenç. 

 

La parròquia de Sant Llorenç Savall està inclosa en les Rationes Decimarum i al 

Campillo, i el 1077
566

 es documenta un alou de Sant Llorenç Savall. 

 

15.12 Lloc de Llacera (UT163). El lloc de Llacera es documenta el 956
567

 i el 959
568

  

dins el terme de Terrassa. El 980
569

 se situa al terme de Terrassa, dins de Castellar. El 

983
570

 i el 997
571

 ja se situa dins de Castellar. Finalment el 1078
572

 figura com un espai 

ample, sense determinar. 

 

La consideració de Llacera com un locus contrasta amb l’abundant documentació 

dels segles X i XI que el considera un terminus (UT165). 

 

15.13 Terme de Llacera (UT165).  Un total de deu documents
573

 de la nostra selecció, 

d’entre el 961 i el 1077,  fan esment del terme de Llacera per situar-hi propietats. 

Paral·lelament alguns documents tracten Llacera com un locus (UT163) dins dels termes 

de Terrassa o Castellar.  

 

15.14 Lloc d’Horta (UT197). Dos documents de l’any 966
574

 esmenten el lloc d’Horta, 

dins el terme de Llacera, que deu correspondre a la Vall d’Horta. 

 

 

15.15 Torre de Llacera (UT463). En el seu testament de 1092
575

, Berenguer Domnuç 

deixa  al seu fill Ramon ipsam turrem de Lacera aput totum meum alaudem que ego ibi 

abeo. 

                                                           
566

 FD385 (SLM 456) in alaude de Sancti Laurencii de ipsa Valle. 
567

 FD1 (SLM 15) in comitatum Barchilonensis in terminio Terracensis in Lacera prope Sancto Laurencio. 
568

 FD56 (ACB 52) in comitatum Barchinonensem, in terminio Terracense, in locum que dicunt Lacaria. 
569

 FD24 (SLM 58) in chomitato Barchinonense in terminio Terracia in Castellare in Lazaria. 
570

 FD27 (SLM 65) in comitatum Barchinonam infra termine de Kastellare in locum que uocant Laceira 

prope ipsa Terue. 
571

 FD37 (SLM 88) in comitatum Barchinonense in Lacaria in apendicio Sancti Laurenti uel in 

Sauinnana. 
572

 FD388 (ACB 1332) ipsum meum mansum, quod habeo in Ladera, ad ipsa Conamina. 
573

 961, FD10 (SLM 24) in comitato Barchinonensis in terminio Lacera in locum Salas que dicitur 

Saluignana. 

966, FD12 (SLM 32) in comitatum barhinonense in terminio de Lazera in locum que dicunt Geneskare. 

Una peça afronta al nord in terra Sancti Felix martir. 

996, FD 60 (ACB 277) in comitatum Barchinonense, in terminio de Lacera in locum que dicunt Orta. 

996, FD61 (ACB 278) in comitatum Barchinonense, in territorio de lacera, in locum que dicunt Orta.  

997, FD 36 (SLM 87) in comitatum Barchinonense infra termine de Laceira in locum que uocant 

Sauinnana. 

997, FD72 (ACB 304) in comitatum Barchinonense, in terminio de Lacera. 

1010, FD183 (SLM 133) in termine Lacaria. 

1039, FD247 (SLM 290) L’alou del Castell de Castellar infra terminos Terracie et de Lacera et de Sancti 

Minati et de Arraona et de Riorubio et de Oleastrello. 

1051, FD284 (ACB 777) infra terminos de Lazaria. 

1077, FD385 (SLM 456) in comitatu Barcinona in termine Lazaria in locum vocitatum ad ipso Muro 

prope Sancti Petri. 
574

 996, FD 60 (ACB 277) in comitatum Barchinonense, in terminio de Lacera in locum que dicunt Orta. 

996, FD61 (ACB 278) in comitatum Barchinonense, in territorio de lacera, in locum que dicunt Orta.  
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16.00 Sant Quirze del Vallès 
 

16.01 Sant Quirze de Galliners (UT87). En la documentació original consultada només 

trobem referències indirectes a Sant Quirze, les dues primeres són afrontacions de terres, 

una del 1024 amb l’ alode de Sancti Quirici
576

 i la següent, del 1037
577

, amb una strada 

qui pergit ad Sancti Quirici.  

 

En cap document es troba l’hagiotopònim acompanyant un mot que designi l’edifici. 

Aquest presenta restes dels segles X-XII
578

. 

 

Hi ha una acta de consagració datada del 1050, però no conservada en document 

original, que probablement és autèntica, ja que a partir del 1053 totes les referències són 

per situar terres dins la parrochia Sancti Quirci (UT88).  El 1082 es documenta un 

Ramon Amat de Sant Quirze
579

. 

 

16.02 Sant Feliu de Vilamilans (UT89). Una ara paleocristiana, probablement del segle 

V
580

, i l’advocació a Sant Feliu indiquen  la  possible antiguitat d’aquesta església. El 

document original  més antic de la nostra selecció que l’esmenta és la butlla atorgada 

per Silvestre II al monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 1002
581

 que inclou dins les 

seves possessions la cellam s. Felicis cum terminis et adiancentiis suis, esmentada 

després de descriure els termes de l’alou de Sant Cugat, que en darrer lloc els fa afrontar 

amb la villa que dicunt Melanos.  

 

El 1038 hi ha la primera referència inequívoca en l’afrontació d’unes terres
582

. Només 

un document esmenta la parròquia (UT90).  

 

16.03 Sant Pere dels Torrents (UT154). L’església de Sant Pere dels Torrents no figura 

a la documentació original del segle XI, i l’edifici fou totalment destruït el segle XVII. Es 

trobava prop de la masia de Can Barra on ha estat excavada una necròpolis que es 

remunta al segle X
583

. 

 

16.04 Terme de Sant Quirze de Galliners (UT88). Es documenta amb els mots 

terminus i  paroecia a partir del 1053 ja sigui dins del terme de Terrassa
584

 o no
585

. 

Possiblement se segregà del terme de Terrassa a partir de la consagració de l’any 1050. 

                                                                                                                                                                          
575

 FD478  (ACB1 1550). 
576

 FD204 (ACB 377). 
577

 FD240 (ACB 543). 
578

 Masagué, 1991. 
579

 FD402 (ACB 1392). 
580

 Pladevall, 1991. Hi ha la signatura de l’abat Donadeu de Sant Cugat (904-917). 
581

 FD454  (SCV 382) et in villa que dicunt Melanos; cellam s. Felicis cum terminis et adiancentiis suis. 

La butlla de Joan XVIII, del novembre del 1007 (SCV 412) repeteix els mateixos termes. 
582

 FD245 (SLM 274) de parte orientis in Sancti Felicis de Villa Milanis. 
583

 Excavació del 2003 realitzada per Javier González Muñoz. 
584

 1053, FD288 (SLM 368) in comitatum Barquinona infra termines Terracia in parrochia Sancti 

Quirici. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’oest in termine de Terracia sive de Sancti 

Quirici, et pergid usque ad Sobarbar. 

1059, FD315 (ACB 986)in comitatu barchinonensi, in termino terraciae, in parrochia Sancti Quirici. 
585

 1085, FD410 (SLM 465)in comitatu Barchinona in parrochia Sancti Quirici Montem Gallinarii. 
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La parròquia de Sant Quirze de Galliners està inclosa a les Rationes Decimarum i al 

Campillo. 

 

16.05 Terme de Sant Feliu de Vilamilans (UT90). La butlla de Silvestre II del 1002
586

 

confirma la  cellam s. Felicis cum terminis et adiancentiis suis... al monestir de Sant 

Cugat. Posteriorment, el 1043, consta com a parròquia  en una afrontació d’unes 

propietats al terme de Sant Pere de Rubí
587

.  

 

La parròquia de Sant Feliu de Vilamilans està inclosa a les Rationes Decimarum  i al 

Campillo (en aquest com a annexa a Sant Quirze). 

 

16.06 Vila de Milans (UT319). Segons alguns documents Sant Feliu estaria a la Vila de 

Milans, especialment a la butlla de Silvestre II del 1002
588

. El 1043
589

 es documenta un 

Vale de Milanos, que potser només un error de l’escrivà. 

 

 

17.00 Sentmenat 

 

17.01 Sant Menna (UT98). Les excavacions  realitzades
590

 a l’església vella de 

Sentmenat situen la fundació d’aquesta en el segle V, i figurarà en la documentació 

original a partir del 1017
591

, sobretot en afrontacions de terres. Un document del 1031
592

 

designa l’edifici amb el mot domus, i el vincula amb el terme. Un altre document, del 

1064, designa amb el mot ecclesia l’edifici de Sant Menna
593

.  

 

El terminus o territorium Sancti Minati es troba sovint  en els documents originals dels 

segles X i XI
594

, es tracta d’una demarcació de caràcter civil que adopta l’hagiotopònim. 

No és fins el 1055 que s’esmenta el terminium parrochia Sancti Minati
595

, que es farà 

servir habitualment per a situar terres en diversos documents
596

.  

                                                           
586

 FD454 (SCV 382). 
587

 FD 263 (ACB1 652)  la parròquia de Sant Pere de Rubí afronta de aquilolinis in parochia Sancti 

Felicis de Vale de Milanos. 
588

 1002, FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. L’alou del monestir de Sant Cugat termena al nord  in 

villa que dicunt Melanos: cellam s. Felicis cum terminis et adiancentiis suis... 

1038, FD245 (SLM 274) de parte orientis in Sancti Felicis de Villa Milanis. 
589

 FD 263 (ACB1 652). 
590

 Excavacions realitzades el 1992-1994 al pati de la Rectoria (Coll i Riera, Molina i Vallmitjana i Roig i 

Buxó 1995). 
591

 1017, FD200 (ACA1 124) Una propietat afronta al nord in terra de Sancti Minati.  

1029, FD209 (ACA1 194)  Una propietat afronta a l’oest in terra Sancti Minati.   

1047, FD 275 (SLM 341) afrontació in terra Sancti Minati. 

1047, FD 276 (SLM 342) afrontació in terra Sancti Minati. 
592

 1031, FD216 (ACA1 208)...in chomitatu Barquinona, [in term]mine de Sancti  [Min]ati, prope suo 

domo. 
593

 1064, FD330  (SLM  415) de circi in ecclesia Sancti Minati. 
594

 995, FD35 (SLM 82) in terminio de Sancti Minati . 

997 (SLM 90) in teritorio de Sancti Minati. 

999 (SCV 343) in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati. 

1029, FD209 (ACA1 194 in chomitatu Barquinona in termines Sancti Minati, in locho vocitatu Kanellas.   

1039 (SLM 290) infra terminos Terracie et de Lacera et de Sancti Minati. 
595

 FD301 (ASA 66). 
596

 [1032-1060] FD499 (ACA2 31) in chomitato Barchinonense, in Vallense, in termine et parrochia de 

Sancti Minati, de Kanellas, ad ipso pugio Chugulo sive ad ipsa chosta de [...]alego.   
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El 1017 es documenta una vila de Sant Menna, màrtir
597

, dins de la qual hi ha un palau, 

i el 1067 es documenta una família que porta el cognom Sentmenat
598

. 

 

17.02 Sant Fruitós (UT100). L’església de Sant Fruitós no figura en la documentació 

original consultada, però sí en còpies. L’hagiotopònim Fruitós pot indicar un origen antic 

de l’edifici per la seva estreta vinculació a la litúrgia hispano-mossàrab. L’edifici és 

datable del segle XII
599

. 

 

17.03 Castell de Sentmenat (UT96). El castell de Sentmenat figura en el nostre recull 

documental el 1075 en una afrontació de terres
600

. El 1067 es documenta un Seniofred de 

Sancti Minati
601

. L’edifici actual és del segle XII i refet posteriorment
602

. 

 

17.04 Castell de Guanta (UT101).  Aquest edifici no consta en la documentació dels 

segles X i XI, però presenta alguns elements constructius que podrien indicar un origen 

del segle X
603

 

 

17.05 Terme del castell de Sentmenat (UT97). En la documentació de la nostra selecció 

no ha cap referència a que aquest castell fos termenat. 

 

17.06 Terme de Sentmenat (parròquia) (UT99). El terminus o territorium Sancti 

Minati es troba sovint  en els documents originals dels segles X i XI (UT177 i UT179), es 

tracta d’una demarcació de caràcter civil que adopta l’hagiotopònim.  

 

Un document del 1031
604

 vincula el terme de Sentmenat amb la seva domus. El 1055 

consta en la documentació original el terminium parrochia Sancti Minati
605

, que es farà 

servir habitualment en la documentació per a situar terres
606

.  

 

Les Rationes Decimarum  i el Campillo recullen aquest terme  parroquial. 

 

                                                                                                                                                                          
1064, FD330  (SLM  415)  in parrochia Sancti Minati. 

1066, FD345 (SLM 432)in parrochia Sancti Minati. 

1069, FD363 (ASA 99)in parrochia Sancti Salvatoris Poliano et Sancta Maria Antiga et de Sancti Minati. 

1075, FD374 (SLM 454)  in parrochiam Sancti Minati. 
597

 1017, FD200 (ACA1 124) in comitatu Barhinonense, in Vallense, intus in villa Sancti Minati martir, 

ad ipso Palacio.   
598

 1067 (SLM 435) Seniofred de Sancti Minati. 
599

 Masagué, 1991. 
600

 FD374 (SLM 454) in strata ubique pergente subtus castro Sancti Minati. 
601

 FD 347 (SLM 435). 
602

 Masagué, 1991. 
603

 Pladevall, 1991. 
604

 1031, FD216 (ACA1 208)...in chomitatu Barquinona, [in term]mine de Sancti  [Min]ati, prope suo 

domo. 
605

 FD301 (ASA 66). 
606

 [1032-1060] FD499 (ACA2 31) in chomitato Barchinonense, in Vallense, in termine et parrochia de 

Sancti Minati, de Kanellas, ad ipso pugio Chugulo sive ad ipsa chosta de [...]alego.   

1064, FD330  (SLM  415)  in parrochia Sancti Minati. 

1066, FD345 (SLM 432)in parrochia Sancti Minati. 

1069, FD363 (ASA 99)in parrochia Sancti Salvatoris Poliano et Sancta Maria Antiga et de Sancti Minati. 

1075, FD374 (SLM 454)  in parrochiam Sancti Minati. 
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17.07 Terme de Sentmenat (UT177, territori UT179). L’hagiotopònim Sant Menna, 

que dóna lloc al romanç Sentmenat, es fa servir per designar una demarcació territorial no 

eclesiàstica des de finals del segle X. L’ús de l’hagiotopònim podria induir a pensar que 

aquesta demarcació està vinculada a l’església de Sant Menna, però l’ús que se’n fa és 

equivalent al de les altres demarcacions territorials coetànies del mateix entorn que no 

tenen un edifici eclesiàstic com a punt de referència. 

 

Aquesta demarcació és anomenada del 955 al 1082 terminus
607

. En una sola ocasió, el 

997
608

 es fa servir el mot territorium. Tres documents, entre el 1036 i el 1047
609

 parlen 

d’una Vall de Sentmenat, al Vallès. 

 

A partir del 1055 es parla de la parròquia de Sant Menna (UT99). Un document de 

datació incerta, d’entre el 1032 i el 1060
610

, designa aquesta demarcació territorial com a 

termine et parrochia al mateix temps. 

 

Dins el terme de Sentmenat hi ha dos llocs de culte, Sant Menna
611

 (UT98) i una certa 

Capella
612

 (UT223).  

 

17.08 Terme del castell de Guanta (UT102). En la documentació original consultada no 

hi ha cap referència a una demarcació territorial vinculada al castell de Guanta, tot i que 

potser hi sigui en altres diplomes.  

 

17.09 La Capella (UT223 ). Al terme de Sentmenat figura tant al segle X com al XI el 

topònim ipsa Capella
613

 que no necessàriament fa referència a un edifici eclesiàstic, però 

                                                           
607

 995, FD 35 (SLM 82) in comitatum Barchinonense in Uallense in terminio de Sancti Minati.  

999, FD50 (SCV 343) in comitato Barch., in Vallense, in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati. 

1012, FD 192 (ACA1 104) in chomitatu Barquinonnense, in termine Sancti Minati.  

1029, FD209 (ACA1 194) in chomitatu Barquinona in termines Sancti Minati.   

1031, FD216 (ACA1 208)...in chomitatu Barquinona, [in term]mine de Sancti  [Min]ati.   

1039, FD247 (SLM 290) alodium de Castelar... quod est infra terminos Terracie et de Lacera et de 

Sancti Minati. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’est in termines de Sancti Minati. 

1082, FD398 (SLM 461) in comitatu Barchinonense, in Vallense, infra terminem Sancti Minati in locum 

que vocant ipsa Capella. 
608

 FD 38 (SLM 90) de oriente in teritorio de Sancti Minati. 
609

 1036, FD456 (SLM 259) in commitatum Barchinone, in Vallense, in valle Sancti Minati. 

1047,  FD275 (SLM 341) La comtessa Ermessenda fa una donació a Sant Llorenç del munt d’unes terres 

in comitatum Barchinone, in Vallense, in valle Sancti Minati. 

1047, FD 276 (SLM 342) in comitatum Barchinone, in Vallense, in valle Sancti Minati. 
610

 FD499  (ACA2 31)  in chomitato Barchinonense, in Vallense, in termine et parrochia de Sancti Minati, 

de Kanellas, ad ipso pugio Chugulo sive ad ipsa chosta de [...]alego.    
611

 1031, FD216 (ACA1 208)...in chomitatu Barquinona, [in term]mine de Sancti  [Min]ati, prope suo 

domo. 
612

 995, FD 35 (SLM 82) in comitatum Barchinonense in Uallense in terminio de Sancti Minati in ipsa 

Capella.  

1082, FD398 (SLM 461) in comitatu Barchinonense, in Vallense, infra terminem Sancti Minati in locum 

que vocant ipsa Capella. 
613

 995, FD 35 (SLM 82) in comitatum Barchinonense in Uallense in terminio de Sancti Minati in ipsa 

Capella. 

999, FD50 (SCV 343) in comitato Barch., in Vallense, in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati vel 

super montem Maiorem, in locum que dicunt Mercellos. 
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que ho sembla prou. Mai es documenta una advocació vinculada a aquest topònim, i el 

darrer diploma, del 1082
614

, s’hi refereix com al locum que vocant ipsa Capella, el que 

podria indicar que no quedava  ja cap resta d’edificació.  

 

Pel que descriu un document del 1064
615

 estaria al sud-oest de l’església de Sant 

Menna (UT99), i a la part oriental del vilar (UT429).  

 

17.10 Vila de Sentmenat (UT363). L’any 1017
616

 hi ha la venda d’unes cases intus in 

villa Sancti Minati martir, ad ipso Palacio. És l’única referència a aquest nucli de 

població en la documentació original consultada. 

 

17.11 Palau de Sentmenat (UT364). Un sol document, de l’any 1017
617

 dóna testimoni 

de l’existència d’un Palau, dins la Vila de Sentmenat.   

 

17.12 Vilar de Sentmenat (UT429). Un document del 1064
618

 dóna referència d’aquest 

Vilar, que estaria al sud de l’església de Sant Menna (UT99) i que tindria a l’est la 

Capella  (UT223) 

 

 

18.00 Terrassa 

 

18.01 Sant Pere de Terrassa (UT107). Equival a (UT211) Sant Pere d’Ègara. 

 

18.08 Sant Cristòfor de Ca n’Anglada (UT114).  En els primers esments que trobem de 

Sant Cristòfor els escrivans escullen el mot locus per designar allà on el 1037 antiquitus 

tria altaria erecta habentur,  Sancte videlicet Dei genitricis Marie et Sancti Gabrielis 

archangeli atque Sancti martiris Christofori
619

.  

 

Quan els comtes donen l’alou de Sant Cristòfor al monestir de Sant Llorenç del 

Munt, probablement allà només quedava el record d’un lloc de culte ja que Locus 

namque est humilis et desertus atque destitutus et ad hedificandum aptus.  

                                                                                                                                                                          
1012, FD 192 (ACA1 104) in chomitatu Barquinonnense, in termine Sancti Minati, ad ipsa Chappella.  

1029, FD209 (ACA1 194) in chomitatu Barquinona in termines Sancti Minati, in locho vocitatu Kanellas.   

1031, FD216 (ACA1 208)...in chomitatu Barquinona, [in term]mine de Sancti  [Min]ati,.   

1039, FD247 (SLM 290) alodium de Castelar... quod est infra terminos Terracie et de Lacera et de 

Sancti Minati. 

1054, FD299 (ACA1 435) ipso kastro de Arraona... Afronta a l’est in termines de Sancti Minati. 
614

 FD398 (SLM 461). 
615

 FD330 (SLM 415) in comitatu Barchinonense in Vallense in parrochia Sancti Minati in ipso Vilar vel 

in ipsa Kapella vel in ipso boscho. Afronta a orient in torrente qui pervadit per ipsa Kapella...de circi in 

ecclesia Sancti Minati. 
616

 FD200 (ACA1 124). 
617

 FD200 (ACA1 124) intus in villa Sancti Minati martir, ad ipso Palacio. 
618

 FD330 (SLM 415) in comitatu Barchinonense in Vallense in parrochia Sancti Minati in ipso Vilar vel 

in ipsa Kapella vel in ipso boscho. Afronta a orient in torrente qui pervadit per ipsa Kapella...de circi in 

ecclesia Sancti Minati. 
619

 [1037], FD239 (SLM  264). 

1037, FD236 (SLM 262) in comitatum Barchinona infra termines Terratia in loco vocitato Sancti 

Christofori. 

1038, FD246 (SLM 276) in giro Sancti Christophori... in termine Terracia... in locum que dicunt Sancti 

Christophori. 
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L’abat Odger establirà uns anys després un matrimoni en aquell alou ad domum 

Sancti Christofori, ad domus edificandum, simul cum ipsa eclesia ud eam bene 

condiregatis et dirigenter instruatis et ipso alode bene laboretis
620

, del que es desprèn 

que la domus o ecclesia (mots que aquí s’utilitzen com a sinònims) està funcionant ja 

que l’abat els demana que en tinguin cura i la regeixin, i els encarrega edificar una casa 

(el precedent de l’actual mas de Ca n’Anglada) i treballin bé l’alou.  

 

El mot locus no es tornarà a fer servir per designar Sant Cristòfor, sinó només 

l’hagiotopònim precedit per les preposicions propter o ante
621

. L’edifici tornarà a ser 

anomenat ecclesia en un document de 1053
622

. La resta d’esments a Sant Cristòfor 

durant el segle XI són afrontacions de terres
623

. 

 

No hi ha cap indici que aquesta església hagi tingut algun terme o població vinculats. 

Prop de l’església es localitzà el 1958 una necròpolis amb tombes de tegulae  i un 

sarcòfag de plom datat del segle IV
624

. L’edifici és del segle XI però reutilitza elements 

constructius d’època romana
625

. 

 

18.24 La Torrota de l'Obac (UT118). Construcció defensiva de mitjans del segle XI. No 

és esmentada en la documentació consultada
626

.  

 

18.25 L'Aiguacuit (UT115). Correspon a Vila Filar (18.51 UT213) 

 

18.26 Serra Llarga (els Corralots de l’Obac) (UT116).  Estructures arquitectòniques 

relacionades d’alguna manera amb la Torrota de l’Obac (UT118) datables dels segles X-

XI per la presència d’opus spicatum en els paraments. Foren parcialment excavades el 

1911
627

. 

 

18.28 Castell de Terrassa (Torre del Palau) (UT103). El terme del castell de Terrassa 

(UT104) està àmpliament documentat entre els diplomes originals de la nostra selecció, 

                                                           
620

 1049, FD280 (SLM 346). 
621

 1053,  FD 289 (SLM 370)prope ecclesia Sancti Christo[fori]. 

1054, FD296  (SLM 373)prope Sancti Christofori. 

1054, FD298 (AHT 42) prope Sancti Christofori. 

1067, FD348 (AHT 64)  ante Sancti Christofori. 

1093, FD483 (AHT 83) in Kampo de Felo, ante Sancti Christofori. 
622

 1053,  FD 289 (SLM 370)prope ecclesia Sancti Christo[fori]. 
623

 1044, FD265 (SLM 330) in strata qui pergit per Sancti Christofori sive a Buadella sive per Sancti Iuliani 

de altura. 

1074, FD372 (SLM 453) ipsa buada de Sancti Christofori. 

1085, FD416 (SLM 467) in strada qui pergit ad Egara qui divisit de Sancta Eugenia et pergit ad Sancti 

Christophori. 

1074 (SLM 453) ipsa buada de Sancti Christofori. 
624

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental. El sarcòfag es troba al Museu del Castell Cartoixa de 

Vallparadís, núm. inv. 14. 
625

 (Ferran, Sant Cristòfor de Ca n'Anglada 1991).
626

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental.  Borfo, 1991. 
627

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental.  

Gorina, P., "Tarrasa" Informes y memorias de la Comisaría provincial de Excavaciones Arqueológicas de 

Barcelona, Badalona 1955, pp 163-166.  Borfo, 1991.  
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però l’edifici en si no. Només un document del 1026
628

 fa referència a una torre singular 

ja que hi ha una strada publica qui pergit de Egera ad ipsa turre. L’edifici que s’ha 

conservat, la Torre del Palau, és probablement del segle XI
629

. 

 

18.29 Sant Just i Pastor (UT155). En un document de l’any 1101, conservat en còpia del 

segle XVII
630

, se situa al sud de Santa Maria una ecclesia antiquitus vocata Iusti et 

Pastoris. En les excavacions del conjunt episcopal d’Ègara
631

 ha estat possible identificar-

la just on assenyala el document. 

 

18.30 Sant Sadurní (UT156). La capella de Sant Sadurní, avui desapareguda, és 

esmentada en un únic document original del segle XI, quan en situar unes terres el 1026 

es diu que són infra terminis Terracia, ante Egera vel ante Sancti Saturnini
 632

. 

 

18.31 Santa Eulàlia (UT157). De la capella de Santa Eulàlia només hi ha una referència, 

un document del 1023 que, segons l’escrivà, va ser escrit in Sancta Eulalia
633

. Potser 

estava situada a l’actual carrer de Sant Antoni
634

. 

 

18.33 Santa Eugènia i Santa Susanna (UT113) (Santa Margarida del Mojal). L’actual 

capella de Santa Margarida del Mojal, que al segle XI és anomenada Santa Eugènia, es 

documenta per primer cop en un diploma original el 1037
635

;  l’any següent l’edifici ja és 

designat amb la paraula domus
636

, i després ecclesia
637

.  

 

Diversos cops se situen terres en relació a l’edifici
638

, però resulta especialment 

interessant la sèrie de transaccions que comença el 1042 i acaba el 1059 en que l’església 

és donada dos cops i permutada un altre com qualsevol altra propietat, ja sigui per part de 

laics, clergues o monjos
639

. Mai es fa referència cap comunitat ni un terme vinculats a 

aquest edifici. Aquest és de finals del segle XII amb materials tardorromans reutilitzats
640

. 
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 FD207 (AHT 23) infra terminis Terracia, ante Egera vel ante Sancti Saturnini... in strada publica qui 

pergit de Egera ad ipsa turre. 
629

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Moro, 1991.  
630

 AHT 91. 
631

 Garcia i Linares, Moro i Garcia, & Tuset Bertrán, 2009, p. 171. 
632

 FD207 (AHT 23). 
633

 FD207 (AHT 23). 
634

 Vall, 1991.  
635

 FD237 (AHT32)  prope Sancta Eugenia. 
636

 1038, FD273 (SLM 273) ad domum Sancta Eugenia. 
637

 1042 (SLM  320) ecclesiam Sancte Eugenie cum aliis altaribus qui ibidem sunt fundati, cuius nomina 

vocant Sancte Margarite virginis et Sancte Susanne.  

1042 (SLM 321) ecclesiam Sancte Eugenie. 

1044, FD266  (SLM 332)ecclesiam Sancte Eugenie cum aliis altaribus cum ipsas terras et vineas vel 

domos qui sunt in circuitu ecclesiae. 

1074, FD372 (SLM 453) ecclesia de Sancta Eugenia. 
638

 1040, FD249 (SLM 298) in locum vocitatum Fevolinas prope Sancta Eugenia. 

1041, FD258 (SLM 307) in locum vocitatum Sancta Eugenia. 

1041, FD259 (SLM 312) intus in Feulines prope Sancta Eugenia. 

1074, FD372 (SLM 453)  prope ipsa ecclesia de Sancta Eugenia. 

1085, FD416 (SLM 467)in strada qui pergit ad Egara qui divisit de Sancta Eugenia. 
639

 1042 (SLM  320) Queruç dóna al seu fill Ramon el seu alou amb edificis i adjacents, ecclesiam Sancte 

Eugenie cum aliis altaribus qui ibidem sunt fundati, cuius nomina vocant Sancte Margarite virginis et 

Sancte Susanne... qui mihi advenit per mea comparacione... in comitatu Barchinonense in termine 

Terracia in loco vocitato Fiuilines. Han de donar dues lliures de cera l’any a Sant Llorenç. 

1042 (SLM 321) Òria (esposa de Queruç) fa la mateixa donació a Ramon que la que es troba a SLM 320. 
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18.34 La Moreria (UT117). Estructura defensiva d’època altmedieval que no figura en la 

documentació original des segles X i XI
641

. 

 

18.35 Vila de Terrassa (UT106) (cf. 18.06). Nucli de població que neix als peus dels 

castell de Terrassa. No es documenta entre els diplomes de la nostra selecció.  

 

18.36  Terme del castell de Terrassa (UT104). El terme del castell de Terrassa es troba 

àmpliament documentat durant el segle X, a partir de l’any 920
642

. La manera més 

habitual de designar aquesta demarcació territorial és amb el mot terminus, que es fa 

servir des del 937, durant tot el segle X
643

 i en l’únic document de la nostra selecció on 

s’esmenta al segle XI, el 1065
644

. En els primers documents, del 920
645

 i  933
646

, es 

                                                                                                                                                                          
1044, FD266  (SLM 332) Òria dóna al seu fill Miró clergue el seu alou amb l’[ecclesiam] Sancte  

Eugenie cum aliis altaribus qui ibidem sunt fundati, cuius nomina vocant Sancte Margarite virginis et 

Sancte Susanne... in comitatu Barchinona in termine Terracia in loco vocitato Feulines, a condició que 

hauran de donar a Sant Llorenç del Munt una lliura de cera cada any. 

1059, FD316 (SLM 394)  Ramon Queruç permuta amb Odger, aba Sancti Laurentii una cum collegio 

monachorum... ecclesiam Sancte Eugenie cum aliis altaribus cum ipsas terras et vineas vel domos qui 

sunt in circuitu ecclesiae. Est iamdicta ecclesia in commitatu Barchinone[nsis in terminio] de Terracia. 
640

 Ferran, 1991.  
641

 Fernàndez, 1991.  
642

 , FD51 (ACB9)in comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant 

Palatio Fracto. 
643

 937, FD68 (SLM 4)in pago Barhinonense in terminio de castrum Terracia in Midiano. 

937, FD70 (SLM 6)in comitatum Barchinonense in terminio de castrum Terracia in locum que dicunt 

Midiano. 

939, FD53 (ACB 23) in comitato Barchinonense... in terminio de Aqualonga siue de castrum Terracia 

uel in terminio de Egara uel in Caldas uel in quocumque loco in predicto comitatu. 

941, FD72 (SLM 8) in comitatum Barchinonensis infra terminio de castrum Terracia in locum Mediano. 

947, FD73 (SLM 10) in chomitato Barchinonense in terminio kastrum Terracia in locho que diqunt 

Midiano.  

956, FD77 (SLM 17)  in comitatu Barchinona in terminio castrum Terracia in locum Soto. 

958, FD113 (AHT 1) in commitatum Barchinona, in terminio de kastrum Terracia, in Sivaniano. 

960, FD8 (SLM 22) in comitatum Barchinonense in terminio castrum Teracense in locum que dicunt 

Mata de Pera. 

962, FD79 (SLM 25) in comitatum Barchinonense in terminio castrum terracense in locum que dicunt ad 

ipso soto. 

962, FD114 (AHT 2) in comitatum Barchinonense, in terminio de castrum Terracia, in locum que dicunt 

Fornellus. 

963, FD115 (AHT 3) in comitatum Barchinona, in terminio castrum Terra(cia), in locum que dicunt 

Galiano. 

965, FD81 (SLM 29) in comitatum Barchinonense in terminio castrum Terracense in locum que dicunt 

Agello ad ipso medianello. 

974, FD89 (SLM 46) in comitatum Barchinonensis in terminio de castrum Terracia siue de Castelare 

prope Sancti Laurenti. 

986, FD95 (SLM 68) in comitatu Barchinonensis in terminio de castro Terracia ad ipsas Canales. 
644

 1065, FD336 (SLM 420) infra terminum kastri Terratie est nominatim terre et vinee, domus et 

sacraria. 
645

 FD51 (ACB9)in comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant 

Palatio Fracto. 
646

 FD4 (SLM1)in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense, in locum que dicunt in 

terminio de Agello et ad Remuninello et in ipso Soto.  
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designa amb el mot apenditium.  Finalment, hi ha tres documents en què es designa 

aquesta demarcació directament com a castrum Terraciae
647

. 

 

18.37 Terme de Sant Pere d’Ègara (UT108). En un document del 1043
648

 unes 

propietats són situades in parochia sive in terminio de Teracia vel de Egara, de tal 

manera que s’identifica el terme del castell de Terrassa amb el terme parroquial de Sant 

Pere d’Ègara. Aquest terme parroquial seguirà sent esmentat  en la documentació original 

a partir del 1078
649

, sempre explicitant que és dins del terme de Terrassa.  

  

L’única vegada que es fa referència al terme de Sant Pere d’Ègara sense fer referència 

al de Terrassa és en la dotalia de Sant Martí de Sorbet, quan es diu que aquesta església és 

edificada in episcopium Barchinonense, infra terminos Sancti Petri Egarensis ecclesia, 

cui hec ecclesia Sancti Martini stat subdita ab antiquo tempore
650

. Cal parar esment que 

tampoc es fa esment en aquest document al comtat de Barcelona, com és costum, en 

aquest cas s’opta per situar l’edifici i la parròquia dins el Bisbat de Barcelona, 

remarcant així el caràcter eclesiàstic de l’acte.  Aquesta parròquia està inclosa a les 

a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

18.38 Santa Maria de Terrassa (UT109). correspon a UT212. 

 

18.39 Sant Miquel de Terrassa (UT110). El mausoleu que des del segle V es troba al 

centre del conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa no figura en cap referència 

documental. Els treballs arqueològics
651

 mostren que durant els segles X i XI seguia en 

ús. 

 

18.40 Castell de Vallparadís (UT111). Aquesta fortalesa no és esmentada en la nostra 

selecció documental fins el segle XII i l’edificació sembla ser de la mateixa època
652

. 

 

18.41 Lloc de Terrassa (UT161). El topònim Terrassa es fa servir tot sol en uns quants 

documents sense indicar una demarcació o el castell, el més antic dels quals data del 

920
653

. En la major part de casos s’hi fa esment per situar l’església de Sant Llorenç que 

                                                           
647

 936, FD52  (SLM2)in comitatum Barchinonensis in kastro Terracia in locum que dicunt Mediano.  

938, FD 71 (SLM 7)in comitatum Barchinonense in kastro Terracia in locum que dicunt Mediano. 

969, FD86 (SLM 37) in comitatum Barchinonense in castrum Terracia in locum ipsum Soto. 
648

 FD263 (ACB1 652). 
649

 1078 (ACB 1392) in comitatu barchinonensi, in terminio de Terratia, in loco qui nuncupatur Gaiano, 

in parroechia Sancti Petri de Egera. 

1082, FD402 (ACB 1392) in comitatu barchinonensi, in terminio de Terratia, in loco qui nuncupatur 

Gaiano, in parroechia Sancti Petri de Egera. 

1084, FD406 (AHT 69) ...in chomitatum Barchinone, in terminis Terracie, in parrochia Sancti Petri 

Egara, in loccum vocitatum Champ de Felo. 

1085, FD416 (SLM 467) Barchinone in terminis Terracie in parrochia Sancti Petri Egara. 
650

 1096, FD492 (AHT 85). 
651

 Garcia i Linares, Moro i Garcia, & Tuset Bertrán, 2009, p. 139-140. 
652

 Borfo, 1991.  
653

 920, FD51 (ACB9)in comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant 

Palatio Fracto. Afronta a l’est amb el torrent que va a Terracia.  
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es troba al montem alciore supra Terracia
654

.  Un sol document, del 937
655

, designa 

Terrassa amb el mot locus. 

 

18.42 Terme d’Ègara (UT192). Un sol document de l’any 1039
656

 dóna testimoni d’un 

terme d’Ègara, com si estigués diferenciat del terme del castell de Terrassa. 

 

18.43 Terme de Terrassa (UT198). Un total de 89 diplomes de la nostra selecció, 40 del 

segle X i 49 del segle XI, documenten una demarcació territorial centrada en Terrassa. 

Sistemàticament és designada amb el mot terminus (86 cops), un cop apendicio, el 948
657

, 

i un altre cop adiacentia
658

. En un sol cas es fa servir el topònim Terrassa tot sol
659

. 

 

Aquest terme abasta d’altres demarcacions territorials civils i eclesiàstiques: 

 

Appenditium 

En dos documents
660

 s’explicita que l’appenditium de Castellar es troba dins 

del terme de Terrassa. Els dos fan referència a la Vila d’Alii(UT383), Sant Martí de 

Can Masseguer(UT133), que fins les acaballes del segle XX era civilment terme de 

Castellar del Vallès i eclesiàsticament parròquia de Sant Julià d’Altura. 

 

Castrum 

Els anys 971-972
661

 se situa una propietat  in comitato Barchuinona in 

terminio Teracia in castrum Castellar in locum que uocant Miralles. La zona de 

Miralles, prop del Mont Rodó fins les acaballes del segle XX era civilment terme 

de Castellar del Vallès i eclesiàsticament parròquia de Sant Julià d’Altura. 

 

Paroecia 

En un document del 1043
662

, una propietat a la parròquia de Sant Pere de 

Rubí afronta de circi in parochia sive in terminio de Teracia vel de Egara. 

Sembla que s’equipara el terme de Terrassa a una única parròquia, amb seu a Sant 

Pere d’Ègara, que se seguirà documentant a partir del 1082
663

. 
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  per exemple als següents documents : 

973, FD16 (SLM 42) montem que uocant Sancti Laurenti qui est supra Terracia.  

975, FD19 (SLM 49) montem alciore supra Terracia. 

977, FD20 (SLM 52) montem alciore supra Terracia. 
655

FD56 (SLM 3)in comitatum Barcinonense in locum Terracense in terminio de Midiano.  
656

 FD53 (ACB 23) in comitato Barchinonense... in terminio de Aqualonga siue de castrum Terracia uel 

in terminio de Egara uel in Caldas uel in quocumque loco in predicto comitatu. 
657

 FD6 (SLM  12) in comitatu Barchinone in apendicio Terracense in terminio de Tegoras ad ipso Prado. 
658

 [1037], FD239 (SLM  264) Est autem predictum alodium in comitatum Barchinone in adiacentias de 

Terracia, locum que dicunt Sanctum Christoforum. 
659

 1068,  FD358 (SLM 438) alou quod abeo in Terraza. 
660

 1035, FD230 (SLM 251) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in 

Villa de Alii iuxta Sancti Martini. 

1037, FD238  (SLM 263) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia, in apendicio de Castelar, 

propre Sancti Martini. 
661

 FD15 (SLM 41). 
662

 FD 263 (ACB1 652).   
663

 1082, FD402 (ACB 1392) Ramon Amat de Sant Quirze. in comitatu barchinonensi, in terminio de 

Terratia, in loco qui nuncupatur Gaiano, in parroechia Sancti Petri de Egera. 
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A partir del 1053
664

 es documenta també la parròquia de Sant Quirze de 

Galliners (UT88), sempre dins el terme de Terrassa. 

 

Seu d’Ègara 

La Seu d’Ègara no sembla tenir una demarcació territorial però es tractada 

de manera diferenciada en un document del 1091
665

. 

 

Terminus 

L’any 948
666

  un document situa uns béns in comitatu Barchinone in 

apendicio Terracense in terminio de Tegoras ad ipso Prado, pel que semblaria que 

el terminus  de Togores estaria subordinat a l’appenditium de Terrassa. 

 

El 1038
667

 es dóna la mateixa ambigüitat en situar Sant Martí de Can 

Masseguer (UT133)  detectada en dos documents contemporanis que fan servir el 

mot appenditium.  

 

 

Villa 

Hi ha diverses viles documentades dins el terme de Terrassa, però a través 

dels documents de la nostra selecció, si són localitzades dins d’aquest, l’escrivà 

s’esforça a deixar clar que no tenen una demarcació territorial assignada, sinó que 

només són un punt en l’espai. Així trobem que es repeteix la preposició iuxta
668

 o 

la precisió in locum que dicunt
669

 abans d’anomenar la vila, o fins i tot els dos
670

. 

 

L’ambigüitat en situar la Vila d’Alí i Sant Martí de Can Masseguer també es 

fa patent en aquest cas
671

. 

 

 

                                                                                                                                                                          
1084, FD406 (AHT 69) ...in chomitatum Barchinone, in terminis Terracie, in parrochia Sancti Petri 

Egara, in loccum vocitatum Champ de Felo. 

1085, FD416 (SLM 467) Barchinone in terminis Terracie in parrochia Sancti Petri Egara. 
664

 1053, FD288 (SLM 368) in comitatum Barquinona infra termines Terracia in parrochia Sancti Quirici 

in loco vocitato Rio Mulnel. 

1059, FD315 (ACB 986) in comitatu barchinonensi, in termino terraciae, in parrochia Sancti Quirici, in 

loco vocitato Pelagus Limpidum. 
665

 FD473 (AHT 78) in terminis Terracie prope sedis Egara, in locum vocitatum Paradis. 
666

 FD6 (SLM  12). 
667

 FD242 (SLM 266) in comitatu Barquinonensis infra termine Terracia vel de Castelar iuxta Sanccti 

Martini. 
668

 981, FD26 (SLM 60) in comitato Barhinona in termine Terracia iusta uilla Mata de Pera subtus ipso 

Muro. 
669

 1067,  FD347 (SLM 435) in comitatu Barchinona, in termine Terracia, in locum que dicunt Villazocua.  

1100, FD495 (AHT 89) in comitatu Barchinonae, in terminis Terracie, in loco qui vocatur Villafilar, in ipsa 

Petrosa. 
670

 990, FD 117 (AHT 5) in chomitato Barquinonense, in terminio Terracense, in locum que dicunt a 

iusta Villafilare. 

1000, FD 41 (SLM 98) in comitatu Barchinona in termine Terracia in locum que dicunt Uilla Filar. 
671

 1035, FD230 (SLM 251) in comitatu Barquinona infra termine de Terracia in apendicio de Castelar in 

Villa de Alii iuxta Sancti Martini. 
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18.44 Terme de Meià (UT200). Meià sempre figura com a lloc, i en un sol cas, el 

937
672

, com a terme, però parlant de Terrassa com lloc (UT201), probablement es tracta 

d’un error de l’escrivà.  

 

18.45 Lloc de Meià (UT201). Meià sempre figura com a locus
673

, i en un sol cas, el 

937
674

, com a terme, però parlant de Terrassa com lloc (UT200), probablement es tracta 

d’un error de l’escrivà.  

 

18.46 Terme d’Agell (UT202). Un document del 933
675

 situa el terme d’Agell dins 

l’apenditium del castell de Terrassa. El 965 es documenta com a locus (UT205). 

 

18.47 Lloc d’Agell (UT205).  Agell és considerat el 933 un terme (UT202), el 965
676

 ja 

figura com un locus. 

 

18.48 Sant Pau d’Ègara (UT210). La cita més antiga de les esglésies d’Ègara, de l’any 

958, es troba al primer document de l’Arxiu Històric de Terrassa, on curiosament no 

s’esmenta cap de les advocacions actuals sinó la de Sant Pau: domum Sancti Pauli 

apostoli qui situs est in Egara... servientes ipsius ecclesie
677

.  

 

La iconografia del retaule de pedra de Sant Pere fa pensar que quan va ser construït 

l’advocació ja era a aquest sant, pel que hom no pot donar una resposta satisfactòria  a 

quina de les esglésies s’està referint i al per què del canvi del titular (Sant Pere, Sant 

Miquel, Santa Maria), si és que es tracta d’una de les esglésies del conjunt episcopal. 

Difícilment es tractarà d’un error de l’escrivà. 

 

18.49 Sant Pere d’Ègara (UT211). Equival a (UT107). Més de vint pergamins 

originals fan referència a Sant Pere d’Ègara els segles X i XI. De les tres esglésies de 

l’antiga Seu d’Ègara és, amb molt, la més documentada. 

 

 L’edifici de Sant Pere d’Ègara és designat habitualment amb el terme domus, ja des 

del document original més antic conservat, del 963, que especifica que és la  domum 

Sancti Petri apostoli qui est situs in sede Egarensis
678

. En cinc documents l’escrivà fa 
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 FD56 (SLM 3) in comitatum Barcinonense in locum Terracense in terminio de Midiano.  
673

 936,  FD52  (SLM 2) in comitatum Barchinonensis in kastro Terracia in locum que dicunt Mediano. 

937, FD68 (SLM 4) in pago Barhinonense in terminio de castrum Terracia in Midiano. 

937, FD69 (SLM 5) in pago Barchinonense in terminio de castrum Terracia in Midiano. 

937, FD70 (SLM 6) in comitatum Barchinonense in terminio de castrum Terracia in locum que dicunt 

Midiano. 

938, FD 71 (SLM 7) in comitatum Barchinonense in kastro Terracia in locum que dicunt Mediano. 

941, FD 72 (SLM 8) in comitatum Barchinonensis infra terminio de castrum Terracia in locum Mediano.  

947, FD73 (SLM 10) in chomitato Barchinonense in terminio kastrum Terracia in locho que diqunt 

Midiano.  

984, FD94 (SLM 66) in comitatum Barchinonam infra termine Terracia in locum que uocant Midiano. 
674

 FD56 (SLM 3) in comitatum Barcinonense in locum Terracense in terminio de Midiano.  
675

 FD4 (SLM1) in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense, in locum que dicunt in 

terminio de Agello et ad Remuninello et in ipso Soto.  
676

 FD81 (SLM 29) in comitatum Barchinonense in terminio castrum Terracense in locum que dicunt 

Agello ad ipso medianello. 
677

 FD113 (AHT 1) domum Sancti Pauli apostoli qui situs est in Egara... servientes ipsius ecclesie 
678

 FD115 (AHT 3). 
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servir aquesta expressió
679

; en el darrer, del 1037, fa servir també la paraula ecclesia, a 

l’igual que a l’acta de consagració de Sant Martí de Sorbet, del 1096
680

.  

 

Aquesta església serà receptora de diverses deixes
681

,  una d’elles, del 1095
682

 serà 

per les obres de Sant Pere. 

 

El 1043 en una venda s’especifica que unes terres afronten  in parochia sive in 

terminio de Teracia vel de Egara
683

, am el que sembla que s’identifiquen, en aquella 

zona (Rubí) el terme del castell de Terrassa amb el de la parròquia de Sant Pere 

d’Ègara. Durant la segona meitat del segle XI és habitual situar terres dins el terme 

parroquial o esmentar-lo en les afrontacions d’aquestes
684

.  En l’acta de consagració de 

Sant Martí de Sorbet, del 1096, no es fa servir el mot paroecia sinó terminos
685

. 

 

En dos documents, del 990 i del 1054 consta que Sant Pere havia de rebre la tasca 

d’unes terres
686

. 

 

Alguns documents esmenten en afrontacions terres de Sant Pere o camins que hi 

duen, sense aportar més informació
687

.  

 

                                                           
679

 FD 117 (AHT 5) domum Sancti Petri Apostoli. 

996, FD 120 (AHT 10) domum Sancti Petri apostoli sede Egarense. 

1005,  FD177 (AHT 15) domum Sancti Petri Egarensis. 

1032, FD223 (AHT 29) domum Sancti Petri Egara... predicto domo. 

1037, FD237 (AHT 32) domum Sancti Petri apostoli cuius ecclesia fundata est Egarense. 
680

 1096, FD492 (AHT 85) infra terminos Sancti Petri Egarensis ecclesia. 
681

 990, FD118 (AHT 6) una terra Sancti Petri in sedis Egarensis, i es compromet a donar-li la tasca. 

1049, FD 281 (SLM 348) un mancús ad Sancti Petri Egara.  

1068, FD358 (SLM 438) a Sancti Petri Egarensi similiter per mises. 

1100,  FD495 (AHT 89) mitja mujada de vinya Sancto Petro sedis Egarensis et aliis Sanctis qui ibi sunt.   
682

 1095, FD443  (SLM  492) ad Sancti Petri Egara ad sua opera mancus I. Cinc anys després hi haurà una 

altra deixa  Sancto Petro sedis Egarensis et aliis Sanctis qui ibi sunt  FD495 (AHT 89). 
683

 1043, FD263 (ACB1 652). 
684

 1078, FD402 (ACB 1392) in comitatu barchinonensi, in terminio de Terratia, in loco qui nuncupatur 

Gaiano, in parroechia Sancti Petri de Egera. 

1084, FD406 (AHT 69) in terminis Terracie, in parrochia Sancti Petri Egara. 

1085, FD416 (SLM 467)  in terminis Terracie in parrochia Sancti Petri Egara. 

1096, FD492 (AHT 85) in comitatu barchinonensi, in terminio de Terratia, in loco qui nuncupatur 

Gaiano, in parroechia Sancti Petri de Egera. 
685

 1096, FD492 (AHT 85)fundatam in episcopium Barchinonense, infra terminos Sancti Petri. 
686

 990, FD118 (AHT 6) deixa d’una terra Sancti Petri in sedis Egarensis, i es compromet a donar-li la 

tasca. 

1054, FD297 (AHT 41) d’una vinya ha de donar ipsa tasca ad Sancti Petri Egara. 
687

 1026, FD206 (SLM 206 ) in terra Sancti Petri. 

1031, FD218 (SLM 226)  in terra Sancti Petri. 

1044, FD265 (SLM 330) in strata qui pergit per ipso Rubial ad Sancti Petri de Egara. 

1066, FD338 (SLM 427) in terra Sancti Petri... ad trileas Sancti Petri. 

1069, FD364 (SLM 442) in vinea de Sancti Petri Egara. 

1091, FD473 (AHT 78) ipsa via qui venit de Sancti Petri Egara… ad Sancti Petri Egara. 
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18.50 Santa Maria d’Ègara (UT212). Equival a UT109. La basílica catedralícia de 

Santa Maria d’Ègara és poc esmentada en la documentació dels segles X i XI.  En un 

document del 977 es fa referència a l’església i almenys d’un clergue que hi està 

associat
688

. Una deixa ad opera de Sancta Maria Egara del 1049
689

 és l’única referència 

en la documentació original del segle XI; en el mateix document hi ha un  Ermemiro 

presbiter Egara. 

 

Fins el 1113, quan es funda la canònica agustiniana i es consagra la nova església, 

sembla que Santa Maria és completament marginal, patint el deteriorament (i 

desmuntatge) de l’edifici del segle V que han constatat les darreres intervencions 

arqueològiques
 690

, i que possiblement és el que reflecteix el document del 1049.  

 

18.51 Vila Filar (UT213). Equival a UT115, l’Aiguacuit.  Quatre documents de la 

nostra selecció donen testimoni de la Vila Filar
691

. És interessant constatar que en tots, al 

llarg de més de 100 anys, es manté la manera de designar aquest espai, insistint que és un 

locus, i en concret el primer, del 990, afegint-hi la preposició iuxta per remarcar que no es 

tracta de cap demarcació territorial. 

 

Aquesta vila,  coneguda amb el topònim contemporani de l’Aiguacuit, ha estat 

excavada i presenta una cronologia que arriba al segle XII 
692

.  

 

18.52 Seu d’Ègara (UT216). Diversos documents dels segles X i XI fan esment de 

l’antiga seu episcopal d’Ègara per localitzar les esglésies de Sant Pere i Santa Maria, o 

alguna terra propera, en alguns casos només s’esmenta el topònim d’Ègara (UT222) i en 

d’altres s’especifica que és la Seu
693

. No sembla fer referència a cap demarcació territorial 

vigent.   

 

                                                           
688

 977 FD116 (AHT 4) clerico (Fruila) et Sancta Maria, que est sita (in) sedis Egarense. 
689

 1049, FD281 (SLM 348). 
690

 Garcia i Linares, Moro i Garcia, & Tuset Bertrán, 2009, p. 183. 
691

 990, FD 117 (AHT 5) in chomitato Barquinonense, in terminio Terracense, in locum que dicunt a 

iusta Villafilare. 

1000, FD 41 (SLM 98) in comitatu Barchinona in termine Terracia in locum que dicunt Uilla Filar. 

1000, FD 41 (SLM 98) in comitatu Barchinona in termine Terracia in locum que dicunt Uilla Filar. 

1100, FD495 (AHT 89) in comitatu Barchinonae, in terminis Terracie, in loco qui vocatur Villafilar, in ipsa 

Petrosa. 
692

 Barrasetas, Martín, & Palet, 1994.  

Carta Arqueològica: Vallès Occidental. 
693

 963, FD115 (AHT 3) domum Sancti Petri apostoli qui est situs in sede Egarensis 

977, FD116 (AHT 4) Sancta Maria, que est sita (in) sedis Egarense.  

990, FD118 (AHT 6) Sancti Petri in sedis Egarensis. 

996, FD 120 (AHT 10) domum Sancti Petri apostoli sede Egarense. 

1005,  FD177 (AHT 15) donació testamentària a  Sancti Petri sede Egarensis... domum Sancti Petri 

Egarensis... domum Sancti Petri... Sancti Petri Egara. 

1091, FD473 (AHT78)  in terminis Terracie prope sedis Egara, in locum vocitatum Paradis... ipso torrente 

qui discurrit et pergit usque ad Egara. 

1100, FD495 (AHT 89) Sancto Petro sedis Egarensis et aliis Sanctis qui ibi sunt. 
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18.53 Terme de Voltrera (UT215). En una afrontació de l’any 996
694

 hi ha la referència 

al terme de Voltrera. a l’oest del terme de Terrassa. Probablement es tracta d’Abrera.  
 

18.54 Lloc d’Ègara (UT222 ). El locus d’Ègara, sense identificar-lo amb la Seu 

d’Ègara, figura en diversos documents dels segles X i XI
695

. 

 

18.55 Palau Trencat (Palatio Fracto) (UT255). Dins del terme del castell de Terrassa 

es documenta el 920
696

 un locum que uocant Palatio Fracto, de local·lització 

indeterminada, afronta a l’est amb el torrent que va a Terracia. 

 

18.56 Vila de Gaià (UT430). El 1065
697

 un alou de Toudell termena a septentrione in 

villa de Gaiano. 

 

18.57 Lloc de Gaià (UT459). Dins el terme de la parròquia de Sant Pere d’Ègara 

s’esmenta el 1082
698

 un lloc anomenat Gaià. El 1065 en canvi hi havia una Vila de Gaià 

(UT430). 

 

18.58 Can Viloca (UT470). El 1067
699

 es documenta l’existència d’una Vila Zocua, que 

correspon a Can Viloca. Sembla que no correspon a cap demarcació territorial. 

 

 

 

19.00 Ullastrell  
 

19.01 Santa Maria d'Ullastrell (UT158).  El primer esment de l’església de Santa Maria 

d’Ullastrell en la documentació original és a la donació que els comtes Ermessenda i 

Ramon Berenguer fan l’any 1039 a Sant Llorenç del Munt de l’alou d’Ullastrell cum ipsa 

ecclesia iamdicti Oleastrelli cum decimis et primiciis et oblationibus earum
700

. 

L’edifici, que en aquest document és designat amb el mot ecclesia, també serà 

                                                           
694

 FD 120 (AHT 10) in comitatu Barchinona, in terminio Terracia, in locum que dicunt R[o]sedors, vel in 

locum que dicunt Avelanedo. Afronta a l’est amb el riu Ripoll, al sud in terminio de Uliastrelo, a l’oest in 

terminio de Vuoltrera. 
695

 958, FD113 (AHT 1) domum Sancti Pauli apostoli qui situs est in Egara. 

986, FD29 (SLM 69) in comitatum Barchinonense in termine Terracia in locum subtus Egara ad ipsas 

Buadellas de Gerallo. Afronta a l’oest in ipso rio qui pergit per Egara. 

1053, FD289 (SLM 370) de circi in strada publica qui pergit ad Egara.  

1079, FD462 (ACA2 97) Ramon Berenguer II proposa el repartiment general de béns i drets comtals 

entre ell i el seu germà Berenguer Ramon II. Entre d’altres Terratiam et dominicaturam et staticam et 

potestatem, sicut pater eorum, domnus Remundus comes, tenebat et abebat e abere debebat in eius 

terminis et in Egera. 

1085, FD416 (SLM 467) in chomitatum Barchinone in terminis Terracie in parrochia Sancti Petri Egara 

in locum que vocant ad ipsa Valle. Afronta a l’oest in strada qui pergit ad Egara qui divisit de Sancta 

Eugenia et pergit ad Sancti Christophori. 
696

 FD51 (ACB9) in comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant 

Palatio Fracto.  
697

 FD336 (SLM 420). 
698

 FD402 (ACB 1392). 
699

 FD347 (SLM 435) in comitatu Barchinona, in termine Terracia, in locum que dicunt Villazocua.   
700

 FD247 (SLM 290). 
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anomenat d’aquesta manera en trese afrontacions de terres del 1066
701

, 1067
702

 i 

1074
703

. El 1095 hi ha un donatiu ad Sancta Maria de Ullastrell ad sua opera
704

. 

 

El primer (i únic) esment a la parròquia (UT159) és de l’any 1065
705

. El terme 

sembla que hauria de ser el de la villa Oleastrelli descrit en la donació del 1039
706

. 

 

 

19.02 Terme de Santa Maria d’Ullastrell (UT159). El primer (i únic) esment de la 

parròquia de Santa Maria d’Ullastrell és de l’any 1065
707

. El terme sembla que hauria de 

ser el de la villa Oleastrelli (UT385) descrit en la donació del 1039
708

. Aquesta 

parroquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

19.03 Terme d’Ullastrell (UT214). El terme d’Ullastrell està documentat en la nostra 

selecció tres cops, entre els anys 996 i 1065. En el primer cas es tracta d’una afrontació 

amb una propietat del terme de Terrassa
709

, i és designat com a terminus. El segon 

document és la donació que fan comtes Ermessenda i Ramon Berenguer l’any 1039
710

 a 

Sant Llorenç del Munt de l’alou d’Ullastrell; aquest afronta a l’est in ipso termino de 

castri Rivi Rubensis, et protenduntur usque a ipsum terminum Castri Episcopalis sedis 

Sancte Crucis, de meridie in iamdicto Castro Episcopale et vadit inde usque ad 

terminum de Voltrera ad ipsum scilicet locum de ipsa aqua de Masurgs, de occiduo in 

ipsa aqua de Masurgs et pervadit usque ad ipso rivo de Mazanes et ascendit per 

terminum de Oulesa usque ad terminum de Terracia, de circio in termino de iamdicta 

Terracia et protenditur usque in termino iamdicti castri Rivi Rubensis. No es fa servir el 

mot terminus per designar la demarcació d’Ullastrell però totes les afrontacions són 

amb altres termes. 

 

El darrer document és la donació d’un mas el 1065
711

 in Oleastrello sense designar la 

demarcació com a terminus. 

 

19.04 Vila d’Ullastrell (UT385).  En la donació que fan els comtes Ermessenda i Ramon 

Berenguer el 1039
712

 a Sant Llorenç del Munt alodium nostrum proprium, ipsam sicilicet 

                                                           
701

 FD344 (SLM 431). 
702

 FD350 (ASA 92) via que pergit supra ecclesiam Sancte Marie. 
703

 FD373 (ASA 103) via qui pergit supra eclesiam Sancte Marie. 
704

 FD443 (SLM 492). 
705

 FD336 (SLM 420)  in parrochiam Oleastrelli. 
706

 FD247 (SLM 290) in ipso termino de castri Rivi Rubensis, et protenduntur usque a ipsum terminum 

Castri Episcopalis sedis Sancte Crucis, de meridie in iamdicto Castro Episcopale et vadit inde usque ad 

terminum de Voltrera ad ipsum scilicet locum de ipsa aqua de Masurgs, de occiduo in ipsa aqua de 

Masurgs et pervadit usque ad ipso rivo de Mazanes et ascendit per terminum de Oulesa usque ad 

terminum de Terracia, de circio in termino de iamdicta Terracia et protenditur usque in termino iamdicti 

castri Rivi Rubensis. 
707

 FD336 (SLM 420)  in parrochiam Oleastrelli. 
708

 FD247 (SLM 290) in ipso termino de castri Rivi Rubensis, et protenduntur usque a ipsum terminum 

Castri Episcopalis sedis Sancte Crucis, de meridie in iamdicto Castro Episcopale et vadit inde usque ad 

terminum de Voltrera ad ipsum scilicet locum de ipsa aqua de Masurgs, de occiduo in ipsa aqua de 

Masurgs et pervadit usque ad ipso rivo de Mazanes et ascendit per terminum de Oulesa usque ad 

terminum de Terracia, de circio in termino de iamdicta Terracia et protenditur usque in termino iamdicti 

castri Rivi Rubensis. 
709

 996, FD 120 (AHT 10) in comitatu Barchinona, in terminio Terracia, in locum que dicunt R[o]sedors, 

vel in locum que dicunt Avelanedo. Afronta a l’est amb el riu Ripoll, al sud in terminio de Uliastrelo. 
710

 FD247 (SLM 290). 
711

 FD336 (SLM 420). 
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villam que dicitur Olesastrello cum ipsa ecclesia iamdicti Oleastrelli cum decimis et 

primiciis et oblationibus earum... del que es desprèn que l’església és compresa dins la 

vila, i la vila té una demarcació (UT214) que termena amb altres demarcacions veïnes. 

 

 

 

20.00 Viladecavalls 

 

20.01 Sant Martí de Sorbet (UT119). L’únic document original que parla de l’església 

de Sant Martí de Sorbet durant el segle XI és realment excepcional, la dotalia feta pel 

bisbe Folc de Barcelona el  18 d’abril de 1096
713

. El bisbe acut a Sorbet a precs de 

Gerbert Hug, probablement Gerbert Hug de Tornes, vassall d’Arnau Mir de Santmartí, 

senyor del castell d’Eramprunyà
714

.  Així el pontífex consecravit in predicto loco 

ecclesiam in honore Sancti Martini a predictis abitatoribus fundatam in episcopium 

Barchinonense, infra terminos Sancti Petri Egarensis ecclesia, cui hec ecclesia Sancti 

Martini stat subdita ab antiquo tempore. Prescriptus igitur vir Gerbertus Ugonis, ex 

precepto iamdicti pontificis concessit de proprio iure circa supradictam ecclesiam 

cimiterium, XXX videlicet passuum more ecclesiastico.  

 

Cal destacar que és una ecclesia que ja existia, des d’antic subjecta  a Sant Pere 

d’Ègara, i que no rep un terme. El mateix Gerbert Hug li dóna un cimiterium-sagrera de 

trenta passes. 

 

20.02 Santa Maria de Toudell (UT121). L’església de Santa Maria de Toudell està 

documentada de manera indirecta el 1065
715

 quan es fa esment a ipse ecclesie que sunt 

intra terminum prenominati alodii (qui dicitur Toddel).  L’edifici actual és dels volts del 

1100
716

 i a la masia adjacent s’hi van localitzar restes romanes
717

. 

 

20.03 Sant Miquel de Toudell (UT124). La construcció d’aquest edifici no sembla 

remuntar-se més enllà del segle XII
718

, encara que en el mateix indret hi ha una necròpolis 

d’època romana
719

.  Un sol document esmenta aquesta església de manera indirecta el 

1065
720

 quan es fa esment a ipse ecclesie que sunt intra terminum prenominati alodii 

(qui dicitur Toddel). 

 

20.09 Terme de Sant Martí de Sorbet (UT120).  El terme de Sant Martí de Sorbet no 

documenta en els diplomes del segle XI ni a les Rationes  però sí al Campillo. A l’acta de 

consagració consta que  és dins del terme de Sant Pere d’Ègara. 

 

20.10 Terme de Santa Maria de Toudell (UT122). L’església de Santa Maria de 

Toudell no sembla associada a un terme durant el segle XI, no hi ha cap referència 

d’aquest en la documentació, ni a les Rationes Decimarum. Sí que figura al Campillo. 

                                                                                                                                                                          
712

 FD247 (SLM 290). 
713

 FD492 (AHT 85). 
714

 Pagès i Paretas, 1992, p. 251. 
715

 FD336 (SLM 420). 
716

 Ferran, 1991.   
717

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental. 
718

 Ferran, 1991.  
719

 Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Segons P. Gorina (1956) i S. Cardús (1964).  
720

 FD336 (SLM 420). 
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20.11 Terme de Sant Miquel de Toudell (UT125). L’església de Sant Miquel de 

Toudell no sembla associada a un terme durant el segle XI, no hi ha cap referència 

d’aquest en la documentació, ni a les Rationes Decimarum. Sí que figura al Campillo 

 

20.12 Castell de Toudell (UT123). En un document de la nostra selecció del 1065
721

, es 

fa esment d’una fortificació turris quedam constructa ex petra et calce que Bofill Sanlà 

dóna a la seva esposa Guisla am l’alou de Toudell (UT320). Aquesta podría 

correspondre a algunes de les estructures de l’actual castell que semblen del segle XI
722

 

 

20.14 Terme (alou) de Toudell (UT320). Una demarcació territorial anomenada 

Toudell es documenta tres cops en diplomes del segle XI de la nostra selecció. El primer 

cop és en la butlla del Papa Silvestre II, del 1002
723

, on confirma al monestir de Sant 

Cugat ipsum alaudem de Toldelli cum terminis et adiacentis suis.  El 1065
724

 Bofill 

Sanlà dóna a la seva esposa Guisla diversos alous entre ells un infra terminum Terracie, 

et ipsum quod habeo in loco qui dicitur Toddel que inclouria una torre (UT123) i unes 

esglésies (UT12 i UT124). Tot i que es diu que és a Terrassa, s’especifica en les 

afrontacions que Habet autem terminum predictum alodium ab oriente in terminum 

Terracie in collem Boni Astri, a meridie in parrochiam Oleastrelli, ab occiduo in Villa 

de Cavallis, a septentrione in villa de Gaiano. 

El  1066
725

,  una propietat a Avellaned afronta a parte autem circi in termine de 

Toldell seu in termine Terracia vel in termine de Sorbeti. 

 

20.15 Terme de Sorbet (UT431). El  1066
726

,  una propietat a Avellaned afronta a 

parte autem circi in termine de Toldell seu in termine Terracia vel in termine de 

Sorbeti. 

  

                                                           
721

 FD336 (SLM 420). 
722

 Borfo, Castell de Toudell, 1991.  
723

 FD454 (SCV 382). 
724

 FD336 (SLM 420). 
725

 FD 344 (SLM 431). 
726

 FD 344 (SLM 431). 
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El Vallès Oriental 
 

Municipis del Vallès Oriental 

21. Ametlla del Vallès, L' 

22. Bigues i Riells 

23. Caldes de Montbui 

24. Campins 

25. Canovelles 

26. Cardedeu 

27. Cànoves i Samalús 

28. Figaró-Montmany 

29. Fogars de Montclús 

30. Franqueses del Vallès, les 

31. la Garriga 

32. Granollers 

33. Gualba 

34. Lliçà d'Amunt 

35. Lliçà de Vall 

36. Llinars del Vallès 

37. Martorelles 

38. Mollet del Vallès 

39. Montmeló 

40. Montornès del Vallès 

 

41. Montseny 

42. Parets del Vallès 

43. Roca del Vallès, la 

44. Sant Antoni de Vilamajor 

45. Sant Celoni 

46. Sant Esteve de Palautordera 

47. Sant Feliu de Codines 

48. Sant Fost de Campsentelles 

49. Sant Pere de Vilamajor 

50. Santa Eulàlia de Ronçana 

51. Santa Maria de Martorelles 

52. Santa Maria de Palautordera 

53. Vallgorguina 

54. Vallromanes 

55. Vilalba Sasserra 

56. Vilanova del Vallès 

57. Riells i Viabrea (La Selva) 

 

 

 

 

21.  Ametlla del Vallès, l' 

 

21.1  Sant Genís de l’Ametlla (UT268). De Sant Genís de L’Ametlla es conserva la 

dotalia redactada amb motiu de la dedicació de l’església l’any 931
727

, a mans del bisbe 

Teodoric de Barcelona i a precs de l’abadessa Emma i els parrochitaneos. En ella 

l’edifici és designat com a ecclesia parroquitana i queda subjecta al bisbe. 

 

En rebre la condició de parroquial se li concedeixen delmes, primícies i altres rendes 

de diverses viles que queden dins del seu terme(UT270). Aquesta parròquia estarà en 

l’ull de l’huracà de la revolta feudal de mitjans del segle XI, i consta com un dels feus 
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 FD 452 (ACA 103). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Ametlla_del_Vall%C3%A8s
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Cardedeu
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que foren de Gombau de Besora i que rebrà el revoltat Mir Geribert de Ramon 

Berenguer I i Almodis el 1058
728

. 

 

21.03 Terme de Sant Genís de l’Ametlla (UT270). La dotalia de Sant Genís de 

l’Ametlla, de l’any 931
729

, descriu els delmes, primícies i altres rendes que se li 

concedeixen en diverses viles: :  id est Amindola cum villariunculis et terminis suis 

Palacio, Kabannas et Furnos usque ipsos termines sancte Eulalie et ipso Lauro et 

Monteraso et ipso Pugio, que vocant Ventenago et ipso Siscare et ipsa Bodecha ipsas 

decimas de istos villariunculos et de ista villa supra nominata et ipso villare que vocant 

(Villalba?) omnia he supra nominata presente trado ipsas decimas et primicias atque 

perpetualiter concedo siut iam dudum tenuit perhenniter permansuras. 

 

En la mateixa dotalia els fidels són anomenats parrochitaneos i l’edifici és designat 

com a ecclesia parroquitana subjecta al bisbe. Aquesta parroquia consta com un dels 

feus que foren de Gombau de Besora i que Ramon Berenguer I i Almodis lliuraran al 

revoltat Mir Geribert el 1058
730

. També es troba en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
731

.  Només hem trobat 

un document en que se situen béns fent servir la demarcació parroquial, datat del 

1072
732

. Aquesta parròquia és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

21.05 Terme de l’Ametlla (UT271). En l’acta de consagració de Sant Genís de 

l’Ametlla del 931
733

 es concedeixen a Sant Genís els delmes, primícies i rendes de 

Amindola cum villariunculis et terminis suis. 

 

21.06 Vila de Palau (UT272). 

 En l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla del 931
734

 es concedeixen a Sant 

Genís els delmes, primícies i rendes de Amindola cum villariunculis et terminis suis 

Palacio, Kabannas et Furnos. 

                                                           
728

 1058, FD459 (ACA1 523) Sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, 

particularment sobre les franqueses del Vallès. Li dóna en feu  Amennola (els altres feus del context són 

parròquies). 

1058, FD460 (ACA1 526) Ramon Berenguer I i Almodis donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les 

esglésies i feus comtals que tingué Gombau de Besora, al Vallès, entre ells et omne fevum comitale quod 

est intra terminos parrochie… Sancti Ienessi de Amenola. 
729

 FD 452 (ACA 103). 
730

 1058, FD459 (ACA1 523) Sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, 

particularment sobre les franqueses del Vallès. Li dóna en feu  Amennola (els altres feus del context són 

parròquies). 

1058, FD460 (ACA1 526) Ramon Berenguer I i Almodis donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les 

esglésies i feus comtals que tingué Gombau de Besora, al Vallès, entre ells et omne fevum comitale quod 

est intra terminos parrochie… Sancti Ienessi de Amenola. 
731

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: in primis ipsas franchedas 

qui sunt in parrochia Sancti Genesii de ipsa Amindola. 
732

 FD368 (ACB 1212)  terminio Sancti Genesii de ipsa Menla. 
733

 FD452  (ACA 103). 
734

 FD452  (ACA 103). 
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21.07 Vila de Cabanyes (UT273). En l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla 

del 931
735

 es concedeixen a Sant Genís els delmes, primícies i rendes de Amindola cum 

villariunculis et terminis suis Palacio, Kabannas et Furnos. 

 

21.08 Vila de Forns (UT274). En l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla del 

931
736

 es concedeixen a Sant Genís els delmes, primícies i rendes de Amindola cum 

villariunculis et terminis suis Palacio, Kabannas et Furnos. 

 

21.09 Vila de l’Ametlla (UT269). En l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla 

del 931
737

 l’església de Sant Genís se situa in comitatu Barchinonense, in villa que 

nominant Amindola. 

  

 

22. Bigues i Riells 

 

22.01 Castell de Montbui (UT416). El castell de Montbui figura en tres documents de 

la nostra selecció que fan referència a l’enfrontament entre els comtes de Barcelona i 

Mir Geribert. El primer, del 1058
738

, és la sentència  sobre els greuges entre Ramon 

Berenguer I i Mir Geribert, particularment sobre les franqueses del Vallès. En aquesta el 

comte lliura en feu el chastellum de Montbui.  El mateix any
739

 els comtes donen a Mir 

Geribert les esglésies i feus comtals que tingué el seu sogre Gombau de Besora al 

Vallès, entre ells ipsum chastrum de Montbui...  Finalment el 1060
740

 Mir Geribert i la 

seva esposa Guisla fan una convinença amb Gerbert Ademar pel castell de Montbui.  

 

22.02 Sant Mateu de Montbui (UT421). L’església de Sant Mateu de Montbui es troba 

documentada en dos diplomes de la nostra selecció, tots dos del 1058; són la 

sentència
741

  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, en la qual el 

comte li ha de donar omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti 

Felicis de Chudinas et Sancti Mathei de Mo... El segon és l’execució
742

 d’aquesta 

sentència que es redacta en els mateixos termes. L’actual edifici és prerromànic
743

.  

 

22.03 Sant Pere de Bigues (UT409). El primer esment de Sant Pere de Bigues el 

trobem en la nostra selecció el 1054
744

 quan un alou és localitzat  in parrocia Sancti Petri 

                                                           
735

 FD452  (ACA 103). 
736

 FD452  (ACA 103). 
737

 FD452  (ACA 103). 
738

 FD459 (ACA1 523). 
739

 1058, FD460 (ACA1 526). 
740

 FD320 (ACB 1006). 
741

 1058, FD459 (ACA1 523). 
742

 1058, FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Cudines et Sancti Matei de Montbui. 
743

 Anglada, 1991. 

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 365-367.  
744

 FD295 (ACB 860). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bigues_i_Riells
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de Biges. Posteriorment consta com un dels feus que foren de Gombau de Besora i que 

rebrà el revoltat Mir Geribert de Ramon Berenguer I i Almodis el 1058
745

. En tota 

aquesta documentació el temple és designat com a ecclesia i el seu terme com a 

paroecia.  De la mateixa manera serà anomenada paroecia en la relació de franqueses 

que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
746

. 

 

22.04 Sant Vicenç de Riells del Fai (UT229). L’any 972
747

 és jurat un testament 

sacramental al locum veneracionis Sancti Vincenti martiris Domini nostri Ihesu Christi, 

cuius baselica sita est in comitato Barchinonense, in villa nuncupata Riellos. Aquesta 

és l’única referència dins la nostra selecció documental a l’església de de Sant Vicenç 

del Fai, que sembla que posteriorment passarà a dependre de Sant Miquel del Fai
748

. 

 

22.05 Sant Miquel del Fai (UT403). El monestir de Sant Miquel del Fai és citat en la 

nostra selecció documental com a beneficiari de sis donacions d’entre els anys 1047 i 

1078
749

.  

 

22.06 Sant Martí del Fai (UT486). L’església de Sant Martí del Fai és identificada per 

alguns autors
750

 com l’esmentada en la butlla atorgada pel Papa Silvestre II al monestir 

de Sant Cugat del Vallès el 1002
751

 però no hi ha certesa de que es tracti d’aquesta 

església o d’un altre edifici a l’est del riu Congost. En aquest document l’església és 

anomenada cella i s’especifica que està dotada d’uns termines. 

 

22.10 Vila de Riells (UT230). El jurament sacramental d’un testament del 972
752

 és fet 

al locum veneracionis Sancti Vincenti martiris Domini nostri Ihesu Christi, cuius 

baselica sita est in comitato Barchinonense, in villa nuncupata Riellos.  

 

                                                           
745

 1058, FD459 (ACA1 523) Sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, 

particularment sobre les franqueses del Vallès. Li dóna en feu  ecclesiam Sancti Petri de Bigas, simul  

cum ipso fevo comitale qui intra terminos iam dicte ecclesie. 

1058, FD460 (ACA1 526) Ramon Berenguer I i Almodis donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les 

esglésies i feus comtals que tingué Gombau de Besora, al Vallès, entre ells ecclesiam Sancti Petri de 

Bigues, simul cum ipso fevo comitale quod intra terminos iam dicte ecclesie vel parrochiae est, quod 

Gondeballus de Besora tenuit ibi per fevum de comite. 
746

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …Sancti Petri de Bigas. 
747

 FD126 (ACB 102). 
748

 Pladevall, 1991.  
749

 1047, FD274 (SLM 339)  donació a Sancti Michahelis de ipso Fallo mancoso I.   

1051, FD284 (ACB 777) Testament sacramental d’Arbert, fa deixes Sancti Michaelis de ipso Fallo. 

1053, FD290 (ACB 833) Testament de Guillem, ad sancti Michaelis de ipso Faio mancuso I. 

1060 (SLM 398) cenobio Sancti Mikaelis de Fallo parilio uno de copas argenteas. 

1067 (ASA) ... ad monachorum Sancti Michaelis Falio aliam. 

1078 FD387 (ASA 113) ad Sancti Michaelis de ipso Fallo ipso allodio. 
750

 Pladevall, 1991.  
751

 FD454 (SCV 382) et cellam s. Genesii, et s. Martini et s. Felicis, qui sunt ad ipsa cute cum terminis et 

adiacenciis. 
752

 FD126 (ACB 102). 
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22.11 Terme de Sant Pere de Bigues (UT408). El terme de la parròquia de Sant Pere 

de Bigues és esmentat per primer cop en la nostra selecció el 1054
753

 quan un alou és 

localitzat  in parrocia Sancti Petri de Biges. Posteriorment consta com un dels feus que 

foren de Gombau de Besora i que rebrà el revoltat Mir Geribert de Ramon Berenguer I i 

Almodis el 1058
754

. El terme sempre és designat amb el mot paroecia,  també en la 

relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
755

. Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

22.11 Terme de Sant Mateu de Montbui (UT422). El terme parroquial de Sant Mateu 

de Montbui es documenta el 1058 en la sentència
756

  sobre els greuges entre Ramon 

Berenguer I i Mir Geribert, en la qual el comte li ha de donar omne fevum comitale quod 

est intra terminos parrochie Sancti Felicis de Chudinas et Sancti Mathei de Mo... El 

mateix any, en l’execució
757

 d’aquesta sentència torna a ser esmentat  en els mateixos 

termes. Aquesta parròquia no és documentada a les Rationes Decimarum, però sí al 

Campillo. 

  

 

 

23. Caldes de Montbui 

 

23.01 Caldes (UT248). El lloc de les antigues termes romanes, anomenat Caldes, es 

troba en dos documents de la nostra selecció, un cop pot ser com a terme, el 939
758

 i un 

altre designant el Riu de Caldes (la Riera) el 967
759

. A part, el topònim Caldes figura en 

diversos documents referit a les esglésies de Santa Maria (UT405) i Sant Pere (UT360). 

Aquest lloc té una demarcació territorial designada amb el mot Caldense (UT301).  

 

 

23.02 Santa Maria de Caldes de Montbui (UT405). L’església de Santa Maria de 

Caldes es trobava fins el segle XVI a no gaire distància de l’actual ubicació
760

. De 

l’edifici romànic hi ha un primer esment en la nostra selecció documental de l’any 

                                                           
753

 FD295 (ACB 860). 
754

 1058, FD459 (ACA1 523) Sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, 

particularment sobre les franqueses del Vallès. Li dóna en feu  ecclesiam Sancti Petri de Bigas, simul  

cum ipso fevo comitale qui intra terminos iam dicte ecclesie. 

1058, FD460 (ACA1 526) Ramon Berenguer I i Almodis donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les 

esglésies i feus comtals que tingué Gombau de Besora, al Vallès, entre ells ecclesiam Sancti Petri de 

Bigues, simul cum ipso fevo comitale quod intra terminos iam dicte ecclesie vel parrochiae est, quod 

Gondeballus de Besora tenuit ibi per fevum de comite. 
755

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …Sancti Petri de Bigas. 
756

 1058, FD459 (ACA1 523). 
757

 1058, FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Cudines et Sancti Matei de Montbui. 
758

 FD 53 (ACB 23) in comitato Barchinonense... in terminio de Aqualonga siue de castrum Terracia uel 

in terminio de Egara uel in Caldas. 
759

 FD 146 (SCV 88) in comitatum Barch. in Callense, in alveo de rio de Calidas, subtus Castelleto. 
760

 Pladevall, 1991.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Caldes_de_Montbui
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1053
761

, en el que Guillem deixa en el seu testament ad ipsa kannonica Sancta Maria 

Kalidis mancusos III, ad ipsa opera Sancta Maria predicta mancusos II... 
762

. Dotze 

anys després, el 1065
763

, la venda d’unes cases se situa iuxta ecclesie Sancte Marie 

Calidis. Aquestes afronten in alodio Sancte Marie predicte et i amb les cases de 

Guinard, levita, difunt. L’existència d’un nucli habitat es corrobora el 1075
764

 quan es 

documenten cases sagrers i corts dins la parròquia de Santa Maria de Caldes, tot i que 

no s’especifica l’existència d’una sagrera. 

 

El terme parroquial de Santa Maria de Caldes (UT423)  es documenta el 1058 en la 

sentència
765

  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, en la qual el 

comte li ha de donar omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti 

Felicis de Chudinas et Sancti Mathei de Mo... de Calles, excepta ipsa parrochia de 

Calles cum suis pertinentiis omnibus, quam comes ibi tenet. Es concreta per tant que 

aquesta és una parròquia directament sotmesa al comte. El mateix any, en l’execució
766

 

d’aquesta sentència torna a ser referida  especificant més les rendes que es perceben: et 

omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie… Sancte Marie de Calles 

excepta ipsa ecclesia vel parrocia Sanctae Marie de Calles cum suis decimis et 

primiciis, terminis et pertinenciis omnibus, quam comes et comitissa prescripti ibi 

tenent. 

 

La propietat comtal de l’església de Santa Maria de Caldes es torna a constatar el 

1079
767

 quan Ramon Berenguer II proposa el repartiment general de béns i drets 

comtals entre ell i el seu germà Berenguer Ramon II. Entre d’altres ecclesiam Sancte 

Marie de Calles, cum decimis et primitiis et alodiis eius, et XXX porcos quos pater 

eorum solebat accipere infra terminum predicte ecclesiae de franchdes pro suis 

receptionibus. 

 

En diversos documents de la segona meitat del segle XI
768

 se situen béns dins de la 

demarcació parroquial de Santa Maria de Caldes, entre ells l’església de Sant Martí de 

Rovinyó (UT468). 

                                                           
761

 FD290 (ACB 833). 
762

 En el mateix document s’especifiquen una altra deixa a la canònica de Caldes: ...Alium totum meum 

alodium remaneat infra ipsa Kannonicha Sancte Crucis et ipsa Kannonica Sancte Marie Chalidis et 

Sancti Laurencii cenobii pro animas illorum et  pro anima mea. Es fa servir la mateixa paraula canonica 

per la Catedral de Barcelona, el monestir de Sant Llorenç del Munt i la parròquia de Santa Maria de 

Caldes. 
763

 FD 334 (ACA1 630). 
764

 FD376 (ACB 1274) in comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochia Sancte Marie de Kalles... ...id 

sunt domos et sacrarios et curtes. 
765

 1058, FD459 (ACA1 523). 
766

 1058, FD460 (ACA1 526). 
767

 FD462 (ACA2 97). 
768

 1071, FD365 (SLM 448) in chomitatu Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Marie de 

Chalidis in locum que dicunt inter Aqua Cenosa et Plane de Viro.  

1078, FD388 (ACB 1332) ...in parrochia Sancte Marie de Kalles. 



278 
 

  

23.03 Santa Susanna (UT487). L’església de Santa Susanna no figura en la 

documentació original que hem consultat, però l’edifici sembla ser una obra del segle 

XI
769

. 

 

23.04 Sant Miquel de l’Arn (UT488). L’església de Sant Miquel de l’Arn no es troba 

en la documentació original que hem consultat, però l’edifici sembla tenir part d’obra 

del segle XI
770

. 

 

23.05 Sant Martí de Rovinyó (UT468). L’església de Sant Martí de Rovinyó és 

esmentada en un sol document, del 1093
771

, en el que es localitza in terminio Sancte 

Marie Kalizis  i és designada com a loco que dicunt Sancti Martini de Rovinno. 

L’edifici actual sembla ser de finals del segle IX refet a finals del segle XI
772

. 

 

23.06 Sant Sebastià de Montmajor (UT404). L’església de Sant Sebastià de 

Montmajor figura en la nostra selecció documental amb motiu de tres donacions l’any 

1049
773

, especificant que la deixa és ad Sancti Sebastiani de Monte Maior in opera 

mancoso I ad ipsa eclesia, i els anys 1051
774

 i 1066
775

.  

 

L’edifici actual sembla ser obra de finals del segle XI, i seria propietat del monestir 

de Sant Cugat des de finals del segle X
776

. No sembla que durant el segle XI aquesta 

església tingui cap demarcació territorial o nucli de població que en depenguin. 

 

23.08 Despoblat del Prat de Dalt (UT489). Al costat de la capella de Sant Tomàs, 

s’han trobat ceràmiques dels segles IX-X
777

 que indiquen la presència d’un nucli de 

població.  

 

23.09 La Torre Roja (UT490). Per la Torre Roja és coneguda una fortificació de la 

qual resten alguns paraments amb opus spicatum, datables del segle X
778

. 

 

23.10 La Torre Vella (UT491). Torre situada en el terme de la parròquia de Sant 

Sebastià de Montmajor, no està documentada durant el segle XI, però s’hi ha trobat 

ceràmica associada dels segles X-XI
779

. 

                                                                                                                                                                          
1082, FD401 (ACB 1386) in Barchinona comitatu, infra parrochia Sancta Maria de Calidas, ad Fonte 

Pacense. 

1093, FD489 (ACA2 256) in terminio Sancte Marie Kalizis vel in loco que dicunt Sancti Martini de 

Rovinno. 
769

 Masagué, 1991.  
770

 Masagué, 1991.  
771

 FD489 (ACA2 256). 
772

 Masagué, 1991. 
773

 FD281 (SLM 348). 
774

 FD284 (ACB 777). 
775

 FD345 (SLM 432). 
776

 Masagué, 1991.  
777

 Roig, 1991.  
778

 Bellès, 1991.  
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23.13 Sant Pere de Caldes (UT360). L’església de Sant Pere de Caldes, l’edifici de la 

qual ja era en ruïnes el segle XVII
780

 és esmentada dues vegades en la nostra selecció 

documental, el 1016
781

, al terme de la Rovira,  i el 1031
782

, al terme de Vila Gascons. 

En els dos casos són afrontacions de terres que termenen amb vinyes i terres d’aquesta 

església, que estava situada al cementiri de Santa Maria. 

 

23.18 Terme de Caldes (UT301). El terme de Caldes és esmentat en la nostra selecció 

des del 981; en la major part de la documentació es fa servir la fórmula habitual in 

termino de més el topònim Caldes més o menys llatinitzat (Calidas, Kalidas, Caldes)
783

.  

En cinc casos d’entre el 996 i el 1031
784

, es fa servir el topònim Caldense per designar 

la demarcació territorial de Caldes. És un cas únic en la nostra documentació ja que el 

sufix –ensis es reserva exclusivament al comtat (Barcinonense) i a la comarca 

(Vallense). Aquest sufix es fa servir també en diversos documents per referir-se a Sant 

Pere i Santa Maria d’Ègara, designant però un lloc, no una demarcació. L’ús d’aquest 

sufix pot indicar que es tracti d’una demarcació especialment rellevant o antiga, amb 

                                                                                                                                                                          
779

 Roig, 1991.  
780

 Vall, 1991.  
781

 FD196 (SLM 157) una vinya in comitato Barquinonense, in Kallense, in terminio de ipsa Ruira. 

Afronta al nord i oest in vinea de Sancti Petri de Kalidas.  
782

 FD215 (ACB 457) Afrontació d’una propietat in comitato barchinonense,in kallense, in terminio de 

Villa Guaschones.  Afronta amb terres de Sancti Petri de Kalidas. 
783

 981, FD150 (SCV 141) in comitatu Barchinonensi, [in Vallense, in termino de Calidis]. Una de les 

afrontacions és amb rio Pradels.  

988, FD154 (SCV 214) in comitatu Barchinone, in Vallense, in terminio de Calidas, in locum que dicunt 

Acriniano. 

989, FD157 (ACB 196) in comitatum Barquinona, in termino de Calidas, super Monte Maiore in locum 

que dicunt Gavarredo. Afronta al sud  in ipsa strada.  

1002, FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II, et in Calidas vel infra eius terminos. 

1036, FD233 (SLM 257) in comitato Barchinonense in terminio de Calidas in Galifa in terminio de Sancti 

Saturnini in ipsa Marinles. 

1036, FD456 (SLM 259) in commitatum similiter Barchinone in terminibus de Kalidas ad ipso Prato sive 

in ipsa Ruira. 

1042, FD261 (SLM 315)  in comitato Barchinonensis in terminio de Calidas in apendicio de Sancti 

Saturnini, in locum que dicunt Marinles. 

1047,  FD275 (SLM 341) La comtessa Ermessenda fa una donació a Sant Llorenç del munt d’unes terres 

in comitatum Barchinone, in Vallense, in valle Sancti Minati  i també in terminibus de Caldes, ad ipso 

Prad sive in ipsa Reuvira. 

1047, FD 276 (SLM 342) in comitatum similiter Barchinone [in terminibus de Ca]ldes ad ip[so Pr]ad. 
784

 996, FD161 (ACA1 19) in comitatum Barchinonense, in Callense, in terminio de Vila Pugio. 

999, FD50 (SCV 343) fiscum meum proprium ad meam functionem pertinent... in comitato Barch., in 

Vallense, in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati vel super montem Maiorem, in locum que dicunt 

Mercellos. Afronta al sud in Palatiolo de Aries et in serra de Sindovado vel in turrem qui fuit de 

condam... de occiduo in termine de Castellare... de circi in torrente de Castrum Gallifa. 

1006, FD 179 (SCV 404, ACA Monacals Sant Cugat 101) in chomitato Barch., in Callense, in termine de 

Moledo. Afronta al sud in terra de sancta Maria. 

1016,  FD 196 (SLM 157) in comitato Barquinonense, in Kallense, in terminio de ipsa Ruira. Afronta al 

nord i oest in vinea de Sancti Petri de Kalidas. 

1031,  FD 215 (ACB1 457) comitato barchinonense,in kallense, in terminio de Villa Guaschones 
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altres demarcacions territorials al seu interior com el terme de Vila Puig (UT308), el de 

La Rovira (UT359) i el de Vila Gascons (UT370). El 944
785

 es parlava del locum 

Kaldense dins el Vallès, sembla que com una demarcació territorial, i en un sol 

document de datació indeterminada
786

 es fa servir l’expressió termine Kaldensi 

combinant les dues maneres de designar la demarcació. 

 

23.19 Terme de Castelló (UT312).  El terme de Castelló es documenta dos cops el 

997
787

. La localització resta indeterminada, tot i que sembla que seria en la zona de 

Caldes. 

 

23.20 Vilar Anlà (UT281). En un sol document de l’any 944
788

 s’esmenta el villare 

Anlani, dins el lloc de Caldes, en una localització per ara indeterminada. 

 

23.22 Terme de Santa Maria de Caldes (UT423). El terme parroquial de Santa Maria 

de Caldes es documenta el 1058 en la sentència
789

  sobre els greuges entre Ramon 

Berenguer I i Mir Geribert, en la qual el comte li ha de donar omne fevum comitale quod 

est intra terminos parrochie Sancti Felicis de Chudinas et Sancti Mathei de Mo... de 

Calles, excepta ipsa parrochia de Calles cum suis pertinentiis omnibus, quam comes ibi 

tenet .S’especifica per tant que aquesta és una parròquia directament sotmesa al comte. 

El mateix any, en l’execució
790

 d’aquesta sentència torna a constar  concretant més les 

rendes que es perceben: et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie… 

Sancte Marie de Calles excepta ipsa ecclesia vel parrocia Sanctae Marie de Calles cum 

suis decimis et primiciis, terminis et pertinenciis omnibus, quam comes et comitissa 

prescripti ibi tenent. 

 

En diversos documents de la segona meitat del segle XI
791

 se situen béns dins de la 

demarcació parroquial de Santa Maria de Caldes, entre ells l’església de Sant Martí de 

Rovinyó (UT468). Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al 

Campillo. 

                                                           
785

 FD138 (SCV 23) in comitato Barch., in Vallense, in locum Kaldense, in villare de Anlani.  
786

  [1032-1060], FD499 (ACA2 31) in termine Kaldensi, in locum que dicitur Eschudellos. 
787

 FD165 (ACB 313) in comitatum Barchinonensem, in locum Vallensem, in terminio de Castilione.  

Termena al sud in alod de Bernard vel de Gunter, a l’oest in ipsa estrada qui pergit ubique.  

FD166 (ACB 315) in comitatum Barchinonense, in Vallense, infra termine de Castilione. Afronta a l’oest 

in ipsa strada plupliga.  
788

 FD138 (SCV 23) in comitato Barch., in Vallense, in locum Kaldense, in villare de Anlani.  
789

 1058, FD459 (ACA1 523). 
790

 1058, FD460 (ACA1 526).  
791

 1071, FD365 (SLM 448) in chomitatu Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Marie de 

Chalidis in locum que dicunt inter Aqua Cenosa et Plane de Viro.  

1075, FD376 (ACB 1274) in comitatu Barchinone, in Vallense, in parrochia Sancte Marie de Kalles. 

1078, FD388 (ACB 1332) in parrochia Sancte Marie de Kalles. 

1082, FD401 (ACB 1386) in Barchinona comitatu, infra parrochia Sancta Maria de Calidas, ad Fonte 

Pacense. 

1093, FD489 (ACA2 256) in terminio Sancte Marie Kalizis vel in loco que dicunt Sancti Martini de 

Rovinno. 
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23.23 Terme de Vila Puig (UT308). El 996
792

 es documenta  un  terminio de Vila 

Pugio  que se situa in comitatum Barchinonense, in Callense.  No hi ha cap indici de 

quina podia ser la localització exacta d’aquesta demarcació territorial.   

 

23.24  Vila Puig (UT309). El 996
793

 es documenta  un  terminio de Vila Pugio  que se 

situa in comitatum Barchinonense, in Callense.  No hi ha cap indici de quina podia ser 

la localització exacta d’aquesta vila. 

 

23.26 Terme de La Rovira (UT359). El 1016
794

 trobem documentat un terme 

anomenat La Rovira dins el Caldense. No hi ha cap indici d’on es podia trobar aquesta 

demarcació territorial on hi havia una vinya de Sant Pere de Caldes.   

 

23.27 Vila Gascons (UT370). La vila Gascons es documenta el 1031
795

 dins del 

Kallense, que podem identificar amb el terme de Caldes.  

 

23.28 Terme de Vila Gascons (UT371). El terme de Vila Gascons es documenta el 

1031
796

 dins del Kallense, que podem identificar amb el terme de Caldes.  

 

 

 

24. Campins 

 

24.02 Vila de Campins (UT256). L’única referència que tenim de la vila de Campins és 

de l’any 928
797

 quan el vescomte Llopard ven al seu fill Odeguer  la villa Kampinus qui 

est in monte latere Signo, cum omnia sua terminia, domos, ortos, vineas, campos, agros. 

 

24.03 Terme de la vila de Campins (UT257). L’única referència que tenim al terme de 

la vila de Campins (UT256) és de l’any 928
798

 quan el vescomte Llopard ven al seu fill 

Odeguer  la villa Kampinus qui est in monte latere Signo, cum omnia sua terminia, 

domos, ortos, vineas, campos, agros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
792

 FD 161 (ACA1 19). 
793

 FD 161 (ACA1 19). 
794

 FD 196 (SLM 157) in comitato Barquinonense, in Kallense, in terminio de ipsa Ruira. Afronta al nord 

i oest in vinea de Sancti Petri de Kalidas. 
795

 FD 215 (ACB1 457) comitato barchinonense,in kallense, in terminio de Villa Guaschones. 
796

 FD 215 (ACB1 457) comitato barchinonense,in kallense, in terminio de Villa Guaschones. 
797

 FD 450 (ACA  91). 
798

 FD 450 (ACA  91). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Campins
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25. Canovelles 

 

25.01 Sant Feliu de Canovelles (UT350). Dos documents de la nostra selecció 

esmenten Sant Feliu de Canovelles, els anys 1005
799

 i 1072
800

 en situar uns béns dins el 

seu terme parroquial (UT349). De l’edifici en si no hi ha cap referència, tot i que es 

conserven restes del segle XI en la construcció actual
801

. Sembla que sempre fou de 

lliure col·lació del bisbe
802

. 

 

25.02 Terme de Sant Feliu de Canovelles (UT349). La parròquia de Sant Feliu de 

Canovelles figura en dos documents dels anys 1005
803

 i 1072
804

.  Aquest terme 

parroquial es troba a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

25.03 Vila d’Espina (UT440). L’any 1072
805

 es localitza entre l’Ametlla i Santa Justa 

una Vila d’Espina de situació exacta indeterminada. 

 

25.04 Vila d’Olivet (UT441). L’any 1072
806

 es localitza entre l’Ametlla i Santa Justa 

una Vila d’Olivet de situació exacta indeterminada. 

 

 

 

26. Cànoves i Samalús 

 

26.01 Castell de Cànoves (UT465). El castell de Cànoves es troba documentat en la 

nostra selecció en el testament d’Hug Sendred de l’any 1092
807

 en el qual el deixa al seu 

nebot Ramon Guillem. Sembla que la fortificació es podria remuntar al segle X
808

. 

 

26.02 Sant Muç de Cànoves (UT464). L’única referència documental a Sant Muç de 

Cànoves dins la nostra selecció la trobem en testament sacramental d’Hug Sendred jurat 

el 1092
809

 per altare Sancti Iohannis Babtiste quod cernitur esse constructum intra 

                                                           
799

 FD178 (ACB1 58) in termine de parrochia de Canovelas. 
800

 FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de Canoveles. 
801

 Anglada, 1991.  
802

 Martí Bonet & alii, Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de Barcelona, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 

482-491.  
803

 FD178 (ACB1 58) in termine de parrochia de Canovelas. 
804

 FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de Canoveles. 
805

1072, FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de 

Canoveles sive Sancte Eulaliae, et in Villa de Spina et de Oliveto. Afronta a l’est amb el riu Congost, al 

sud in ecclesia Sanctae Iustae, a l’oest in Kastelleto i al nord in terminio Sancti Genesii de ipsa Menla. 
806

1072, FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de 

Canoveles sive Sancte Eulaliae, et in Villa de Spina et de Oliveto. Afronta a l’est amb el riu Congost, al 

sud in ecclesia Sanctae Iustae, a l’oest in Kastelleto i al nord in terminio Sancti Genesii de ipsa Menla. 
807

 FD480 (ASA 130) ad Raimundi Guillelmi nepto suo ipsum kastrum de Kanovas cum ipsa fortesa 

simul cum ipsas casas qui sunt prope valle de predicto kastro et trilias e cum ipsos olzeds qui in circuitu 

sunt et cum ipso molino de ipso Gorgo. 
808

 Bellès, 1991.  
809

 FD480 (ASA 130). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Canovelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0noves_i_Samal%C3%BAs
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ecclesiam Sancti Mucii Martyris cuius ecclesia sita est in comitatu Barchinonensi, in 

Vallense, in loco vocitato Kanovas...  En el mateix deixa a Sant Muç un mas perquè 

tingui una làmpada en temps de Quaresma i Advent
810

.  

 

Tot i que a les Rationes Decimarum i al Campillo aquesta església és considerada 

parroquial, no hem trobat cap document original que així ho reflecteixi durant el segle 

XI. Sembla que sempre fou de lliure col·lació del bisbe
811

. 

 

26.03 Sant Andreu de Samalús (UT424). L’església de Sant Andreu de Samalús es 

troba documentada en dos diplomes de la nostra selecció, tots dos del 1058, són la 

sentència
812

  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, en la qual el 

comte li ha de donar en feu Sancti Andree de Samalucio. El segon és l’execució 

d’aquesta sentència que es redacta en els mateixos termes
813

. Posteriorment, en una data 

indeterminada
814

, és inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí 

a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
815

 on també és designada com a parròquia 

(UT425). 

 

L’actual edifici sembla datar del segle XI
816

, i l’església sembla que passà de mans 

del bisbe a mans privades i després a la Catedral de Barcelona
817

. 

 

26.04 Sant Salvador de Terrades (o de Can Quintana) (UT492). En les afrontacions 

d’unes terres situades a la parròquies de Corró, Llerona i Granollers, del  1089
818

 

s’esmenta un Sancti Salvatoris que no és segur que sigui Sant Salvador de Terrades, 

però que sembla l’opció més fàcil. 

 

26.06 Terme de Sant Andreu de Samalús (UT425). Sant Andreu de Samalús figura 

com a parròquia en tres documents del segle XI de la nostra selecció. Els dos primers, 

del 1058, són   la sentència
819

  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir 

Geribert, i l’execució d’aquesta que es redacta en els mateixos termes
820

. Posteriorment, 

                                                           
810

 dimisit Domino Deo et Sancti Mucii mansum unum ubi abitat Seniofredus Dominico unde abeat Sancti 

mucii unam lampadam in Quadragesima sive in Adventu Domini.  
811

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 230-237. 
812

 1058, FD459 (ACA1 523). 
813

 1058, FD460 (ACA1 526)  et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie…  Sancti 

Andree de Samalucio. 
814

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116). 
815

 qui sunt in subtas nominatas parrochias: …; et ipsas franchedas qui sunt in parrochia Sancti Andrei 

de Samaluz. 
816

 Pladevall A. , Sant Andreu de Samalús, 1991.  
817

 Martí Bonet & alii, Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de Barcelona, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 

452-457. 
818

 FD470 (AHT 77). 
819

 1058, FD459 (ACA1 523). 
820

 1058, FD460 (ACA1 526)  et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie…  Sancti 

Andree de Samalucio. 
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en una data indeterminada
821

, és inclosa en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
822

.  

 

26.07 Terme de Samalús (UT331). La butlla atorgada per Silvestre II l’any 1002
823

 al 

monestir de Sant Cugat, li confirma certes propietats in Samaluz et in Canovas vel infra 

eorum terminos. 

 

26.08 Terme de Cànoves (UT332). La butlla atorgada per Silvestre II l’any 1002
824

 al 

monestir de Sant Cugat, li confirma certes propietats in Samaluz et in Canovas vel infra 

eorum terminos. 

 

 

 

27. Cardedeu 

 

27.01 Santa Maria de Cardedeu (UT355). Santa Maria de Cardedeu es documenta per 

primer cop en una afrontació de l’any 1013
825

. Entre el 1056 i el 1079 es documenta la 

seva parròquia (UT413) que depenia del Castell de Vilamajor fins que el segle XVI 

esdevingué de lliure col·lació del Bisbe
826

. 

 

Hi ha elements de l’edifici que poden ser del segle XI
827

, així com unes peces del 

museu Balvey que poden procedir de Santa Maria
828

. El 1066 es fa esment d’una strata 

qui pergit de Barchinona et de Granolarios ad Sancta Maria de Cardetulo
829

. 

 

27.02 Sant Corneli i Sant Cebrià (UT493). Tot i que no hi a documentació anterior al 

segle XII, l’edifici de Sant Corneli i Sant Cebrià presenta elements datables del segle 

X
830

 i una advocació que suggereix que pot ser de fundació més antiga. 

 

27.05 Sant Salvador dels Prats (UT495). L’església de Sant Salvador dels Prats no 

consta en la documentació original consultada, es trobava al costat de Can Pelegrí
831

.  

 

27.06 Terme de Santa Maria de Cardedeu (UT413). Entre el 1056 i el 1079 es 

documenta la parròquia de Santa Maria de Cardedeu ja sigui en afrontacions o situant 

                                                           
821

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116). 
822

 qui sunt in subtas nominatas parrochias: …; et ipsas franchedas qui sunt in parrochia Sancti Andrei 

de Samaluz. 
823

 FD454 (SCV 382). 
824

 FD454 (SCV 382). 
825

 FD193 (ACA1 105) in terra de Sancta Maria de Cartitulo. 
826

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 238-251.  
827

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 238-251 i memòria d’excavacions (Pujades i Subiranas, 

Memòria de l'excavació arqueològica d'urgència realitzada a l'església parroquial de Santa Maria 

(Cardedeu, Vallès Oriental) 1997). 
828

 Aynier & Martí, 1991. 
829

 1058, FD314 (ACB 974). 
830

 Barbany & Garcia, 1991.  
831

 Barbany & Garcia, 1991.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cardedeu
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propietats dins el seu terme, on hi havia la Vila Alba amb l’església de Sant Vicenç
832

. 

Santa Maria no és inclosa com a parròquia a les Rationes Decimarum  però sí al 

Campillo. 

 

27.09 Vila Alba (UT305). La Vila Alba se situava dins la parròquia de Santa Maria de 

Cardedeu, però actualment el castell de Vilalba i Sant Vicenç de Vilalba se situen dins 

el terme municipal de La Roca del Vallès.  

 

 

 

28. Figaró-Montmany 

 

28.02 Sant Pere de Vallcàrquera (UT496). Sant Pere de Vallcàrquera no figura en la 

documentació original consultada, i l’edifici no sembla ser anterior al segle XII
833

. 

Aquesta església no està inclosa com a parròquia ni a les Rationes Decimarum ni al 

Campillo. 

 

 

28.03 Sant Cristòfor de Monteugues (UT497). Sant Cristòfor de Monteugues no és 

esmentada en la documentació original consultada, i l’edifici no sembla ser anterior al 

segle XII
834

. Aquesta església és inclosa com a parròquia a les Rationes Decimarum i al 

Campillo. 

 

 

 

29. Fogars de Montclús 

 

29.06 Mosqueroles (UT299). El lloc de Mosqueroles està documentat el 978
835

 com un 

sinònim de la Vila Vivià (UT300). 

 

29.07 Vila Vivià (UT300). L’any 978
836

 figura en la documentació una Vila de Vivià 

que és anomenada també Mosqueroles.  

                                                           
832

 1056, FD303 (ACA1 474) de occiduo in parrochia de Sancta Maria de Cardedol. 

1058, FD314 (ACB 974) in parrochia de Sancta Maria de Cardedol.   

1066,  FD 342 (ACA1 673) de occideuo in Sancto Stefano de Chollo et in Santa Maria de Chardeol. 

1076, FD380 (ACB1 1306 in comitatu barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancte Marie 

Cardetulo, in Villa Alba vel in eius termines.  

1078, FD389 (ACB 1335) Sancte Maria Cartitulo sive in Vilalba.  

1079, FD392 (ACB 1356) in comitato Barchinona, in Vallense, in parochia Sancta Maria de cardedul, 

intus in Vila Alba, in sacraria Sancti Vincenci.  
833

 Anglada, 1991.  
834

 Anglada, 1991.  
835

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in Montesen vel in 

villa Viviano que dicunt Moscherolas. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Figar%C3%B3-Montmany
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fogars_de_Montcl%C3%BAs
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30. Franqueses del Vallès, Les 

 

30.01 Santa Maria de Llerona (UT377). Diversos documents del segle XI (1033-1089) 

fan referència al terme parroquial de Santa Maria de Llerona (UT378); en el primer 

d’ells, del 1033, es documenta una vinya propietat de Santa Maria
837

. L’edifici es torna 

a esmentar directament  el 1081
838

 en la publicació sacramental d’un testament feta a 

l’altar de Sant Vicenç a Llerona, que pot ser una església en si mateixa (UT456) o 

només un altar dins Santa Maria; en el mateix diploma es fa una deixa a Santa Maria
839

. 

El segle XIII hi havia dues esglésies, una a la Vila Vella i una altra a la Vila Nova, fet que 

pot indicar que el segle XI ja hi hagués una segona església
840

.  

 

L’edifici actual és dels segles XII-XIII, però es troba en una zona amb moltes restes 

romanes i la presència d’enterraments tardoantics
841

. La parròquia consta a la relació de 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
842

. 

 

30.02 Sant Iscle i Santa Victòria de Can Guilla. La capella de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Can Guilla no està documentada abans del segle XIII, però l’advocació i el 

fet d’estar a la Vila Vella poden indicar uns origens anteriors a l’any 1000 i parts de 

l’edifici podrien ser del segle XI
843

. 

 

 

30.03 Santa Coloma de Marata (UT439).  L’església de Santa Coloma de Marata fou 

durant segles de patronat de l’Ardiaca de la Catedral de Barcelona, domini que es 

constata en el primer document de la nostra selecció que l’esmenta, el 1069
844

, quan  

Ramon Hug es fa home soliu  de l’ardiaca Bernat Guillem i de Renard Ramon, i rep 

ecclesiam de Palatiolo et de Meserata. Aquest domini es torna a constatar quan el 

1085
845

 Berenguer Ramon de Montcada posa en penyora als germans Bernat Guillem de 

Montcada, ardiaca de Barcelona, i Renard Guillem de la Roca el castell de Vacarisses i 

altres béns exceptus duabus ecclesiis de ipso archidiachonatum, scilicet ipsa ecclesia 

Meserata et ipsa ecclesia de Palatiolo, de quibus predictus Berengarius quererlans est. 

 

                                                                                                                                                                          
836

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in Montesen vel in 

villa Viviano que dicunt Moscherolas. 
837

 FD225 (ASA 37). 
838

 FD397 (ACB 1377). 
839

 et dimisit ad Sancte Marie Laurona oves II. 
840

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 410-420.  
841

 Barbany & Garcia, 1991.  
842

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …; et ipsas franchedas de 

Lorona. 
843

 Barbany & Garcia, 1991.  
844

 FD 360 (ACA1 746). 
845

 FD465 (ACA2  157). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Franqueses_del_Vall%C3%A8s
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L’edifici correspon a una construcció del segle XI
846

. L’any 1094
847

, es documenta 

un sagrer,  i el terminus de la parròquia
848

 (UT469). Aquesta és inclosa a les Rationes 

Decimarum  i al Campillo. 

 

30.04 Sant Mamet de Corró d’Amunt (UT499). No hi ha cap document de la nostra 

selecció que esmenti l’església de Sant Mamet de Corró d’Amunt. L’edifici sembla ser 

del segle XII
849

. L’advocació, datació de l’edifici i l’existència de diverses còpies de 

documents del segle XI semblen indicar que probablement aquesta església ja existia el 

segle XI. La parròquia és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

30.05 Santa Maria del Pla (UT500). No hi ha cap document de la nostra selecció que 

esmenti l’església de Sant Maria del Pla. L’edifici sembla ser del segle XII
850

. La 

datació de l’edifici i l’existència de diverses còpies de documents del segle XI semblen 

indicar que probablement aquesta església ja existia el segle XI.  

 

 

30.06 Santa Eulàlia de Corró d’Avall (UT391). Totes les referències documentals a 

Santa Eulàlia de Corró d’Avall de la nostra selecció són esments dels anys 1040 i 1089 

a la parròquia (UT390) per situar-hi béns
851

. En la darrera hi figura també  una 

afrontació amb un camí que baixa a Santa Eulàlia
852

, sense emprar cap mot per designar 

l’edifici. Aquest sembla que tenia parts del segle XI
853

. 

 

30.08 Terme de Santa Maria de Llerona (UT378). Diversos documents del segle XI 

fan referència al terme parroquial de Santa Maria de Llerona (UT377). En el primer, del 

1033
854

, es diu que uns béns estan in parrochia Sancta Maria que est sita intus in villa 

Lorona. El 1068
855

 se situa un terme de Mujal (UT437) dins el terme parroquial de Santa 

Maria de Llerona. El darrer esment dins la nostra selecció és del 1089
856

. 

 

                                                           
846

 Barbany & Garcia, 1991
.
   

847
 FD490 (ACB 1605) ipso sacrario de Sancta Columba cum curtalibus et cum suo exio. 

848
 in comitatu Barchinona, in terminio de Sancta Columba de Maserata.  

849
 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 492-501.  

850
 Barbany & Garcia, 1991.  

851
 1040, FD253 (ACB 587) in comitatu Barchinona, intus Vallense, in parrochia Sancta Eulalia de 

Corrone, ad ipsas Valles.  

1089, FD469 (AHT 75) in comitatu Barchinonense, intra parrochia Sancte Eulalie de Corron, in loco 

nominato Valloria vel in eius terminos. 

1089, FD470 (AHT 77) in parrochia Sancta Eulalia de Corrone. 
852

FD470 (AHT 77) ...strata qui per[git ad Sancta Eulalia de Cor]rono. 
853

 Barbany & Garcia, 1991. 
854

 FD225 (ASA 37). 
855

 FD357 (ASA 98) in comitatu Barquinona, in parrochia Sancta Maria Laurona, in termine Muial et 

ipso ponto ad ipsa Felgera. 
856

 1089, FD470 (AHT 77) in parrochia Sancta Maria Laurona.  
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Aquesta parròquia consta a la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a 

Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
857

. També consta com a parròquia a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

30.09 Terme de Santa Eulàlia de Corró d’Avall (UT390). Totes les referències 

documentals a Santa Eulàlia de Corró d’Avall de la nostra selecció són esments dels 

anys 1040 i 1089 a la parròquia per situar-hi béns
858

. En ells sempre es fa servir el mot 

paroecia per referir-se al terme, i en un dels documents a més es fa servir la fórmula 

eius terminos. 

 

30.10 Terme de Santa Coloma de Marata (UT469). L’any 1094
859

, es documenta el 

terme de la parròquia fent servir el mot terminus. Aquesta és inclosa a les Rationes 

Decimarum  i al Campillo. 

 

30.11 Terme de Llerona (UT327).  El terme de Llerona es documenta el 931
860

 a la 

dotalia de Sant Genís de l’Ametlla la demarcació de la qual arriba usque ipsos termines 

sancte Eulalie et ipso Lauro. El 1002
861

 torna a figurar en la butlla de Silvestre II 

concedida al monestir de Sant Cugat. En tots dos casos es fa servir terminus per 

designar aquesta demarcació.  

 

30.24 Terme de Corró d’Amunt (UT328). El terme de Corró d’Amunt es documenta 

en la nostra selecció el 1002
862

 en la butlla atorgada per Silvestre II al monestir de Sant 

Cugat. En ella aquesta demarcació és designada com a terminus.  

 

30.25 Terme de Corró d’Avall (UT329). El terme de Corró d’Avall es documenta en 

la nostra selecció el 1002
863

 en la butlla atorgada per Silvestre II al monestir de Sant 

Cugat. En ella aquesta demarcació és designada com a terminus.  

 

30.26 Terme de Marata (UT330). El terme de Marata es documenta en la nostra 

selecció el 1002
864

 en la butlla atorgada per Silvestre II al monestir de Sant Cugat. En 

ella aquesta demarcació és designada com a terminus.  

 

                                                           
857

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …; et ipsas franchedas de 

Lorona. 
858

 1040, FD253 (ACB 587) in comitatu Barchinona, intus Vallense, in parrochia Sancta Eulalia de 

Corrone, ad ipsas Valles.  

1089, FD469 (AHT 75) in comitatu Barchinonense, intra parrochia Sancte Eulalie de Corron, in loco 

nominato Valloria vel in eius terminos. 

1089, FD470 (AHT 77) in parrochia Sancta Eulalia de Corrone. 
859

 FD490 (ACB 1605) in comitatu Barchinona, in terminio de Sancta Columba de Maserata. 
860

 FD452 (ACA 103). 
861

 FD454 (SCV 382) in Laurona, vel infra eius terminos. 
862

 FD454 (SCV 382) in Corrone Superiore vel subteriore vel infra terminos. 
863

 FD454 (SCV 382) in Corrone Superiore vel subteriore vel infra terminos. 
864

 FD454 (SCV 382) in Meserata vel infra eius terminos. 
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30.27 Vila de Llerona (UT379). Dos documents de la nostra selecció situen sengles 

esglésies dins la vila de Llerona, el 1033
865

 la de Santa Maria, i el 1081
866

 la de Sant 

Vicenç.   

 

30.29 Terme de Mujal (UT437). Dins la demarcació parroquial de Santa Maria de 

Llerona se situa el 1068
867

 un terminus del Mujal.  

 

30.30 Sant Vicenç de Llerona (UT456). Una església dedicada a Sant Vicenç és situada 

el 1081
868

 intus villa Lorona en ser jurada la publicació sacramental d’un testament sobre 

el seu altar. En aquest document l’edifici és anomenat ecclesia. Es podria tractar però 

d’un altar dins l’església de Santa Maria de Llerona (UT378). 

 

30.31 Terme de Valloria (UT460). En un document del 1089
869

 se situa dins la 

parròquia de Santa Eulàlia de Corró (UT390) un loco nominato Valloria al qual s’hi 

associen uns terminos.  No queda per tant massa clar si Vallòria té una demarcació 

assignada o és simplement un lloc.  

 

 

 

31. La Garriga 

 

31.01 Sant Esteve de la Garriga (La Doma) (UT445). Dels quatre documents de la 

nostra selecció que fan referència a Sant Esteve de la Garriga, dos són esments al terme 

parroquial (UT446) dels anys 1077 i 1084
870

, i només un fa referència directa a l’església. 

Aquest és un llegat testamentari del 1081
871

 en que Sant Esteve, sense cap mot per 

designar l’edifici, i el seu prevere reben diverses ovelles. 

 

Aquesta parròquia consta en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí 

a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
872

 i sembla que fins el segle XII fou 

dependent de la Catedral de Barcelona
873

.  També es troba a les Rationes Decimarum  i 

al Campillo. 

                                                           
865

 FD225 (ASA 37) in chomitatu Barchinona, in parrochia Sancta Maria que est sita intus in villa Lorona. 
866

 FD397 (ACB 1377)  per altare quod est consecratum in honore Sancti Vincenii martiris, cuius ecclesia 

sita est in chomitatu Barquinona, in Vallense, intus villa Lorona.  
867

 FD357 (ASA 98) in comitatu Barquinona, in parrochia Sancta Maria Laurona, in termine Muial et 

ipso ponto ad ipsa Felgera. 
868

 FD397 (ACB 1377) per altare quod est consecratum in honore Sancti Vincenii martiris, cuius ecclesia 

sita est in chomitatu Barquinona, in Vallense, intus villa Lorona. 
869

 FD469 (AHT 75). 
870

 1077, FD384 (ACB 1311) in parochia Sancte Estefani de ipsa Gariga... ipsum meum alodium qui est 

in parochia Sancte Stefane de ipsa Gariga. 

1084, FD409 (ACB 1442) ...quod abebat in parrochiam Sancti Stephani de ipsa Garriga. 
871

 FD397 (ACB 1377) Et dimisit ad Sanctum Stephanum martirem de Garriga oves II et suo presbitero ove 

I. 
872

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas de Garriga. 
873

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 378-387.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Garriga
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L’actual edifici de La Doma presenta parts romàniques de difícil datació, que no 

semblen anteriors al segle XII
874

.  

 

31.02 Santa Maria del Camí (UT501). El cenobi de Santa Maria del Camí no figura en 

cap document de la nostra selecció, però la seva existència el segle X és indubtable 

gràcies a la inscripció de la monja Xixilona del 945
875

. L’actual edifici és del segle 

XII
876

. 

 

31.05 Terme de Sant Esteve de La Garriga (UT446). El terme parroquial de Sant 

Esteve de La Garriga es documenta en dos diplomes dels anys 1077 i 1084
877

, en la 

relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
878

,  a les Rationes Decimarum  i al Campillo.  

 

 

 

32. Granollers 

 

32.01 Lloc de Granollers (UT289). Des d’època romana hi ha un assentament humà a 

l’actual Granollers, probablement sobre les restes del que fou Semproniana. Tot i que la 

butlla de Silvestre II del 1002
879

 parla d’una vila de Granollers (UT325) amb el seu 

terme, en la majoria de documents, d’entre el 978 i el 1074
880

,  el topònim no s’associa 

a cap mot que designi una demarcació o lloc de residència. Un sol document, del 

1067
881

, fa esment del terminus de Granollers.  

 

32.02 Sant Esteve de Granollers (UT346). Sant Esteve de Granollers es troba 

documentat per primer cop en la nostra selecció en un diploma molt mal conservat de la fi 

                                                           
874

 Anglada, 1991.  
875

 Martí, 1991. 
876

 Anglada, 1991.  
877

 1077, FD384 (ACB 1311) in parochia Sancte Estefani de ipsa Gariga... ipsum meum alodium qui est 

in parochia Sancte Stefane de ipsa Gariga. 

1084, FD409 (ACB 1442) ...quod abebat in parrochiam Sancti Stephani de ipsa Garriga. 
878

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas de Garriga. 
879

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. in villa Granolarios vel infra eius terminos. 
880

 978 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in 

Granollarios  

998, ACB 329 in comitatum Barchinonense, in vallense, in appendicio de Petra Ficta, in terminio de 

Palatiolo, subtus Granolarios.  

1018, FD202 (ACB 299) strada publica qui vadit super domum Sancta Perpetua vel ad domum Sancti 

Cucufati cenobii sive ad Granoliarios. 

1068, FD356 (ASA 97) in stratam ubique pergente de Santa Maria Antiqua usque ad Granullarios  et 

transiit per Olmeti. 

1074, FD373 (ASA 103) ipso meo alaude de Granullarios, id sunt terris, vineis, trileis, arboribus, kasis, 

sacrariis... que habeo de rivi Tenes usque in Valle Ariulfi. 
881

 1067, FD349 (ASA 91) in comitato Barchinonense, in Vallense et in termino de Granulerios sive ad 

ipsa Lacuna. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers
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del segle X
882

.  La major part de documents que l’esmenten, entre el 1005 i el 1089, fan 

referència al terme parroquial (UT344) que també està inclòs en la relació de franqueses 

que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
883

 i és 

inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

De l’edifici dels segles X-XI no en resta pràcticament res, però diferents campanyes 

arqueològiques han posat de manifest algunes estructures i un ús funerari de la zona a 

partir del segle IX
884

. Aquesta necròpolis és la que en el darrer document, del 1089
885

, és 

anomenada la sagrera de Sant Esteve, on s’hi situen diversos béns.  

 

32.04 Sant Julià de Palou (UT347). Sant Julià de Palou es troba documentat per primer 

cop en la nostra selecció en un diploma molt mal conservat de la fi del segle X
886

. 

Posteriorment, el 1005 ja se situen unes propietats dins el terme de la seva parròquia 

(UT345), que no tornarà a figurar en la documentació fins el 1080.  Es troba també 

inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon 

Guillem (de Montcada)
887

 i està inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

El 1051
888

 hi ha una deixa testamentària en favor de les obres que s’hi estan realitzant 

a l’edifici, del qual no es conserven restes.  

 

Aquesta església fou durant segles de patronat de l’Ardiaca de la Catedral de 

Barcelona,  com queda recollit el 1069
889

 quan  Ramon Hug es fa home soliu  de 

l’ardiaca Bernat Guillem i de Renard Ramon, i rep ecclesiam de Palatiolo. Aquest 

domini es torna a constatar quan el 1085
890

 Berenguer Ramon de Montcada posa en 

penyora als germans Bernat Guillem de Montcada, ardiaca de Barcelona, i Renard 

Guillem de la Roca el castell de Vacarisses i altres béns exceptus duabus ecclesiis de 

ipso archidiachonatum, scilicet ipsa ecclesia Meserata et ipsa ecclesia de Palatiolo, de 

quibus predictus Berengarius quererlans est...  

 

32.05 Santa Maria del Lledó (Can Bassa) (UT502). L’església de Santa Maria de 

Lledó, o de Palou, no figura en la documentació consultada, i de l’edifici no en queda 

res. Sembla però per diversos esments del segle XII que podia existir a finals del segle 

XI
891

. 

                                                           
882

 ACB 350 Sancti S[tephani] de Granolarios. 
883

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas de 

Granollarios.  
884

 Martí Bonet & alii, vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 506-517.  
885

 FD470 (AHT 77) in ipsa sacraria Sancti Stepha[ni]. 
886

 ACB 350 Sancti S[tephani] de Granolarios. 
887

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas de 

Granollarios.  
888

 FD284 (ACB 777) Testament sacramental d’Arbert, fa deixes Sancti Iuliani de Palaciolo in ipsa opera 

quarta I. 
889

 FD 360 (ACA1 746). 
890

 FD465 (ACA2  157). 
891

 Ortega & Terrades, 1991.  
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32.06 Serra de Palou (UT247). L’any 1000
892

 es documenta una  serra de Palaciolo 

que afronta a l’est amb unes terres de Sant Esteve de Vilanova. Probablement es tracta 

de la Serra de Llevant, a l’est de Sant Julià de Palou, i el Palaciolo fa referència a aquest 

indret. 

 

32.07 Terme de Palou,  (UT284). El terme de Palou figura per primer cop en la nostra 

selecció documental el 974
893

, designant un lloc que altrament és anomenat Torre Azar, 

i per designar-lo s’empra el mot terminus. El 998
894

 sembla que aquest terminus  de 

Palou està d’alguna manera vinculat a l’appenditium de Perafita, que probablement és el 

veí turó del Pedró. L’any 1002
895

 la butlla del Papa Silvestre II atorgada a Sant Cugat 

del Vallès seguirà designant aquesta demarcació amb el mot terminus,  i el 1092
896

 un 

alou, amb la torre de Palou, se situa infra terminis de Palaciolo. 

 

32.08 Terme de Torre Azar, (UT285). El terminus de Torre Azar es documenta per 

primer cop en un diploma de la nostra selecció el 974
897

, designant un lloc que 

altrament és anomenat Palou. 

 

32.09 Vila Picina (UT287). Dos documents de la nostra selecció donen notícia d’una 

Vila Picina propera a Palou, el primer, del 974
898

 és una afrontació amb el torrent que 

baixa de Vila Picina, el segon en canvi fa referència l’any 1092
899

 a un mas de 

Vilapicina. 

  

32.10 Terme de Vila Picina (UT237). Els anys 986 i 993
900

 es documenta un terme de 

Vilapicina de Dalt, Tot i l’existència de la Vila Picina prop de Granollers (UT287), 

aquesta sembla que més aviat seria la Vilapicina de Sant Andreu de Palomar. 

 

32.11 Terme de Perafita (UT313).  L’any 998
901

 el terme de Palou és situat dins 

l’appendicium de Perafita. En aquest document pensem que el mot appendicium no fa 

                                                           
892

 FD131 (ACB 347) .  in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in valle Arnulfi, sive in villa Meritaze, 

vel ad ipsa Ruvira. Afronten al sud in alveo Mugente, i a l’oest in ipsa serra de Palaciolo.  
893

 FD148 (ACB 106)  in komitatu Barkinonense, in Vallense, in terminio de Turrem Azar que vocant 

Palaciolo. 
894

 998, FD168 (ACB 329) in comitatum Barchinonense, in vallense, in appendicio de Petra Ficta, in 

terminio de Palatiolo, subtus Granolarios.  
895

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II... in Palatiolo vel in suis terminos. 
896

 FD478  (ACB1 1550). 
897

 FD148 (ACB 106)  in komitatu Barkinonense, in Vallense, in terminio de Turrem Azar que vocant 

Palaciolo. 
898

 FD148 (ACB 106)  in terminio de Turrem Azar que vocant Palaciolo. Afronta al sud in torrento que 

discurrit de Villa Piscina. 
899

 FD478  (ACB1 1550)  et apud ipso manso de Villapizina et terris et vineis qui sunt ibi. 
900

 986, FD153 (ACB 162) in comitato Barchinonense in terminio de Villa Picina superiore. 

993, FD128 (ACB 235) in comitato Barchinonense, in terminio de Campo Malo vel de Villa Picina 

superiore. 
901

 FD168 (ACB 329) in comitatum Barchinonense, in vallense, in appendicio de Petra Ficta, in terminio 

de Palatiolo, subtus Granolarios. 



293 
 

referència a cap demarcació territorial sinó simplement a la proximitat del turó 

actualment anomenat del Pedró
902

, situat a llevant de Sant Julià. 

 

32.12 Terme de Sant Esteve de Granollers (UT344). El terme parroquial de Sant 

Esteve de Granollers es documenta per primer cop el 1005
903

. Es tracta d’un ús molt 

precoç i ocasional del formulari que empra el mot paroecia per designar la demarcació 

eclesiàstica bàsica, també en el document hi ha d’altre vocabulari, com l’ús del mot 

ausberg que podrien indicar que el document és una falsificació, però l’escrivà que firma, 

el prevere Guifré, subscriu d’altres diplomes de la mateixa època. 

 

Entre el 1047 i el 1089
904

 diversos béns són situats geogràficament dins els límits 

d’aquesta parròquia. Només en el document del 1047 es fa servir encara el mot terminus 

per designar la demarcació, en els altres casos es parla només de paroecia. 

 

Sant Esteve de Granollers és també una de les parròquies incloses en la relació de 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
905

 i està inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

32.13 Terme de Sant Julià de Palou (UT345). El primer esment del terme de la 

parròquia de Sant Julià de Palou data del 1005
906

 i no tornarà a figurar en la documentació 

fins el 1080
907

, quan s’hi situa la Vila Cicrino (UT455) . Un darrer document del 1099
908

 

hi situa el Mas Font.   

 

 Aquesta parròquia  es troba inclosa en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
909

 i està inclosa a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo. 

  

32.16 Torre Azar (UT286). La Torre Azar figura el 974
910

 en la nostra selecció 

documental designant un terminus que altrament és anomenat Palou. 

                                                           
902

 Coordenades geogràfiques 2.292774, 41.585326. 
903

 FD178 (ACB 58) in chomitato barquinonense, in Vallense, infra termine de parrochia de Sancti 

Stephani de Granulliarios... , in locum que dicunt Caselas.  
904

 1047, FD272 (ACB 710) in chomitatu barchinonense, in Vallense, infra termine de parrochia Sancti 

Stefani de Granolarios, in locho vocitato Valle Ariolfi.  

1077, FD382 (ACB 1309) infra parrochiam Sancti Stephani de Granolers.  

1089, FD470 (AHT 77) in parrochia Sancti Stephani de Granolla[riis]. 
905

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas de 

Granollarios;  
906

 FD178 (ACB 58) infra termine de parrochia S[ancti] Iuliani de Palaciol, in locum que dicunt 

Caselas. Sobre l’autencitat d’aquest document cf. UT344. 
907

 FD396 (ACB 1376) in chomitatu Barchinona, in parrochia Sancti Iuliani de Palazol, in Vila Cicrino, in 

loco nucupativo Chaselas.  
908

 FD493 (ACB 1660) in comitatum Barquinone, in parrochia Sancti Iuliani de Palazciolo, ad locum que 

dicunt Manso de ipsa Fonte. 
909

  [1059-1080], FD464 (ACA2 116) Relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i 

Ramon Guillem (de Montcada), qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas franchedas de 

Palazol. 
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32.18 Vila de Granollers (UT325).  La butlla de Silvestre II atorgada el 1002
911

 al 

monestir de Sant Cugat documenta propietats d’aquest  in villa Granolarios vel infra 

eius terminos. 

 

32.19 Terme de la vila de Granollers (UT326). La butlla de Silvestre II atorgada el 

1002
912

 al monestir de Sant Cugat documenta propietats d’aquest  in villa Granolarios 

vel infra eius terminos. 

 

32.22 Vila Cicrino (UT455). El 1080
913

 es documenta dins el terme de la parròquia de 

Sant Julià de Palou una vila anomenada Cicrino.  

 

32.23 Torre de Palou (UT462). L’any 1092
914

 Berenguer Domnuç  deixa en el seu 

testament el mas de Perafita al monestir de Sant Cugat, de tal manera que si l’abat se’n 

desfà ipsa turre Palaciolo retorni a la seva descendència. Al seu fill Arbert li deixa 

ipsam turrem de Palaciolo cum totum meum alaudem et meam honorem que ego ibi 

abeo vel aberre debeo, infra terminis de Palaciolo.  

 

 

 

33. Gualba 

 

33.01 Sant Vicenç de Gualba (UT503). No hi ha cap document de la nostra selecció 

que faci referència a l’església de Sant Vicenç de Gualba, però l’edifici conserva parts 

del segle XI
915

. La parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

 

 

34. Lliçà d'Amunt 

 

34.01 Sant Julià de Lliçà d’Amunt (UT426). El primer esment de l’església de Sant 

Julià de Lliçà d’Amunt pot ser del 1005
916

. És dubtós ja que en el document no 

s’especifica si és Lliçà d’Amunt o Lliçà d’Avall. La primera referència inequívoca la 

trobem el 1058
917

 en la sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir 

                                                                                                                                                                          
910

 FD148 (ACB 106)  in komitatu Barkinonense, in Vallense, in terminio de Turrem Azar que vocant 

Palaciolo. Afronta al sud in torrento que discurrit de Villa Piscina.  
911

 FD454 (SCV 382) 
912

 FD454 (SCV 382) 
913

 FD396 (ACB 1376) in chomitatu Barchinona, in parrochia Sancti Iuliani de Palazol, in Vila Cicrino, in 

loco nucupativo Chaselas. 
914

 FD478  (ACB1 1550) 
915

 (Angulo, Sant Vicenç de Gualba 1991). 
916

 FD178 (ACB1 58) in parrochia de Lizano. Sobre l’autencitat d’aquest document cf. UT344. 
917

 FD459 (ACA1 523). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gualba
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lli%C3%A7%C3%A0_d%27Amunt
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Geribert, particularment sobre les franqueses del Vallès. En ella el comte li ha de donar 

en feu  Sancti Iuliani de Licano. L’endemà
918

 els comtes  

donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les esglésies i feus comtals que tingué 

Gombau de Besora al Vallès, entre ells  omne fevum comitale quod est intra terminos 

parrochie… Sancti Iuliani de Lican.  Posteriorment també figura en la relació de 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
919

. 

 

L’any 1066
920

 es documenta el cementiri i l’existència d’uns sagrers vinculats a 

l’església. De l’edifici existent el segle XI no en queda res. La parròquia està inclosa a 

les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

 

34.02 Santa Justa i Santa Rufina (UT442). L’església de Santa Justa i Rufina figura 

dues vegades en la nostra selecció documental, una el 1072
921

 en una afrontació de 

terres que la situa al sud de Sant Feliu de Canovelles i Santa Eulàlia (de Ronçana). 

L’altra és en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon 

Guillem (de Montcada)
922

. L’edifici és anterior al segle XII, tot i que de difícil 

datació
923

. 

 

34.03 Sant Esteve de Palaudàries (UT417). Sant Esteve de Palaudàries s’esmenta per 

primer cop en la nostra selecció documental el 1058
924

, en la sentència  sobre els 

greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, particularment sobre les franqueses 

del Vallès. El comte li ha de donar en feu ecclesiam Sancti Stephani de Palazdaries, 

simul cum ipso fevo comitale quod est intra terminum iam dicte... L’endemà
925

 els 

comtes donen a Mir Geribert i Guilla i als seus fills les esglésies i feus comtals que 

tingué Gombau de Besora, al Vallès, entre ells ecclesiam Sancti Stefani de Palazdaries, 

simul cum ipso fevo comitale quod est intra terminos iam dicte ecclesiae vel parrochiae, 

quod tenuit ibi prescriptus Gondeballus per comitem. 

 

                                                           
918

 1058, FD460 (ACA1 526). 
919

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

Lizano Superiore. 
920

 FD346 (ACB 1115) ipsas cumpras quas abeo intra parroechiam de Sancto Iuliano de Liciano, et ipsas 

mansiones quaas abeo in ciminterio Sancti Iuliani... ...ipsum mobilem quem abeo in ipsos sacrarios 

Sancti Iuliani de Liciano. 
921

 FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de Canoveles 

sive Sancte Eulaliae, et in Villa de Spina et de Oliveto. Afronta al sud in ecclesia Sanctae Iustae. 
922

  [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

Sancte Iustas.   
923

 Barbany & Garcia, 1991.  
924

 FD459 (ACA1 523). 
925

 1058, FD460 (ACA1 526). 



296 
 

També consta en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i 

Ramon Guillem (de Montcada)
926

, a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

34.05 Terme de Sant Julià de Lliçà d’Amunt (UT427).  El primer esment de la 

parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt pot ser del 1005
927

. És dubtós ja que en el 

document no s’especifica si és Lliçà d’Amunt o Lliçà d’Avall. La primera referència 

inequívoca la trobem el 1058
928

 quan els comtes donen a Mir Geribert i Guilla i als seus 

fills les esglésies i feus comtals que tingué Gombau de Besora al Vallès, entre ells  

omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie… Sancti Iuliani de Lican. El 

1066
929

 se situen uns béns així com un sagrer intra parroechiam de Sancto Iuliano de 

Liciano.  

 

Aquesta parròquia també està inclosa en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
930

,  i és inclosa a les 

Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

34.06 Terme de Santa Justa (UT448). L’església de Santa Justa i Rufina està inclosa 

en la Relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem 

(de Montcada)
931

. En cap altre document sembla que aquesta església tingui una 

demarcació territorial adjunta.   

 

34.07 Terme de Sant Esteve de Palaudàries (UT418). El terme de Sant Esteve de 

Palaudàries es troba documentada el1058
932

, en la sentència  sobre els greuges entre 

Ramon Berenguer I i Mir Geribert, particularment sobre les franqueses del Vallès. El 

comte li ha de donar en feu ecclesiam Sancti Stephani de Palazdaries, simul cum ipso 

fevo comitale quod est intra terminum iam dicte... L’endemà
933

 els comtes donen a Mir 

Geribert i Guilla i als seus fills les esglésies i feus comtals que tingué Gombau de 

Besora, al Vallès, entre ells ecclesiam Sancti Stefani de Palazdaries, simul cum ipso 

fevo comitale quod est intra terminos iam dicte ecclesiae vel parrochiae, quod tenuit ibi 

prescriptus Gondeballus per comitem. En aquests dos documents sempre es fa servir el 

mot terminus per designar la demarcació de Sant Esteve, a diferència de la relació de 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

                                                           
926

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

parrochia Palazdaries. 
927

 FD178 (ACB1 58) in parrochia de Lizano. Sobre l’autencitat d’aquest document cf. UT344. 
928

 1058, FD460 (ACA1 526). 
929

 FD346 (ACB 1115). 
930

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

Lizano Superiore. 
931

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

Sancte Iustas.  
932

 FD459 (ACA1 523). 
933

 1058, FD460 (ACA1 526). 
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Montcada)
934

 on és anomenada paroecia. També està inclosa a les Rationes Decimarum 

i al Campillo.  

  

34.08 Palaudàries (UT314). El Palatiolo de Aries és l’afrontació meridional del fisc de 

Montmajor que els comtes Ramon i Ermessenda venen el 999
935

 al veguer Bofill. També 

figura el 1002
936

 en la butlla que Silvestre II atorga al monestir de Sant Cugat. 

 

34.09 Terme de Palaudàries (UT321). El terminus de Palaudàries està documentat el 

1002
937

 en la butlla que Silvestre II atorga al monestir de Sant Cugat.  

 

34.10 Lloc de Lliçà d’Amunt (UT322). El lloc de Lliçà d’amunt està documentat el 

1002
938

 en la butlla que Silvestre II atorga al monestir de Sant Cugat. 

 

34.11 Vila de Palaudàries (UT479). La Vila de Palaudàries consta el 994
939

 en l’acta 

de consagració de Sant Esteve de Parets com una de les viles que formen part del seu 

terme parroquial. 

 

34.12 Vila Marçans (UT480). La Vila Marçans consta el 994
940

 en l’acta de 

consagració de Sant Esteve de Parets com una de les viles que formen part del seu terme 

parroquial. S’hi especifica que en ella hi ha un Sant Venerand, que no està massa clar si 

és un lloc de culte. 

 

 

 

35. Lliçà de Vall 

 

35.01 Sant Cristòfor de Lliçà d’Avall (UT406). El primer esment de Sant Cristòfor de 

Lliçà d’Avall pot ser del 1005
941

, és dubtós ja que en el document no s’especifica si és 

Lliçà d’Amunt o Lliçà d’Avall. La primera referència inequívoca la trobem el 1053
942

 

en el testament sacramental de Bernat Gelmir en el que deixa als seus fills i la seva 

                                                           
934

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

parrochia Palazdaries. 
935

 FD50 (SCV 343) in comitato Barch., in Vallense, in terminio Calde[nse vel in termine s. Min]ati vel 

super montem Maiorem, in locum que dicunt Mercellos. 
936

 FD454 (SCV 382) et in Palatio de Aries vel infra eius terminos. 
937

 FD454 (SCV 382) et in Palatio de Aries vel infra eius terminos. 
938

 FD454 (SCV 382) et in Lizano superiore et subteriore. 
939

 FD34 (BC 99) et Villa Palatio Aries. 
940

 FD34 (BC 99) et Villa Marsianus ubi est Sanctus Venerandus. 
941

 FD178 (ACB1 58) in parrochia de Lizano. Sobre l’autencitat d’aquest document cf. UT344. 
942

 FD292 (ACB 836) Et dimisit prescriptis filiis suis Gerallum et Arbertum et ad presciptam uxorem 

suam Aiganem ipsam ecclesia Sancti Christofori de Licano, cum omnibus rebus sibi pertinentibus, eo 

tenere: ut uxor sua, dum vixiset, habuiset in prescriptam ecclesia ipsam medietatem et in suis rebus 

pertinentibus. Aliam vero medietatem habuissent eam Gerallus et Arbertus prescriptis. Post obitum vero 

matris eorum, prescriptam ecclesia prescriptis filiis suis Gerallum et Arbertum psedisent et filiis Arberti. 

Et si Arbertus filios non relinquiset, remansiset ad Ermengaudu, filiu suum. Et si ipse mortuus fuisset, ad 

filios Ermengardem, filiam suam, remansiset, qui fuisent masculos. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lli%C3%A7%C3%A0_de_Vall
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esposa l’església de Sant Cristòfor de Lliçà. Es tracta per tant d’una església pròpia 

d’aquesta família, senyors del castell de Lliçà d’Avall. Anys després consta en la relació 

de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
 943

  

 

35.04 Terme de Sant Cristòfor de Lliça d’Avall (UT449). El primer esment de la 

parròquia de Sant Cristòfor de Lliçà d’Avall pot ser del 1005
944

, és dubtós ja que en el 

document no s’especifica si és Lliçà d’Amunt o Lliçà d’Avall. La primera referència 

inequívoca la trobem la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard 

i Ramon Guillem (de Montcada)
 945

.  

 

35.05 Lloc de Lliçà d’Avall (UT323). El lloc de Lliçà d’Avall està documentat el 

1002
946

 en la butlla que Silvestre II atorga al monestir de Sant Cugat.  

 

 

 

36. Llinars del Vallès 

 

36.01 Castell del Far (Castellvell de Llinars) (UT432). El castell del Far s’esmenta  

en la nostra selecció documental el 1066
947

 en una afrontació. El 1079
948

 es troba entre 

els béns que proposa repartir-se Ramon Berenguer II amb el seu germà Berenguer 

Ramon II. Finalment figura en una donació a l’església de Santa Maria de Llinars feta 

pel castellà i el castlà el 1091
949

. 

 

36.02 Santa Maria de Llinars (o del Prat) (UT226). Santa Maria de Llinars és 

documentada com a domus l’any 919
950

 quan un tal Fortuny s’hi dóna amb els seus 

béns.  En aquest diploma s’especifica que es troba dins el terme de la vila de Llinars. El 

                                                           
943

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

Lizano Subteriore.    
944

 FD178 (ACB1 58) in parrochia de Lizano. Sobre l’autencitat d’aquest document cf. UT344. 
945

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

Lizano Subteriore.    
946

 FD454 (SCV 382) et in Lizano superiore et subteriore. 
947

 FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod. 

Afronta a l’est in Santa Maria de Linars et in chastrum de Far. 
948

 FD462 (ACA2 97) castrum de ipso Far. 
949

 FD472 (ACB 1532) Geribert, fill de Guitard, senyor del castell del Far, i Pere Ermengol, que té el dit 

castell de Far, donen a Sancte Marie Linaribus et a tibi Gultredus sacer un alou amb cases, terres i vinyes 

infra termninos de iam dicto chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus.  
950

 FD125 (ACB 8) in domo Sancta Maria ...  in comitato Barchinonense, in Vallense, in villa Linares vel 

in eius terminem. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llinars_del_Vall%C3%A8s
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1041
951

, el bisbe Guislabert de Barcelona la dóna a la Canònica de Barcelona a la que 

quedarà subjecta durant segles
952

. 

 

Dos documents, del 1056 i 1066
953

 situen Santa Maria de Llinars en sengles 

afrontacions. En el primer és designada amb el mot ecclesia.  

 

El 1091
954

 el castellà i el castlà del castell del Far,  donen a Santa Maria un alou infra 

terminos de iam dicto chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus que fou del 

prevere Ramon Miró, que era clergue de Santa Maria de Llinars, i que consta de  dos 

sagrers prop de la domus de Santa Maria i un camp prop de  l’ecclesia. La parròquia és 

inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

36.03 Sant Sadurní de Collsabadell (UT394). L’any 1041
955

 Guislabert, bisbe de 

Barcelona, dóna la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell amb els seus delmes i 

primícies a la Canònica de Barcelona, a la que quedarà vinculada durant segles. El 

1085
956

 en un testament es fa donació de dues unces a Sant Sadurní i s’esmenta la 

parròquia. Aquesta és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

36.04 Torre del Far (o La Torrassa del Moro) (UT412). Torre d’origen romà, 

reutilitzada en època medieval
957

. El 1056
958

figura en una afrontació que la situa al sud 

de la parròquia de Sant Julià d’Alfou, entre Llinars i Cardedeu. 

 

36.05 Sant Esteve del Coll (UT434). L’església de Sant Esteve del Coll s’esmenta en 

l’afrontació d’un gran predi que compren l’any 1066
959

 els comtes Ramon Berenguer I i 

                                                           
951

 FD256 (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis, ipsam scilicet, parrochiam Sanctae Mariae Linaris cum omnibus suis decimis et 

primitiis integriter et cum omnibus suis pertinentiis et adiacentiis. 
952

 (Martí Bonet i alii, Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de Barcelona, vol. I/1 i vol. I/2 1981, 282-

291). 
953

 1056, FD303 (ACA1 474) in comitatu Barchinonense, in parrochia Sancti Iuliani, in locum que dicunt 

Malved et in Torrent. Afronta a l’est in ecclesia de Sancta Maria de Linars. 

1066,  FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod. 

Afronta a l’est in Santa Maria de Linars.   
954

 FD472 (ACB 1532) infra termninos de iam dicto chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus. 

Ipsum quem dimisit Raimundo sacerdote at Sancte Marie Linaribus et a tibi Seniofredus presbiter pro 

anima sua, id sunt, sacrarios qui ille testator abebat prope domum Sancte Marie et ipso campo prope iam 

dicata ecclesie, cum eorum afrontationes. 
955

FD 256  (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis, ...  et ipsam parrochiam Sancti Saturnini de Collum Sabbadelli cum omnibus suis 

decimis et primitiis integriter omnibusque suis pertinentiis et adiacentiis. 
956

 FD411 (ACB 1456) Testament de Guisla. In parrochia Sancti Saturnini de Collo Sabadel sive in 

Mugent...  ...dimitto uncias II ad Sancti Saturnini de Sabadel. 
957

 Bolós, 1991.  
958

 FD303 (ACA1 474) in comitatu Barchinonense, in parrochia Sancti Iuliani, in locum que dicunt 

Malved et in Torrent. Afronta de meridie in ipsa turre de Far. 
959

 FD342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod. 

Afronta de occideuo in Sancto Stefano de Chollo et in Santa Maria de Chardeol, de circi in strada qui 

pergit de Vila Magor a Barchinona. 
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Almodis a la parròquia de Sant Julià d’Alfou. Aquest afronta a ponent amb Sant Esteve 

del Coll. En aquest document no es fa servir cap paraula per designar l’edifici, fent 

referència només a l’hagiotopònim. La parròquia no és inclosa a les Rationes 

Decimarum però sí al Campillo. 

 

36.07 Sant Joan Sanata (UT395). L’església i paroecia  de Sant Joan Sanata fou 

donada el 1041
960

 pel bisbe Guislabert de Barcelona a la Canònica de Barcelona amb els 

seus delmes i primícies.    

 

36.11 Vila de Llinars (UT227). L’any 919
961

 un cert Fortuny es dóna a si mateix amb 

els seus béns a l’església de Santa Maria  que es troba dins el terme de la vila de Llinars. 

 

36.12 Terme de la vila de Llinars (UT228). L’any 919
962

 un cert Fortuny es dóna a si 

mateix amb els seus béns a l’església de Santa Maria  que es troba dins el terme de la 

vila de Llinars. 

 

36.13 Terme de Santa Maria de Llinars (UT392). El 1041
963

, el bisbe Guislabert de 

Barcelona dóna la parròquia de Santa Maria de Llinars a la Canònica de Barcelona a la 

que quedarà subjecta durant segles. El 1091
964

 rebrà  un alou infra terminos de iam dicto 

chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus. Aquesta parròquia és inclosa a les 

Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

36.14 Terme de Sant Sadurní de Collsabadell (UT393).  L’any 1041
965

 Guislabert, 

bisbe de Barcelona, dóna la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell a la Canònica de 

Barcelona. El 1085
966

 es localitza una propietat in parrochia Sancti Saturnini de Collo 

Sabadel sive in Mugent...  Aquesta és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

                                                           
960

 FD256 (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis... Et dono predictae cannonice ipsam parrochiam Sancti Iohannis Senatae cum 

omnibus suis decimis et primitiis integriter et universis suis pertinentiis et adiacentis. 
961

 FD125 (ACB 8) in domo Sancta Maria ...  in comitato Barchinonense, in Vallense, in villa Linares vel 

in eius terminem. 
962

 FD125 (ACB 8) in domo Sancta Maria ...  in comitato Barchinonense, in Vallense, in villa Linares vel 

in eius terminem. 
963

 FD256 (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis, ipsam scilicet, parrochiam Sanctae Mariae Linaris cum omnibus suis decimis et 

primitiis integriter et cum omnibus suis pertinentiis et adiacentiis. 
964

 FD472 (ACB 1532) infra termninos de iam dicto chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus. 

Ipsum quem dimisit Raimundo sacerdote at Sancte Marie Linaribus et a tibi Seniofredus presbiter pro 

anima sua, id sunt, sacrarios qui ille testator abebat prope domum Sancte Marie et ipso campo prope iam 

dicata ecclesie, cum eorum afrontationes. 
965

FD 256  (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis, ...  et ipsam parrochiam Sancti Saturnini de Collum Sabbadelli cum omnibus suis 

decimis et primitiis integriter omnibusque suis pertinentiis et adiacentiis. 
966

 FD411 (ACB 1456). 
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36.15 Terme de Sant Joan Sanata (UT396). La paroecia de Sant Joan Sanata fou 

donada el 1041
967

 pel bisbe Guislabert de Barcelona a la Canònica de Barcelona amb els 

seus delmes i primícies.    

 

36.18 Terme del castell del Far (UT433).  El terme del castell de Far figura en dos 

documents de la nostra selecció. El primer, del 1066
968

, és una afrontació de terres¸el 

segon, del 1091
969

, situa un alou dins del seu terme, especificant que és a la parròquia de 

Santa Maria de Llinars que hi queda circumscrita. 

 

 

 

37. Martorelles 

 

37.01 Terme de Martorelles de Baix (UT278). El terme de Martorelles de Baix 

s’esmenta dues vegades en la nostra selecció documental, els anys 941 i 1034
970

 per 

situar-hi propietats. En tots dos casos es fa servir el mot terminus per designar la 

demarcació.    

 

37.02 Vila de Martorelles de Baix (UT306). La vila de Martorelles de Baix figura un 

sol cop en la nostra selecció documental en una afrontació de l’any 992
971

.  

 

37.03 Lloc de Martorelles (UT311). Un document de la nostra selecció, de l’any 

997
972

 empra el locus de Martorelles per situar-hi una propietat, després d’haver fet 

referència al comtat de Barcelona i al Vallès. Un altre document del 1051
973

 situa de 

manera genèrica uns alous a Martorelles. 

 

37.05 Terme de Martorelles (UT303). El terme de Martorelles es documenta els anys 

982 i 1018 
974

 per situar-hi diversos béns. 

 

 

                                                           
967

 FD256 (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis... Et dono predictae cannonice ipsam parrochiam Sancti Iohannis Senatae cum 

omnibus suis decimis et primitiis integriter et universis suis pertinentiis et adiacentis. 
968

 FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod. 

Afronta a l’est in Santa Maria de Linars et in chastrum de Far. 
969

 FD472 (ACB 1532) infra termninos de iam dicto chastro Far, in parroechie Sancte Marie Linaribus. 
970

 941, FD136 (ACB 25) in comitatum Barchinonense, in Valense, in terminio de Martorilias superiores 

vel in terminio de Martorilias subteriores. 

1034, FD227 (ACB1 510) in terminio de Marturilias Soterioras, in ipsas Comas. 
971

 FD59 (ACB 218) in comitatum Barchinonam, infra terminio de Martorellias superioras et in uilla 

Terradas. Afronta al sud in uilla Martorellias subterioras. 
972

 FD164 (ACB 309)  in comitatu Barchinonense, in Vallense, in locum vocitatum Martorelias. 
973

 FD284 (ACB 777) et in Martorelies. 
974

 982FD57 (ACB139) in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda siue et de 

martorilias. 

1018, FD 202 (ACB1 299) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio de Kanalilias vel de 

Palacio sive de Martorelias. 
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38. Mollet del Vallès 

 

38.01 Sant Vicenç de Mollet (UT444). Sant Vicenç de Mollet es troba documentada 

per primer cop en la nostra selecció l’any 1076
975

 quan se situen un béns dins el seu 

terme parroquial. El 1084
976

 hi ha una deixa testamentària per a les obres de l’església. 

En els documents de que disposem mai s’empra un mot específic per designar l’edifici, 

del qual potser queden algunes restes a la base del campanar
977

. 

 

La parròquia  es troba inclosa dins la relació de franqueses que Ramon Berenguer I 

concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
978

, i consta a les Rationes 

Decimarum i al Campillo. 

 

38.02 Santa Maria de Gallecs (UT351). Santa Maria de Gallecs figura en la nostra 

selecció documental potser el 1006
979

, i amb certesa en una permuta de terres propietat 

de la domus de Santa Maria de Gallecs l’any 1008
980

, que mostra que en aquella època 

ja era de lliure col·lació del Bisbe de Barcelona. El darrer esment, del 1089
981

 fa 

referència a la parròquia, inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I 

concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
982

. La parròquia és inclosa a les 

Rationes Decimarum i al Campillo.  L’edifici és romànic, de finals del segle XI i es 

troba en una zona ocupada els segles V-VI
983

. 

 

 

38.03 Santa Leda (UT361). Situada entre Mollet i Santa Perpètua, però de localització 

imprecisa, està ben documentada una església dedicada a Santa Leda. Els primers 

esments, del 1010-1011
984

 són a un terminus de Santa Leda, que sembla ser més aviat 

una demarcació civil que eclesiàstica, com passaria amb Sentmenat (UT177). L’any 

1016
985

 se situa una casa a Mollet prop de la domus de Santa Leda, i el mateix any una 

                                                           
975

 FD379 (ACB1 1295) et in parroechia de Sancti Vincencii de Mollet atque in eorum terminis. 
976

 FD 409 (ACB1 1442)  et ad opera Sancti Vincencii de Molleto, alios IIII mancusos . 
977

 (Barbany i Garcia, Sant Vicenç de Mollet 1991).  
978

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et ipsas de Moledo. 
979

 FD179  (SCV 404) in chomitato Barch., in Callense, in termine de Moledo. Afronta al sud in terra de 

sancta Maria. 
980

 FD 180 (ACB1 96) Fèlix, prevere, permuta amb el bisbe Aeci i el col·legi de canonges una vinya seva 

in comitatu Barcinona, in Vallense, infra termine de Gallecus,  per una terra de domum Sancta Maria de 

Gallecus. 
981

 FD468 (ACB1 1503) in Vallense...  in parrochia Sancte Marie de Gallegs. 
982

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

parrochia de Galegs. 
983

 Barbany & Garcia, 1991.  
984

 1010-1011, FD184  (ACB 171) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancta Leda.  

1011, FD186 (ACB 165) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancta Leta. 
985

 FD197 (ACB 254) in Molleto similiter commuto vobis ipsa terra cum ipsa kasa et curte et arboribus 

qui ibidem sunt prope domum de Sancta Leta. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mollet_del_Vall%C3%A8s
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altra propietat es diu que està al lloc de Mollet, al terme de Santa Leda
986

. En el darrer 

document de la nostra selecció, del 1040
987

, el vocabulari canvia, i adopta el mot 

paroecia per designar el terme, que ara és clarament eclesiàstic. 

  

38.04 Terme de Mollet (UT302). El terme de Mollet figura entre els documents de la 

nostra selecció el 982
988

, al costat dels termes de Mogoda i Martorelles. També es troba 

inclòs en la butlla que Silvestre II atorgà al monestir de Sant Cugat el 1002
989

 i 

finalment en un document del 1006
990

 que sembla situar el terme de Mollet dins una 

demarcació més àmplia vinculada a Caldes de Montbui, el Caldense (UT301). 

 

38.05 Terme de Santa Leda (UT353). Els primers esments a un terminus de Santa 

Leda, dels anys 1010-1011
991

 sembla que fan referència a una demarcació més aviat 

civil que eclesiàstica, com passaria amb Sentmenat (UT177). L’any 1016
992

 una 

propietat es diu que està al lloc de Mollet, al terme de Santa Leda, invertint l’ordre 

habitual de circumscripció en que el lloc és dins del terme. En el darrer document de la 

nostra selecció, del 1040
993

, el vocabulari canvia, i adopta el mot paroecia per designar 

el terme, que ara és clarament eclesiàstic. 

 

38.06 Terme de Gallecs (UT288). Gallecs és esmentat dos cops en la nostra selecció 

documental, el 978 i el 1065 sense cap paraula que designi una demarcació
994

, i dos 

cops amb l’apel·latiu terminus¸ els anys 1002 i 1008
995

. 

 

38.07 Lloc de Mollet (UT362). El lloc de Mollet està documentat dos cops l’any 1016 

en la nostra selecció. En un cas no hi ha cap mot per designar el topònim
996

, i en l’altre 

                                                           
986

 FD198 (ACB 261) in comitatu barchinonense, in Vallense, in locum que dicunt Molleto, in terminio de 

Sancta Leta. 
987

 FD 255  (SCV 552)  in terminio de Vallense, in locum que dicunt Mogoda.  Afronta a l’est in terminio 

parrokia s. Leta.   
988

 FD57 (ACB139) in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda siue et de 

Martorilias. 
989

 FD454 (SCV 382) et in Moliedo vel infra eius terminos. 
990

 FD 179 (SCV 404, ACA Monacals Sant Cugat 101) in chomitato Barch., in Callense, in termine de 

Moledo. 
991

 1010-1011, FD184  (ACB 171) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancta Leda.  

1011, FD186 (ACB 165) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancta Leta. 
992

 FD198 (ACB 261) in comitatu barchinonense, in Vallense, in locum que dicunt Molleto, in terminio de 

Sancta Leta. 
993

 FD 255  (SCV 552)  in terminio de Vallense, in locum que dicunt Mogoda.  Afronta a l’est in terminio 

parrokia s. Leta.   
994

 978 FD288 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... ...in Gallecos 

1065, SLM 420 (FD 336) Bofill Sanlà dóna a la seva esposa Guisla diversos alous entre ells un mas in 

Gallegs. 
995

 1002, FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II atorgada a Sant Cugat; et in Gallegos vel infra eius 

terminos. 

1008, FD180 (ACB1 96) in comitatu Barcinona, in Vallense, infra termine de Gallecus. 
996

 1016, FD197 (ACB 254) in Molleto similiter commuto vobis ipsa terra cum ipsa kasa et curte et 

arboribus qui ibidem sunt prope domum de Sancta Leta. 
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el topònim va precedit pel mot locus
997

. En tots dos casos es veu clarament que el 

topònim fa referència a una demarcació i no a un punt, i que Santa Leda està inclosa en 

aquesta demarcació. 

 

38.08 Terme de Sant Vicenç de Mollet (UT443).  El terme parroquial de Sant Vicenç 

de Mollet es troba documentat per primer cop en la nostra selecció l’any 1076
998

 quan 

és designat al mateix temps amb els mots terminus i paroecia. Aquesta parròquia  es 

troba inclosa dins la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i 

Ramon Guillem (de Montcada)
999

, i és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo.  

 

38.09 Terme de Santa Maria de Gallecs (UT450). L’any 1089
1000

 se situen uns alous 

dins la paroecia de Santa Maria de Gallecs,  que està inclosa en la relació de franqueses 

que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1001

. Aquesta 

parròquia és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

 

 

 

39. Montmeló 

 

39.01 Santa Maria de Montmeló (UT504). L’excavació de l’església de Santa Maria 

de Montmeló duta a terme el 2002
1002

 no descarta la possibilitat que hi hagués un edifici 

anterior a l’actual, del segle XII, que es correspongui al que es troba en la documentació 

de Sant Pere de les Puel·les no inclosa en la nostra selecció. La parròquia figura al 

Campillo, però no a les Rationes Decimarum. 

 

 

 

40. Montornès del Vallès 

 

40.01 Sant Sadurní de Montornès (UT410). L’església de Sant Sadurní figura en la 

documentació medieval amb el topònim de Palau Dalmalla (UT366). L’execució del 

testament d’un pelegrí mort a Jerusalem el 972
1003

 llega a la domus de Sant Sadurní 20 

sous.  Durant el segle XI els tres esments a Sant Sadurní de la nostra selecció, dels anys 

                                                           
997

 1016, FD198 (ACB 261) in comitatu barchinonense, in Vallense, in locum que dicunt Molleto, in 

terminio de Sancta Leta. 
998

 FD379 (ACB1 1295) et in parroechia de Sancti Vincencii de Mollet atque in eorum terminis. 
999

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et ipsas de Moledo. 
1000

 FD468 (ACB1 1503) in Vallense...  in parrochia Sancte Marie de Gallegs. 
1001

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

parrochia de Galegs. 
1002

 Vila, 2002. 
1003

 FD126 (ACB 102)  ad domum Sancti Vincenti martir qui est situs in Palacio Almalla ubi dicunt Valle 

de Romanas, solidos L per signum. Ad domum Sancti Saturnini de predicto terminio, solidos XX per 

checeva. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Montmel%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montorn%C3%A8s_del_Vall%C3%A8s
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1054 a 1077
1004

, són tots referents a la parròquia per situar-hi béns, que també és inclosa 

a les Rationes Decimarum i al Campillo. De l’edifici romànic es conserva l’absis
1005

. 

 

40.02 Sant Jaume de Vilaordila (UT505).  La capella de Sant Jaume de Vilaordila (o 

de la Vila Abdela) no figura en la documentació de la nostra selecció, i tot i que l’edifici 

es troba sobre restes d’època romana i és esmentada en còpies del segle XI, no hi ha cap 

indici que existís abans del segle XII.  

 

40.04 Vilar Abdela (UT234). L’any 972
1006

 es documenta un Vilar Abdela que ha de 

correspondre a la localització de Sant Jaume de Vilaordila que s’identificarà amb aquest 

topònim.  

 

40.05 Palau Dalmalla (UT366). El Palau Dalmalla  és una demarcació territorial que 

l’any 977
1007

 abasta com a mínim les esglésies de Sant Vicenç de Vallromanes (UT231) 

i Sant Sadurní de Montornès (UT410).  Un breu esment del 1018
1008

 fa referència al 

Coll de Palau Dalmalla, i els darrers esments d’aquest topònim el segle XI semblen 

indicar que ja estava circumscrit a la parròquia de Sant Sadurní
1009

.  

 

40.06 Terme de Sant Sadurní de Montornès (UT411). La parròquia de Sant Sadurní 

de Montornès consta en tres documents de la nostra selecció dels anys 1054 a 1077
1010

. 

Dins d’aquesta demarcació s’hi situa el Palau Dalmalla (UT366). La parròquia també és 

inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

 

 

41. Montseny  

 

41.01 Sant Julià del Montseny (UT506). Cap document de la nostra selecció esmenta 

l’església de Sant Julià de Montseny, però l’edifici conserva elements del segle XI
1011

. 

La parròquia és inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

                                                           
1004

1054, FD295 (ACB 860) ipso alode qui est in Palacio Dalmanla, in parochia Sancti Saturnini. 

1075,  FD 377 (ACB1 1278) in parrochia Sancti Saturnini de Palat Dalmanla.  

1077, FD383 (ACB1 1310) capud regus, qui est in parrochia Sancti Saturnini de Palatio Dalmanlae. 
1005

 Martí Bonet & alii, , vol. I/1 i vol. I/2, 1981, p. 584-588.  
1006

 ACB 102 (FD126) in villar de Abdella. 
1007

FD126 (ACB 102) ad domum Sancti Vincenti martir qui est situs in Palacio Almalla ubi dicunt Valle 

de Romanas, solidos L per signum. Ad domum Sancti Saturnini de predicto terminio, solidos XX per 

checeva. 
1008

 FD 202 (ACB1 299) in ipso collo de Palacio Dalmala. 
1009

 1054, FD295 (ACB1 860)  ipso alode qui est in Palacio Dalmanla, in parochia Sancti Saturnini. 

1075,  FD 377 (ACB1 1278) in parrochia Sancti Saturnini de Palat Dalmanla.  
1010

 1054, FD295 (ACB 860) ipso alode qui est in Palacio Dalmanla, in parochia Sancti Saturnini. 

1075,  FD 377 (ACB1 1278) in parrochia Sancti Saturnini de Palat Dalmanla. 

1077, FD383 (ACB1 1310) capud regus, qui est in parrochia Sancti Saturnini de Palatio Dalmanlae.  
1011

 Anglada, 1991.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Montseny
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41.03 Sant Martí del Montseny (UT507).  Cap document de la nostra selecció esmenta 

l’església de Sant Julià de Montseny, però l’edifici sembla preromànic i conserva una 

ara romànica
1012

.  

 

41.07 Lloc de Montseny (UT298). El lloc de Montseny figura en la nostra selecció 

documental el 978
1013

.  

 

 

 

42. Parets del Vallès 

 

42.01 Sant Esteve de Parets (o de Breda) (UT250). La dotalia de l’església de Sant 

Esteve de Parets és el document més antic i ric que fa referència a aquesta parròquia . 

Datada el 904
1014

, relata la dedicació de l’edifici per part del bisbe Teodoric de 

Barcelona a precs dels habitants de la parròquia (UT249). Immediatament després es 

descriu la dotació de béns que rep i nomena el prevere Guadamir ministre de l’església.  

 

L’escrivà fa servir un vocabulari ric i culte, adopta plenament el formulari amb el 

qual es designa  l’edifici amb el mot ecclesia i la demarcació amb el mot paroecia. Els 

llocs de culte que hi són associats són anomenats basilica. Però en descriure les 

afrontacions d’una de les terres que li són donades empra també el mot domus per 

designar el temple de Sant Esteve. 

 

                                                           
1012

 Anglada, 1991. 
1013

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in Montesen. 
1014

 FD34 (BC 99) Text extret de B i publicat per Puig a l’Episcopologi de Barcelona. 

El bisbe Teodoric de Barcelona dedicandam ecclesiam Sancti Stephani quae est situm in loco Vallense, 

prope flumine Tenes, convenit ibidem ipsius fundatoris ecclesie et in qua sunt ad illosque parochia qua 

ad ipsa basilica pertinebat. Et ipsi filii Ecclesiae dixerunt illi quod villas Sancti Stephani, et Villa Spina 

supter ipso, et Villa Breda, et Villa Parietes usque in ipsa Strata calcata, et Villa Luducro et Villa 

Reudaldi, et Villarunculo quod dicunt Ermedeo cum medietatem de ipso alaude de Gallegus, et Villa 

Sancti Martini, et Villa Palatio Aries ad ipsa fredaria et Villa Marsianus ubi est Sanctus Venerandus. Et 

istas Villas supra nominatas cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa ecclesia 

Sancti Stephani...  ...et dedicavit ipsa Ecclesia in honorem Scti. Stephani vel cuius reliquiae ibi reconditae 

sun.  

Dotalia: Guadamir prevere dóna una alba i una casulla... et de terra prope ipsa Ecclesia in amplitudine 

dextros tres, et in longitudine de ipsa via qui venit ad domum Scti. Stephani usque in ipsum Kasales qui 

est in ipsa riba prope flumine Tenes vicina de terra desorruera... Ferrer dóna una terra prope curte Scti. 

Stephani in amplitudine dextras quatuor et in longitudine de ipsa strada qui pergit a Villa Reudaldi ad 

Domum Sti. Stephani usque ad ipsos Kasales... et decima de ipso meo molino quod abeo prope ipsa 

Ecla...  Fredari dóna un camp, Guansari dóna dues mojades de terra in termino de Martianos... vicina de 

Campo bello, Daniel dóna una mujada in termino de Martianus,  Baió dóna un camp in termino de Villa 

Luidiviro...  haec omnia donamus... ut omnis minister Sti. Stephani firmiter teneant et possideant, tam iste 

Vuadamirus quam omnes succesores sui... Sanció espiritual in primis ira Dei omnipotentis incurrat et 

peccata sua non compeniteat, sed cum Iudam traditorem participationem abeat 

Et ego Pontifex dedicavi ipsa Eccla et constitui ibi ministrum Vuadamiro pbr. ad diem dedicationis istius 

Ecclae. iuxta Canonica instituta.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Parets_del_Vall%C3%A8s


307 
 

En una afrontació de l’any 948
1015

 hi ha una referència a Sant Esteve, i en una venda 

del 973
1016

 les terres se situen dins el terminus de Sant Esteve.  A partir del 1002 ja serà 

habitual l’ús del terme paroecia (UT249). La parròquia es troba inclosa en la  relació de 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
1017

 i a la relació dels drets de tragí de la verema de Renard Guillem de la 

Roca
1018

. Figura també a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

L’església rebrà dues deixes el 1031
1019

 i el 1064
1020

 adreçades a la seva fàbrica .  En 

aquest darrer document el donador declara viure en un habitatge al costat de l’església, 

amb els seus sagrers, porxos, corts i portes
1021

.  De l’edifici romànic del segle XI resta 

dempeus l’absis
1022

. 

 

42.02 Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre d’en Malla (UT374). Sant Iscle figura 

en la nostra selecció documental l’any 1031
1023

 quan en el seu testament Riculf li deixa 

un mas de tal manera que el seu fill Guidó tingui allí un prevere al seu servei. Esmenta 

també una arca que tenia a Sant Iscle.  

 

42.03 Sant Martí de Vila-Rosal (UT508). L’acta de consagració de Sant Esteve de 

Parets, del 904
1024

, inclou dins la parròquia una villa Sancti Martini que pot 

correspondre a Sant Martí de Vila-Rosal. L’únic inconvenient és que també està 

documentada la Villa Reudaldi que és Vila-Rosal. 

 

42.07 Vila Rosal (UT253). Vila-Rosal és actualment un enclau del terme de Parets dins 

el terme de Lliçà d’Avall, i consta el 904
1025

en l’acta de consagració de Sant Esteve de 

Parets formant part de la parròquia.  Aquesta vila serà venuda el 923
1026

 al bisbe de 

Barcelona Teuderic. 

 

                                                           
1015

 FD133 (SLM 13) in comitatum Barhinonense, in Vallense, in terminio de Breda. Afronta al nord in 

terra Sancti Stefani. 
1016

 FD132 (SLM 44) in comitatum Barchinonense [in terminio] de Sancti Stefan[i]. 
1017

[1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

parrochia de Pareds. 
1018

[1049-1088], FD467 (ACA2 207) Et de parrochia de Mogoda, ubi est vestra tona, asinos II. Et de 

Pareds, ubi sunt vestras tonnas, asinos III [et ho]mines III.   
1019

 FD220 (ACB1 469) Testament de Riculf, fa deixes ad Sancti Stephani de breda mancusos II de auro 

in suo edificio.  
1020

 FD329 (ACA1 620) a Sancti Stefani de Parietes uncia I ad sua opera. 
1021

 ipsos meos sacrarios, cum ipsos porticos et curtes, et portas et ostios, ubi abito, latus Sancti Stefani 

de Breda. 
1022

 Ortega & Terrades, 1991.  
1023

 FD220 (ACB1 469) ad Sancti Aciscli ipso manso qui fuit de Mascharello... in tale capciones quod 

filio meo Guidone ibi abeat unum presbiterum quod ipsa ecclaesia cantet... …archa I que est in Santi 

Aciscli. 
1024

 FD34 (BC 99). 
1025

 FD34 (BC 99) Villa Reudaldi. 
1026

 FD7 (ACB 12) in villa Raudaldi sive in eorum fines ... in territorio Barchinonense, in Vallense. 
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42.08 Lloc de Parets (UT283). El lloc de Parets figura dues vegades en la nostra 

selecció documental, una per situar-hi uns béns l’any 972
1027

, i una altra, el 968
1028

, en 

el precepte del rei Lotari a favor de Sunyer abat de Sant Pol de Mar i Sant Feliu de 

Guíxols. Hi confirma possessions genèricament in Vallense comitatu entre els quals el 

nom de Parietes que probablement correspon a Parets del Vallès. 

 

42.09 Terme de Sant Esteve de Parets (UT249). El terme de la parròquia de Sant 

Esteve de Parets es documenta per primer cop en l’acta de dedicació de l’església de 

l’any 904
1029

, en la que els habitants de la parròquia mostren quines són les viles que en 

depenen (Sant Esteve, Espina, Breda, Parets, Luducre, Rosal, Ermedeu, Sant Martí, 

Palaudàries i Marsans, així com mig alou de Gallecs) amb llurs basíliques. En aquest 

document l’escrivà designa  l’edifici amb el mot ecclesia i la demarcació amb el mot 

paroecia. 

En una venda del 973
1030

 les terres se situen dins el terminus de Sant Esteve. El mot 

paroecia no es tornarà a fer servir en la documentació fins el 1002
1031

, en la butlla que 

Silvestre II atorga al monestir de Sant Cugat. L’any 1064
1032

 es farà servir  acompanyat 

de terminus i el  1071
1033

 es farà paroecia tot sol.  

 

La parròquia consta en la  relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a 

Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1034

  i a la relació dels drets de tragí de la 

verema de Renard Guillem de la Roca
1035

. És inclosa també a les Rationes Decimarum  

i al Campillo. 

 

42.10 Terme de Breda (UT251). El topònim Breda, que sembla ser equivalent a Parets, 

es documenta com a terme el 948
1036

.  

 

                                                           
1027

 972 (FD126) in Parietes. 
1028

 FD66 (ACA 169). 
1029

 FD34 (BC 99) Text extret de B i publicat per Puig a l’Episcopologi de Barcelona. 

El bisbe Teodoric de Barcelona dedicandam ecclesiam Sancti Stephani quae est situm in loco Vallense, 

prope flumine Tenes, convenit ibidem ipsius fundatoris ecclesie et in qua sunt ad illosque parochia qua 

ad ipsa basilica pertinebat. Et ipsi filii Ecclesiae dixerunt illi quod villas Sancti Stephani, et Villa Spina 

supter ipso, et Villa Breda, et Villa Parietes usque in ipsa Strata calcata, et Villa Luducro et Villa 

Reudaldi, et Villarunculo quod dicunt Ermedeo cum medietatem de ipso alaude de Gallegus, et Villa 

Sancti Martini, et Villa Palatio Aries ad ipsa fredaria et Villa Marsianus ubi est Sanctus Venerandus. Et 

istas Villas supra nominatas cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa ecclesia 

Sancti Stephani...    
1030

 FD132 (SLM 44) in comitatum Barchinonense [in terminio] de Sancti Stefan[i]. 
1031

 FD454 (SCV 382) in ipsa parrochia dee Pariete vel infra eius terminos. 
1032

 1064, FD329 (ACA1 620) ...meum mobilem quod habeo in termino de parrochia de Parietes. 
1033

 FD367 (SLM 450) in comitatu Barchinonensi, in parrochia Sancti Stephani de Breda in loco vocitato 

Parietes. 
1034

[1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

parrochia de Pareds. 
1035

 [1049-1088], FD467 (ACA2 207) Et de parrochia de Mogoda, ubi est vestra tona, asinos II. Et de 

Pareds, ubi sunt vestras tonnas, asinos III [et ho]mines III.   
1036

 FD133 (SLM 13) in comitatum Barhinonense, in Vallense, in terminio de Breda.  
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42.11 Terme de Vila-Rosal (UT254). La Vila-Rosal es documenta amb una demarcació 

que és designada amb el mot fines l’any 923
1037

. 

 

 42.12 Terme de Parets (UT304). El terme de Parets figura  un cop en la nostra 

selecció documental, designat amb el mot terminus, l’any 982
1038

. 

 

42.13 Vila de Sant Esteve (de Parets) (UT471). La vila de Sant Esteve és una de les 

que pertanyen a la parròquia de Sant Esteve de Parets l’any 904
1039

. 

 

42.14 Vila Espina (UT472). La vila Espina és una de les que pertanyen a la parròquia 

de Sant Esteve de Parets l’any 904
1040

. 

 

42.15 Vila Breda (UT473). La vila de Breda és una de les que pertanyen a la parròquia 

de Sant Esteve de Parets l’any 904
1041

. 

 

42.16Vila de Parets (UT474). La vila de Parets és una de les que pertanyen a la 

parròquia de Sant Esteve de Parets l’any 904
1042

. 

 

42.18 Vila Luducre (UT475). La vila de Luducre és una de les que pertanyen a la 

parròquia de Sant Esteve de Parets l’any 904
1043

. 

 

42.19 Vilatge d’Ermedeu (UT476). El vilatge d’Ermedeu és un dels llocs que 

pertanyen a la parròquia de Sant Esteve de Parets l’any 904
1044

. 

 

42.20 Vila de Sant Martí (UT477). La vila de Sant Martí és una de les que pertanyen a 

la parròquia de Sant Esteve de Parets l’any 904
1045

. 

 

 

 

43. La Roca del Vallès 

                                                           
1037

FD7 (ACB 12) in villa Raudaldi sive in eorum fines ... in territorio Barchinonense, in Vallense. 
1038

 FD57 (ACB139) in comitato Barchinonense... in terminio de Paredes 
1039

 FD34 (BC 99) …Et ipsi filii Ecclesiae dixerunt illi quod villas Sancti Stephani… debebant venire ad 

ipsa ecclesia Sancti Stephani...   
1040

 FD34 (BC 99) …Et ipsi filii Ecclesiae dixerunt illi quo … Villa Spina supter ipso, ...cum illarum 

Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa ecclesia Sancti Stephani...   
1041

 FD34 (BC 99) et Villa Breda ... cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa 

ecclesia Sancti Stephani... 
1042

 FD34 (BC 99) et Villa Parietes usque in ipsa Strata calcata, ... cum illarum Basilicas vel terminos 

illorum debebant venire ad ipsa ecclesia Sancti Stephani... 
1043

 FD34 (BC 99) et Villa Luducro ... cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa 

ecclesia Sancti Stephani. 
1044

 FD34 (BC 99) et Villarunculo quod dicunt Ermedeo cum medietatem de ipso alaude de Gallegus... 

cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa ecclesia Sancti Stephani. 
1045

 FD34 (BC 99) et Villa Sancti Martini,...cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire 

ad ipsa ecclesia Sancti Stephani. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Roca_del_Vall%C3%A8s


310 
 

 

43.01 Castell de La Roca (UT458). Un sol document de la nostra selecció, de l’any 

1085
1046

,  esmenta el castell de la Roca, en el qual Berenguer Ramon de Montcada 

convé tenir-lo a mitges amb els germans Bernat Guillem de Montcada, ardiaca de 

Barcelona, i Renard Guillem de la Roca.  D’aquest darrer es conserva una relació dels 

drets de tragí de la verema
1047

 

 

43.02 Santa Agnès de Malanyanes (UT240). Santa Agnès de Malanyanes figura sovint 

en la documentació amb referències a la seva demarcació territorial, que usualment és 

anomenada terminus entre l’any 996 i el 1078
1048

, i en dos casos, el 1068 i el 1086, és 

anomenada paroecia
1049

. Dins el terme de Santa Agnès s’inclou la Vila, i serà una de les 

franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
1050

. La parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. 

 

El primer esment directe a l’edifici és del 1046
1051

, on es fa servir el mot domus per 

designar-lo. L’any 1061
1052

 Ramon Sunifred defineix al seu germà tots els seus béns 

excepte la casa a Malanyanes i l’església. En aquest cas l’edifici és designat amb el mot 

ecclesia i s’entén que és una església pròpia. Prop de l’església s’han excavat unes 

tombes de difícil datació que poden ser tardoantigues
1053

. 

  

43.03 Santa Maria de Malanyanes (UT509). L’edifici de Santa Maria de Malanyanes 

no és esmentada en la documentació de la nostra selecció, però l’edifici conserva parts 

romàniques que es podrien remuntar al segle XI
1054

. 

 

                                                           
1046

 FD465 (ACA2  157) Kastrum de ipsa Rocha, quod Berengarius et Renardus habeant eum per 

medium et quod unusquisque ex illis habeat ibi staticam medietatem ipsius anni et habeant atque teneant 

medietatem de ipsis franchedis que pertinent ad predictum castrum; et quod unusquisque ex illis adiuvet 

ad alium predictum castrum de ipsa Rocha tenere et habere atque defendere. 
1047

  [1049-1088], FD467 (ACA2 207). 
1048

 996, FD130 (ACB 282)  in comitato Barchinonense, in Uallense, in terminio de Sancta Agnes... 

Afronta a l’est in ipsa via qui pergit a Vilalba. 

1040, FD252 (ACB1 586) in pagho Barkinonensem, in terminio de Sancti Agnes Malanaichos. La terra 

afronta a l’oest in fevo de Sancti Vincenti. 

1046, FD269 (ACB1 696) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Santa Agnetis vel in 

ipsa vila. Afronta a l’oest in ipsa strada qui perghit a domum Sancte Agnes. 

1062, FD 324 (ACB1 1040) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio Sanctae Agnetis. 

1078, FD389 (ACB 1335) infra terminos Sancte Agnetis de Malianeges. 
1049

1068, FD355 (ACB 1164) in comitatu barchinonensi, in parrochia Sancte Agnetis de Malananicis. 

1086, FD417 (ACB1 1466) in comitatu Barhinona, in Vallense, in parrohia Sancta Agnes, in locum que 

dicunt Pulier.  
1050

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas franchedas de 

Malaianichos. 
1051

 1046, FD269 (ACB1 696) in ipsa strada qui perghit a domum Sancte Agnes. 
1052

 FD322 (ACB1 1027) Li lliura tot excepte la casa in Malagnanico... et ecclesia quae ibi est cum rebus 

omnibus quae pertinent vel pertinere debent predictae aecclesiae. 
1053

 Fàbregas, 2007. 
1054

 Angulo, 1991.  
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43.05 Sant Sadurní de La Roca (UT258). La primera referència a Sant Sadurní de La 

Roca és l’acta de la dedicació feta pel bisbe Teuderic l’any 931
1055

 a precs de l’abadessa 

Emma i els paroquitanos de la zona. L’edifici és anomenat domus i tot i que defineix 

una demarcació dins la qual els habitants hauran de pagar delmes, primícies i oblacions, 

aquesta no és designada amb cap nom específic. Rep donacions dels termes de 

Villacotu, Villarroca, Villa Gausago i Villa Amorozo que es troben dins la seva 

demarcació. Es conserva alguna part romànica de l’edifici, però de difícil datació
1056

 

 

La resta d’esments a Sant Sadurní seran en referència al seu terme (UT262) per 

situar-hi propietats, el primer, del 1030
1057

, fa servir el mot terminus per designar-lo, en 

els següents, del 1068 al 1100
1058

, es farà servir el mot paroecia. Aquesta parròquia està 

inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon 

Guillem (de Montcada)
1059

. També figura a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

43.06 Sant Vicenç de Vilalba (UT382). L’església de Sant Vicenç de Vilalba la trobem 

documentada a partir del 1034
1060

 quan una terra és situada prop de la domus de Sant 

Vicenç. El 1040
1061

 el feu de Sant Vicenç és esmentat en unes afrontacions. Es tracta 

d’una església que almenys des del 1076
1062

 és pròpia, com es constata per la venda que 

fa Gerberga al seu nét Bernat Ermengol.  Els anys 1078 i 1079
1063

 es documenta el canvi 

de propietat de diversos sagrers situats dins la seva sagrera. En els documents dels anys 

                                                           
1055

 FD 451 (ACA 102) ad dedicandum domum sancti Saturnini, qui est situs in comitatu Barchinonense, 

in Vallense, in loco que nuncupantur Rocha, , a precs de l’abadessa Emma seut et paroquitanos locullius 

commanentibus.  

Definició de la demarcació on rebrà dècimes, primícies i oblacions: Rocha usque in ipsos Caldarios, et 

vadit per Malinanicos et pervenit in Gausago et vadit per ipsos Bancelles et pergit a serra de Amelia, 

deinde pergit per ipsa serra et vadit a Cabannas et pervenit usque in Clicelicos et descendit per ipsa ipsa 

serra et venit ad ipso castello de Palaciolo et pervenit usque in rivo Mugente et pergit per ipsa strada 

usque ad ipso campo de Ophilone que comparavit de Ieverico sive ad ipsa Oliva vel ad ipso Puio et 

pervenit ad ipsas tapias et vadit ad valle Moascharia usque ad ipso Stango usque in ipsa Laguna et iungit 

ad ipsos Caldarios. 
1056

 Martí Bonet & alii, 1981, p. 530-547.  
1057

 FD 214 (ACB1 448) in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Saturni de ipsa 

Rocha. 
1058

 1068, FD355 (ACB 1164) in parrochia Sancti Saturnini de ipsa Rocha. 

1083, FD404 (ACB1 1710) in vallense, infra parrochia Sancti Saturnini de ipsa Rocha. 

1100, FD496 (ACB1 1719) in parrochiam Sancti Saturnini de la Rocha. 
1059

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas franchedas de 

ipsa Rocha. 
1060

 FD228 (ACB1 511) terra qui est prope domum Sancti Vincenti de Villa Alba. 
1061

 FD252 (ACB1 586) in pagho Barkinonensem, in terminio de Sancti Agnes Malanaichos. A l’oest in 

fevo de Sancti Vincenti. Es pot referir a l’església de Sant Vicenç o al castell de Vilalba. 
1062

 FD380 (ACB1 1306) Gerberga ven per 28 mancusos d’or monete Barchinone al seu nét Bernat 

Ermengol tots els drets que tenia in Villa Alba vel in eius termines, hec sunt, domibus, sacrariis ecclesiam 

Sancti Vincentii... sunt hec in comitatu barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancte Marie 

Cardetulo, in Villa Alba vel in eius termines. 
1063

 1078, FD389 (ACB1 1335) ipsa mea sala meliore, qui est prope Sancti Vincencii...in pago 

barchinonensis, in Vallense, alia Sancte Maria Cartitulo sive in Vilalba. 

1079, FD392 (ACB 1356) in comitato Barchinona, in Vallense, in parochia Sancta Maria de cardedul, 

intus in Vila Alba, in sacraria Sancti Vincenci. Et afrontad de parte orientis in ecclesia Sancti Vincenci 
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’70 l’edifici és anomenat ecclesia  i no disposa d’un terme propi sinó que forma part de la 

parròquia de Santa Maria de Cardedeu 

 

43.07 Sant Andreu de Valldarió (UT402). L’any 1047
1064

 Pere levita, fill del difunt 

Guillem de Castellvell, ven per 10 unces d’or a Sança un alou que inclou l’església de 

Sant Andreu de Valldarió, amb la seva sagrera formada per cases, corts, sitges, prats, 

pastures, horts...  que ja va heretar dels seus pares i que es troba dins el terme de la 

parròquia de Sant Esteve de Granollers. Es tracta per tant d’una església pròpia que ja 

ho era en la generació anterior, i que desapareixerà el segle XVI.  En el document es fa 

servir plenament el formulari ecclesia, paroecia, sacraria.  

 

43.12 Vila Alba (UT242) . A finals del segle X
1065

 es documenta dos cops la Vila Alba 

com un simple lloc. El 1013
1066

 en un document extremadament interessant els comtes 

de Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda defineixen als habitants de Vilalba un prat 

dins del terme de Vilalba. Un tal Rigol comprà amb malícia el prat als comtes, i va 

augmentar fraudulentament els seus límits, ocupant el que els habitants de Vilalba 

tenien de feia més de cent anys. Aquests es querellaren davant els comtes. Els comtes 

resolen donar el prat als habitants de Vilalba sense censos ni tributs
1067

.  Se’ns mostra 

així aquesta vila com una comunitat camperola organitzada amb capacitat d’apel·lar a 

l’autoritat davant un greuge amb un particular. 

 

El 1034
1068

 el topònim Vilalba ja es comença a aplicar a l’església de Sant Vicenç, 

església que no sembla tenir una demarcació associada sinó que se situa sempre dins 

Vilalba, com en el darrer document de la sèrie, del 1079
1069

 

 

Vilalba s’esmenta sovint com un lloc
1070

, i només dos documents, del 1013
1071

  i del 

1076
1072

 assigna una demarcació, terminus, a Vilalba, en el segon cas dins la parròquia de 

Santa Maria de Cardedeu. 

                                                           
1064

 FD272 (ACB1 710) chum ipsa ecclesia Sancti Andree et omnia sacraria qui ibidem est, et chasas et 

churtes, solos et superpositos et foveas et pratis et paschuis et ortis... qui mihi advenit hec omnia supra 

scripta per ienitores meos... in chomitatu barchinonense, in Vallense, infra termine de parrochia Sancti 

Stefani de Granolarios, in locho vocitato Valle Ariolfi. 
1065

 986, FD152 (ACB 157) in comitatum Barchinona, in locum Villa Alba.  

996, FD130 (ACB 282)  in comitato Barchinonense, in Uallense, in terminio de Sancta Agnes... Afronta a 

l’est in ipsa via qui pergit a Vilalba. 
1066

 FD193 (ACA1 105). 
1067

 sine cuiusque reddibitioneis census et fiscus tributi. 
1068

 FD228  (ACB1 511) terra qui est prope domum Sancti Vincenti de Villa Alba. 
1069

 FD392 (ACB 1356) in comitato Barchinona, in Vallense, in parochia Sancta Maria de cardedul, 

intus in Vila Alba, in sacraria Sancti Vincenci. 
1070

 1034, FD229  (ACB1 515) in comitato barchinonense, in Vallense, in terminio Sancte Agnes vel ad ipso 

Viscar.  

1058, FD314 (ACB 974) in comitatu Barchinona, in Vallense, in parrochia de Sancta Maria de 

Cardedol, in locum que dicunt Villa Alba et puio de Figa Amar. 

1062, FD324 (ACB1 1040) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio Sanctae Agnetis, ad ipso 

Corgo Redon. Afronta a l’est in aquea qui discurit de Vilalba. 

Afronta a l’oest in via qui pergit a Vilalba. 
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43.13 Terme de Santa Agnès de Malanyanes (UT241).  La demarcació territorial 

vinculada a Santa Agnès de Malanyanes  usualment és anomenada terminus entre l’any 

996 i el 1078
1073

, i en dos casos, el 1068 i el 1086, és anomenada paroecia
1074

. Dins el 

terme de Santa Agnès s’inclou la Vila, i serà una de les franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1075

. La parròquia està 

inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo 

 

43.14 Terme de Sant Sadurní de La Roca (UT262). En l’acta de la dedicació de Sant 

Sadurní de La Roca feta pel bisbe Teuderic l’any 931
1076

 a precs de l’abadessa Emma i 

els paroquitanos de la zona. Defineix una demarcació dins la qual els habitants hauran 

de pagar delmes, primícies i oblacions, que no és designada amb cap nom específic. 

Rocha usque in ipsos Caldarios, et vadit per Malinanicos et pervenit in Gausago et 

vadit per ipsos Bancelles et pergit a serra de Amelia, deinde pergit per ipsa serra et 

vadit a Cabannas et pervenit usque in Clicelicos et descendit per ipsa ipsa serra et venit 

ad ipso castello de Palaciolo et pervenit usque in rivo Mugente et pergit per ipsa strada 

usque ad ipso campo de Ophilone que comparavit de Ieverico sive ad ipsa Oliva vel ad 

ipso Puio et pervenit ad ipsas tapias et vadit ad valle Moascharia usque ad ipso Stango 

usque in ipsa Laguna et iungit ad ipsos Caldarios. 

 

Rep donacions dels termes de Villacotu, Villarroca, Villa Gausago i Villa Amorozo 

que es troben dins la seva demarcació.  

 

                                                                                                                                                                          
1071

 FD193 (ACA1 105) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in terminio de Villa Alba. 
1072

 FD380 (ACB1 1306) in Villa Alba vel in eius termines, hec sunt, domibus, sacrariis ecclesiam Sancti 

Vincentii, terris et vineis... sunt hec in comitatu barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancte Marie 

Cardetulo, in Villa Alba vel in eius termines. 
1073

 996, FD130 (ACB 282)  in comitato Barchinonense, in Uallense, in terminio de Sancta Agnes... 

Afronta a l’est in ipsa via qui pergit a Vilalba. 

1012, FD188 (ACB1 177) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Agnetis vel de 

Malannanicus.  

1034, FD229 (ACB1 515) in comitato barchinonense, in Vallense, in terminio Sancte Agnes vel ad ipso 

Viscar. 

1037, FD241 (ACB1 552) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Agnes vel in 

Gorgo Redono. 

1040, FD252 (ACB1 586) in pagho Barkinonensem, in terminio de Sancti Agnes Malanaichos. La terra 

afronta a l’oest in fevo de Sancti Vincenti. 

1046, FD269 (ACB1 696) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Santa Agnetis vel in 

ipsa vila. Afronta a l’oest in ipsa strada qui perghit a domum Sancte Agnes. 

1062, FD 324 (ACB1 1040) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio Sanctae Agnetis. 

1078, FD389 (ACB 1335) infra terminos Sancte Agnetis de Malianeges. 
1074

1068, FD355 (ACB 1164) in comitatu barchinonensi, in parrochia Sancte Agnetis de Malananicis. 

1086, FD417 (ACB1 1466) in comitatu Barhinona, in Vallense, in parrohia Sancta Agnes, in locum que 

dicunt Pulier.  
1075

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas franchedas de 

Malaianichos. 
1076

 FD 451 (ACA 102) et paroquitanos locullius commanentibus.  
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Aquesta demarcació es farà servir per situar-hi propietats, el 1030
1077

 serà 

anomenada terminus i posteriorment, del 1068 al 1100
1078

, es farà servir el mot 

paroecia. Aquesta parròquia està inclosa en la relació de franqueses que Ramon 

Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1079

. També figura a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

43.15 Terme de La Roca (UT511).  En l’acta de consagració de Sant Sadurní de La 

Roca, del 931
1080

, es fa referència a un terme de la Vila Roca. 

 

43.16 Vila de Santa Agnès (UT401). En un document del 1046
1081

 es fa referència a 

una vila associada al terme de Santa Agnès de Malanyanes. 

 

43.18 Terme de Vila Alba (UT356). El terme de Vilalba es fa servir l’any 1013
1082

 en 

un document comtal en favor dels habitants de Vilalba i torna a ser esmentat en la nostra 

selecció documental el 1076
1083

 amb motiu de la venda de l’església de Sant Vicenç. En 

tots dos casos es fa servir el mot terminus per designar la demarcació territorial. El 1076 

s’explicita que es troba dins la parròquia de Santa Maria de Cardedeu i que termena a 

l’oest amb Valldarió.  

 

43.19 Terme de Vilagut (UT259). L’any 931
1084

 amb motiu de la seva dedicació Sant 

Sadurní de la Roca rep donacions al terme de Vilagut. 

 

43.20 Vila de la Roca (UT260). En l’acta de consagració de Sant Sadurní de La Roca, 

del 931
1085

, es fa referència a un terme de la Vila Roca. 

 

43.21 Vila de Gausac (UT264). L’any 931
1086

 amb motiu de la seva dedicació Sant 

Sadurní de la Roca rep donacions al terme de la Vila de Gausac. 

 

43.22 Terme de la vila de Gausac (UT263). L’any 931
1087

 amb motiu de la seva 

dedicació Sant Sadurní de la Roca rep donacions al terme de la Vila de Gausac. 

                                                           
1077

 FD 214 (ACB1 448) in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Saturni de ipsa 

Rocha. 
1078

 1068, FD355 (ACB 1164) in parrochia Sancti Saturnini de ipsa Rocha. 

1083, FD404 (ACB1 1710) in vallense, infra parrochia Sancti Saturnini de ipsa Rocha. 

1100, FD496 (ACB1 1719) in parrochiam Sancti Saturnini de la Rocha. 
1079

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116) qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas franchedas de 

ipsa Rocha. 
1080

 FD451 (ACA 102)...in iamdicto terminio de Villaroca. 
1081

 FD269 (ACB1 696) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Santa Agnetis vel in ipsa 

vila. Afronta a l’oest in ipsa strada qui perghit a domum Sancte Agnes. 
1082

 FD193 (ACA1 105) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in terminio de Villa Alba. 
1083

 FD380 (ACB1 1306) in Villa Alba vel in eius termines, hec sunt, domibus, sacrariis ecclesiam Sancti 

Vincentii... sunt hec in comitatu barchinonense, in Vallense, in parroechia Sancte Marie Cardetulo, in 

Villa Alba vel in eius termines. Afronta al sud in strata Francischa i a l’oest in Valle Ariulphi. 
1084

 FD 451 (ACA 102) in terminio de Villacotu... in terminio de villa Coiti. 
1085

 FD451 (ACA 102)...in iamdicto terminio de Villaroca. 
1086

 FD 451 (ACA 102) in terminio de villa Gausago. 
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43.23 Vila Amorós  (UT265). L’any 931
1088

 amb motiu de la seva dedicació Sant 

Sadurní de la Roca rep donacions al terme de la Vila Amorós. 

 

43.24 Terme de vila Amorós (UT266). L’any 931
1089

 amb motiu de la seva dedicació 

Sant Sadurní de la Roca rep donacions al terme de la Vila Amorós. 

 

43.25 Terme de la Vila de la Roca (UT261). En l’acta de consagració de Sant Sadurní 

de La Roca, del 931
1090

, es fa referència a un terme de la Vila Roca. 

 

43.29 Terme de Valldarió (UT324) (o Valldoriolf). La butlla atorgada per Silvestre II 

el 1002
1091

 al monestir de Sant Cugat confirma al cenobi unes propietats a Valldarió i 

als seus termes. 

 

 

 

44. Sant Antoni de Vilamajor 

 

44.01 Sant Julià d’Alfou (El Fou) (UT358). Sant Julià d’Alfou es documenta en tres 

diplomes de la nostra selecció dels anys 1016 a 1066
1092

, en els tres casos fent referència 

a la seva parròquia per situar-hi béns, i les tres vegades es fa servir el mot paroecia per 

designar la demarcació territorial. En laprimera menció es diu que Sant Julià es troba 

dins del vilatge d’Alfou (UT513).  Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes 

Decimarum i al Campillo. Un document del 1056
1093

 a més estableix una de les 

afrontacions amb l’edifici de Sant Julià que és anomenat ecclesia. 

 

44.02 Sant Jaume de Rifà (abans Sant Cugat) (UT512). Sant Cugat de Rifà (ara Sant 

Jaume) no figura en la nostra selecció documental, però l’advocació (Sant Cugat) i que 

sí que hi hagi documentació original del segle XII poden indicar que l’edifici ja existís 

el segle XI. 

 

                                                                                                                                                                          
1087

 FD 451 (ACA 102) in terminio de villa Gausago. 
1088

 FD 451 (ACA 102) in terminio Villa Amorozo... in terminio de Villa Ameroz. 
1089

 FD 451 (ACA 102) in terminio Villa Amorozo... in terminio de Villa Ameroz. 
1090

 FD451 (ACA 102)...in iamdicto terminio de Villaroca. 
1091

 FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. in valle de Ariolpho vel infra eius terminos. 
1092

1016 (ACB 245) Sunla, fill d’Aguarn, dóna a la Canònica de Barcelona els seus béns mobles in 

comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancti Iuliani viculo Alfoch.  

1056, FD303 (ACA1 474) in comitatu Barchinonense, in parrochia Sancti Iuliani, in locum que dicunt 

Malved et in Torrent. 

1066,  FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod.  
1093

 FD303 (ACA1 474)  de circi in ecclesia Sancti Iuliani de Alfod. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
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44.04 Terme de Sant Julià d’Alfou (UT357). La parròquia de Sant Julià d’Alfou és 

esmentada en tres documents de la nostra selecció dels anys 1016 a 1066
1094

, i en els 

tres casos es fa servir el mot paroecia per designar la demarcació territorial. Un 

document del 1056
1095

 descriu les afrontacions d’un alou que és dins del seu terme, que 

corresponen en part a d’altres demarcacions parroquials i esglésies.  Aquesta parròquia 

està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo.  

 

44.05 Vilatge d’Alfou  (UT513). L’any 1016
1096

 s’esmenta un viculus d’Alfou associat 

a la parròquia de Sant Julià. 

 

44.06 Vila Rifà (UT333). La Vila de Rifà ápareix en la butlla que Silvestre II atorga el 

1002
1097

 al monestir de Sant Cugat. 

  

44.07 Terme de Vila Rifà (UT334). El terme de la Vila de Rifà és una de les 

demarcacions on Silvestre II confirma propietats del montestir de Sant Cugat l’any  

1002
1098

. 

 

 

 

45. Sant Celoni 

 

45.02 Sant Celoni (UT514).  Tot i que no està documentada en la nostra selecció, 

sembla que l’església de Sant Celoni ja existia el segle XI, com apunta la seva 

advocació. 

 

45.05 Sant Llorenç de Vilardell (UT293).  Sant Llorenç de Vilardell és esmentada en 

un sol document de la nostra selecció, de l’any 978
1099

 en que sembla que està sent 

donada com a paroecia amb els delmes i primícies, però no s’esmenta l’hagiotopònim. 

Es tractaria d’un us molt precoç d’aquest vocabulari. Està inclosa a les Rationes 

Decimarum  i la recull el Campillo. 

 

                                                           
1094

1016 (ACB 245) Sunla, fill d’Aguarn, dóna a la Canònica de Barcelona els seus béns mobles in 

comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancti Iuliani viculo Alfoch.  

1056, FD303 (ACA1 474) in comitatu Barchinonense, in parrochia Sancti Iuliani, in locum que dicunt 

Malved et in Torrent. 

1066,  FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod.  
1095

 FD303 (ACA1 474) in comitatu Barchinonense, in parrochia Sancti Iuliani, in locum que dicunt 

Malved et in Torrent. Afronta a l’est in ecclesia de Sancta Maria de Linars, et de meridie in ipsa turre de 

Far, et de occiduo in parrochia de Sancta Maria de Cardedol. 
1096

 FD195 (ACB 245) in comitatu Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancti Iuliani viculo 

Alfoch.  
1097

 FD454 (SCV 382) et villam quod dicunt Rifan, cum terminis et adiacenciis suis. 
1098

 FD454 (SCV 382) et villam quod dicunt Rifan, cum terminis et adiacenciis suis. 
1099

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... vel in Vilarzel 

apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Celoni
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45.07 Sant Martí de Pertegàs (Sant Erasme) (UT375). En un testament  del 1031
1100

 

sant Martí de Pertegàs rep una peça de terra propera a l’edifici. No es fa servir cap mot 

per designar-lo ni tampoc s’esmenta cap demarcació que hi tingui vinculada. La 

parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo.  

 

45.10 Olzinelles (UT297). El lloc d’Olzienelles es documenta una sola vegada en la 

nostra selecció, l’any 978
1101

.  

 

45.11 Lloc de Vilardell (UT295). El lloc de Vilardell es documenta una sola vegada en 

la nostra selecció, l’any 978
1102

.  

 

45.12Terme de Sant Llorenç de Vilardell (UT294). La parròquia de Sant Llorenç de 

Vilardell figura en un sol document de la nostra selecció, de l’any 978
1103

 en que sembla 

que està sent donada amb els delmes i primícies. No s’hi esmenta l’hagiotopònim, 

emprant només el mot paroecia amb el topònim Vilardell per designar la demarcació. 

Es tractaria d’un us molt precoç d’aquest vocabulari. Està inclosa a les Rationes 

Decimarum  i la recull el Campillo. 

 

45.13 Vila de Bocs (UT296). La vila de Bocs, de localització indeterminada es 

documenta una sola vegada en la nostra selecció, l’any 978
1104

.  

 

 

 

46. Sant Esteve de Palautordera 

 

46.03 Sant Esteve de Palautordera (UT338). El primer esment de Sant Esteve de 

Palautordera en la nostra selecció documental es troba en la butlla que Silvestre II 

atorga l’any 1002
1105

 al monestir de Sant Cugat, en ella li confirma tota la Vila 

Vitamínea, anomenada Palau amb l’església de Sant Esteve, amb els seus delmes, 

primícies i oblacions. Sant Cugat conservarà durant segles el dret de patronat sobre 

aquesta parròquia
1106

. 

 

                                                           
1100

 FD220 (ACB 469) ad Sancti Martini de Pertegacio pecia I de terra quod abeo prope Sancti Martini 

et est infra II torrentes, in tale capcione quod teneat eam ipso presbitero sine blandimentum de ullumque 

homine usque in finem. 
1101

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in Elzcinelles.  
1102

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis...  vel in Vilarzel 

apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 
1103

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... vel in Vilarzel 

apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 
1104

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... iin villa de 

Bochos. 
1105

 FD454 (SCV 382) et villam Vitaminea, quod vocant Palatium, cum terminis et adiacentiis suis, et 

cum ipsas ecclesias s. Stephani et  sancte Marie qui ibidem sunt fundatas, cum decimis et primitiis et 

oblationes que ad ipsas ecclesias pertinent.  
1106

 Martí Bonet & alii, 1981, p. 177-183.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Palautordera
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Posteriorment tres testaments recullen deixes a Sant Esteve entre el 1072 i el 

1085
1107

, en un d’ells, de l’any 1080, l’edifici és anomenat domus
1108

. 

 

El 1068
1109

 una propietat se situa dins la parròquia de Sant Esteve, anomenat aquí no 

de Vila Vitamínea sinó de Palau Tordera. Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes 

Decimarum i al Campillo.  

 

46.04 Sant Cebrià de Palautordera (UT515). L’edifici de Sant Cebrià de Palautordera 

es troba integrat en el castell de Fluvià, però és anterior a aquest. La construcció sembla 

del segle XI
1110

, i l’advocació també indica una cronologia antiga.  

 

46.06 Vila de Tubert (UT339). La butlla que Silvestre II atorga l’any 1002
1111

 al 

monestir de Sant Cugat confirma al cenobi la possessió del Vilar de Tubert amb els seus 

termes. 

 

46.07 Terme de la Vila de Tubert (UT340). La butlla que Silvestre II atorga l’any 

1002
1112

 al monestir de Sant Cugat confirma al cenobi la possessió del Vilar de Tubert 

amb els seus termes. 

 

46.08 Terme de Sant Esteve de Palautordera (UT438). El 1068
1113

 una propietat se 

situa dins la parròquia de Sant Esteve, la demarcació és designada amb el mot paroecia. 

 

 

 

47. Sant Feliu de Codines 

 

47.01 Sant Feliu de Codines(UT419). Els primers documents de la nostra selecció que 

fan referència a Sant Feliu de Codines formen part del contenciós obert entre el comte 

Ramon Berenguer I i Mir Geribert, en concret sobre les franqueses del Vallès, que havia 

                                                           
1107

 1072, FD369 (ACB 1215) Testament de Bonadona. ...et ad novo veniente faciat convivium de ipsa 

mea parte Guifre, viro meo, ad clericos Sancta Maria vel Sancti Stephani.  

1080, FD395 (ACB 1370)Testament de Guifré. ...et ad domum Sancti Stephani emina I de ordeo.  

1085, FD415 (ACB 1459) Testament de Guillem Ad Sancto Stephano solidos II de plata... Deixa els seus 

alous a la seva esposa, i després als fills ...ut dividant equaliter de prescripta medietate unde dimisi ad 

dicta Santcta Maria et Sancto Stephano.  
1108

 FD395 (ACB 1370)... et ad domum Sancti Stephani emina I de ordeo.  
1109

 FD 359 (ACA1 728) in comitatu Barchinone, in parroechia Sancti Stephani Palatii Tordaria, in loco 

vocitata ad ipso Camp que dicunt de Archa.   
1110

 Barbany & Garcia, 1991.  
1111

 FD454 (SCV 382) et villarem quod dicitur Tebberti, cum terminis et adiacentiis suis. 
1112

 FD454 (SCV 382) et villarem quod dicitur Tebberti, cum terminis et adiacentiis suis. 
1113

 FD 359 (ACA1 728) in comitatu Barchinone, in parroechia Sancti Stephani Palatii Tordaria, in loco 

vocitata ad ipso Camp que dicunt de Archa.   

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_de_Codines
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tingut Gombau de Besora. El primer de juliol del 1058
1114

 es fa pública la sentència que 

comporta entre d’altres, que els comtes donin a Mir Geribert el feu comtal que tenen 

dins els termes de la parròquia de Sant Feliu de Codines. L’endemà es fa efectiva la 

donació en els mateixos termes
1115

.   

 

Dos anys després, pel juliol del 1060
1116

, Mir Geribert i la seva esposa Guisla fan 

convinença amb Gerbert Ademar pel castell de Montbui,  i li donen la dominicatura que 

tenen a la parròquia de Sant Feliu de Codines, concretant que Gerbert es quedarà les 

acaptes que la mainada acostuma a tenir en les franqueses. 

 

Dos documents de l’any 1093
1117

 situen propietats dins la parroquia de Sant Feliu. En 

tots els casos, des del 1058, es fa servir el mot paroecia per designar la demarcació, que 

està inclosa a les Rationes Decimarum i al Campillo. Es conserven dos capitells de tipus 

califal del segle X
1118

. 

 

47.02 Castell del Villar (UT516). El castell del Villar no figura en la nostra selecció 

documental, però conserva una torre circular datable de finals del segle XI o inicis del 

segle XII
1119

.  

 

47.05 Terme de Sant Feliu de Codines (UT420). La parròquia de Sant Feliu de 

Codines està àmpliament documentada en els diplomes que va generar el contenciós 

obert entre el comte Ramon Berenguer I i Mir Geribert per les franqueses que havia 

tingut Gombau de Besora. La sentència i l’execució d’aquesta de juliol del 1058
1120

 

inclouen el feu comtal que es troba la parròquia de Sant Feliu de Codines. L’endemà es 

fa efectiva la donació en els mateixos termes.  El 1060
1121

, Mir Geribert i la seva esposa 

                                                           
1114

FD459 (ACA1 523) Sentència  sobre els greuges entre Ramon Berenguer I i Mir Geribert, 

particularment sobre les franqueses del Vallès. Els dóna en feu omne fevum comitale quod est intra 

terminos parrochie Sancti Felicis de Chudinas. 
1115

 FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Cudines. 
1116

 FD320 (ACB 1006) ipsam dominicaturam  quod abent infra parrochia Sancti Felicis de Cudines, 

totam ab integre, et per unumquemque annum kaficio I de ordeo et alio de espelta, et kaficios V de vino 

obtimo, et sestarios IIII de froment, et porcs VI. Et ut abeat Geribertus predicti ipsos accaptes, quod mea 

mesnada solet aberein ipsis franchedis.  
1117

 1093, FD484 (ACB 1574) in chomitatu barchinonense, in parrochia Sancti Felicis de Cudinas, in 

locum Planas. 

1093, FD485 (ACB 1577) in chomitatu barchinonense, in parrochia Sancti Felicis de Cudinas, in locum 

Planes. 
1118

 Filgueira, 1991.  
1119

 Bolòs, 1991.  
1120

 FD459 (ACA1 523) omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Chudinas.  

FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de Cudines. 
1121

 FD320 (ACB 1006) ipsam dominicaturam  quod abent infra parrochia Sancti Felicis de Cudines, 

totam ab integre, et per unumquemque annum kaficio I de ordeo et alio de espelta, et kaficios V de vino 

obtimo, et sestarios IIII de froment, et porcs VI. Et ut abeat Geribertus predicti ipsos accaptes, quod mea 

mesnada solet aberein ipsis franchedis.  
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Guisla fan convinença amb Gerbert Ademar pel castell de Montbui,  i li donen la 

dominicatura que tenen a la parròquia de Sant Feliu de Codines. Dos documents de 

l’any 1093
1122

 situen propietats dins la parroquia de Sant Feliu. En tots els casos, des del 

1058, es fa servir el mot paroecia per designar la demarcació, que està inclosa a les 

Rationes Decimarum i al Campillo 

 

 

 

48. Sant Fost de Campsentelles 

 

48.01 Sant Fost de Campsentelles (UT292). La primera referència a Sant Fost de 

Campsentelles és de l’any 978
1123

 quan se situen uns alous a Campsentelles, i es fa 

donació dels delmes i primícies de la parròquia. El vocabulari d’aquest document, i 

sobretot el fet de transmetre el dret sobre delmes i primícies, resulten molt precoços per 

una data tan reculada. 

 

El 1001
1124

 una terra afronta amb una altra terra de Sant Fost, i el 1005
1125

 una 

propietat se situa dins del terme de la parròquia.  

 

L’edifici és esmentat directament per primer cop en testament sacramental de Sunyol 

el 1028
1126

, en ell la construcció és anomenada basilica i s’explicita que es troba dins la 

vila de Campsentelles. En una document del 1058
1127

 unes terres afronten amb Sant Fost, 

i l’edifici en aquest cas és designat amb el mot ecclesia. Un document del 1034
1128

 fa 

servir l’hagiotopònim sense cap altre especificació. Es conserva una ara d’altar feta a 

partir d’una cornisa de marbre romana amb inscripcions dels segles X i XI
1129

. 

 

Els anys 1076
1130

 i 1078
1131

 se situen propietats dins la parròquia de Sant Fost, i un 

document de data indeterminada del segle XI
1132

 fa servir el mot terminus per referir-se 

                                                           
1122

 1093, FD484 (ACB 1574) in chomitatu barchinonense, in parrochia Sancti Felicis de Cudinas, in 

locum Planas. 

1093, FD485 (ACB 1577) in chomitatu barchinonense, in parrochia Sancti Felicis de Cudinas, in locum 

Planes. 
1123

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in campo 

Senteges (?) apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 
1124

 FD171  (ACB1 11) in terra de Sancti Fausti martir. 
1125

 FD178 (ACB1 58) sive infra terminos de parrochia Sancti Fausti de Campo Sentegesso. 
1126

 FD208 (ACB1 421) per reliquias Sancti Faustus martir, cuius baselica cita est in comitatum 

barquinonense in Vallense, in villa vocitata Camposenteges, supra cuius saccrosancto altario as 

condicione.  
1127

 FD313 (ACB1 966) de occiduo in ipsa eclesia de Sancti Fausti de Camposenteges. 
1128

 FD227 (ACB1 510) in terminio de Marturilias Soterioras, in ipsas Comas... Afronta de meridie in 

vineas de Sancti Fausti. 
1129

 Camps, 1991.  
1130

 FD379 (ACB 1295) sive in parroechia Sancti Fausti. 
1131

 FD388 (ACB 1332) ... in parrochia Sancti Fausti de Campo Senteges. 
1132

 (ASA 151) Venda in comitatu Barchinonensi, in Vallense, in termino Sancti Fausti vel de Kabannes.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Fost_de_Campsentelles
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a aquesta demarcació. Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum  i al 

Campillo.  

 

48.02 Sant Cebrià de Cabanyes (UT316).  Sant Cebrià de Cabanyes es documenta per 

primer cop en la nostra selecció en una afrontació de terres de l’any 1001
1133

, 

posteriorment sempre seran referències a la seva parròquia. Aquesta està inclosa en la 

relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
1134

 i en la relació dels drets de tragí de la verema de Renard Guillem de la 

Roca
1135

. 

 

L’any 1085
1136

 se situen propietats dins la parròquia de Sant Fost, i un document de 

data indeterminada del segle XI
1137

 fa servir el mot terminus per referir-se a aquesta 

demarcació, que no figura ni a les Rationes Decimarum  ni al Campillo. L’edifici 

sembla d’inicis del segle XI
1138

. 

 

48.05 Terme de Sant Fost de Campsentelles (UT291). La parròquia de Sant Fost de 

Campsentelles es documenta per primer cop l’any 978
1139

 quan se se situen uns alous a 

Campsentelles, i es fa donació dels delmes i primícies de la parròquia. El vocabulari 

d’aquest document, i sobretot el fet de transmetre el dret sobre delmes i primícies, 

resulten molt precoços per una data tan reculada. Els anys 1005
1140

, 1076
1141

 i 1078
1142

 

se situen propietats dins la parròquia de Sant Fost, emprant sempre el mot paroecia. Un 

document de data indeterminada del segle XI
1143

 fa servir el mot terminus per referir-se 

a aquesta demarcació. Aquesta parròquia està inclosa a les Rationes Decimarum  i al 

Campillo.  

 

48.06 Terme de Sant Cebrià de Cabanyes (UT451). La parròquia de Sant Cebrià de 

Cabanyes està inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a 

Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1144

 i en la relació dels drets de tragí de la 

verema de Renard Guillem de la Roca
1145

. 

                                                           
1133

 FD171 (ACB 11)Una terra de Mogoda afronta al sud in terra de Sancti Cipriani martir. 
1134

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: … et franchedas de 

parrochia de Cabanes. 
1135

 [1049-1088], FD467 (ACA2 207) Et de parrochia de Chabannes, ubi sunt vestras tonas, asino I. 
1136

FD413 (ACB 1711) in comitatu Barchinonensei, in Vallense, in parrochiam Sancti Cipriani de 

Chapannis Superioribus. 

1085, FD414 (ACB 1458) in parrochiam Sancti Cipriani de Capannis. 
1137

 (ASA 151) Venda in comitatu Barchinonensi, in Vallense, in termino Sancti Fausti vel de Kabannes.  
1138

 (Filgueira, Sant Cebrià de Cabanyes 1991).  
1139

 FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in campo 

Senteges (?) apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 
1140

 FD178 (ACB1 58) sive infra terminos de parrochia Sancti Fausti de Campo Sentegesso. 
1141

 FD379 (ACB 1295) sive in parroechia Sancti Fausti. 
1142

 FD388 (ACB 1332) ... in parrochia Sancti Fausti de Campo Senteges. 
1143

 (ASA 151) Venda in comitatu Barchinonensi, in Vallense, in termino Sancti Fausti vel de Kabannes.  
1144

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …et franchedas de 

parrochia de Cabanes. 
1145

 [1049-1088], FD467 (ACA2 207) Et de parrochia de Chabannes, ubi sunt vestras tonas, asino I 
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L’any 1085
1146

 se situen propietats dins la paroecia de Sant Cebrià, i un document de 

data indeterminada del segle XI
1147

 fa servir el mot terminus per referir-se a aquesta 

demarcació, que no figura ni a les Rationes Decimarum  ni al Campillo. 

 

48.07 Campsentelles (UT290). L’any 978
1148

 se se situen uns alous a Campsentelles, i 

es fa donació dels delmes i primícies de la parròquia. El vocabulari d’aquest document, i 

sobretot el fet de transmetre el dret sobre delmes i primícies, resulten molt precoços per 

una data tan reculada. 

 

48.08 Terme de Canyelles (UT365). El terme de Canyelles s’esmenta en un sol 

document de la nostra selecció, l’any 1018
1149

. Probablement aquest terme correspon a 

la zona de l’actual masia de Canyelles. 

 

 48.09 Vila de Campsentelles (UT368). L’any 1028
1150

, la basílica de Sant Fost se situa 

dins la vila de Campsentelles. 

 

 

 

49. Sant Pere de Vilamajor 

 

49.01 Sant Pere de Vilamajor (UT415). L’església de Sant Pere de Vilamajor figura 

per primer cop en la nostra selecció documental el 1057
1151

 quan són empenyorades 

unes cases intra parochie ecclesiae. El terme parroquial torna a esmentar el 1093 i el 

1095
1152

 per situar-hi propietats, i és designat amb el mot paroecia. Es troba també a les 

Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

                                                           
1146

 FD413 (ACB 1711) in comitatu Barchinonensei, in Vallense, in parrochiam Sancti Cipriani de 

Chapannis Superioribus. 

1085, FD414 (ACB 1458) in parrochiam Sancti Cipriani de Capannis. 
1147

 (ASA 151) Venda in comitatu Barchinonensi, in Vallense, in termino Sancti Fausti vel de Kabannes.  
1148

FD453 (ACA 182) in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in campo Senteges 

(?) apud ipsa parrochia et decimas et primicias. 
1149

FD202 (ACB1 299) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio de Kanalilias vel de Palacio 

sive de Martorelias. Afronta al nord amb la strada publica qui vadit super domum Sancta Perpetua vel ad 

domum Sancti Cucufati cenobii sive ad Granoliarios, de orientis in ipso collo de Palacio Dalmala, de 

meridie in castrum Radulfus super Martorelias sive in Pedrencus, de occiduo in rio qui pergit per 

Kanalilias et venit prope Sancta Maria Antiqua sive in alaude de Bonefilius bessoriensis. 
1150

FD208 (ACB 421) Sancti Faustus martir, cuius baselica cita est in comitatum barquinonense in 

Vallense, in villa vocitata Camposenteges. 
1151

 FD307 (ACB 921) comitatum Barchinone, intra parochie ecclesiae Sancti Petri Villa Magoris, in 

loco que dicunt ad ipsas Binas. 
1152

 1093, FD487 (ACB 1587) in parrochia Sancti Petri de Villa Maiore, in Villa Rara. 

1095, FD491 (ACB 1616) in comitatu barchinonensi, in parroechia Sancti Petri Ville Maioris, in villa 

Rara. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_de_Vilamajor
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El comte Ramon Berenguer II proposa el repartiment general de béns i drets comtals 

entre ell i el seu germà Berenguer Ramon II el 1079
1153

, entre d’altres l’ecclesia de Sant 

Pere de Vilamajor. Es conserva la làpida d’un prevere de l’any 872 i el campanar és una 

torre del palau comtal del segle XI
1154

. 

  

49.02 Sant Joan de Cavallar (Can Nadal) (UT517). Sant Joan de Can Cavallar no 

figura en la documentació de la nostra selecció, però l’edifici sembla ser que és 

preromànic
1155

. 

 

49.04 Palau comtal (UT447). El palau comtal de Vilamajor figura en la nostra selecció 

documental en la proposta de repartiment de béns i drets comtals que el 1079
1156

 fa 

Ramon Berenguer II al seu germà Berenguer Ramon II. Entre d’altres hi ha l’estatge del 

Palau. Probablement la base de la torre del campanar de Sant Pere és una de les torres 

del palau
1157

.  

 

49.06 Terme de Sant Pere de Vilamajor (UT414). El terme parroquial de Sant Pere de 

Vilamajor documenta per primer cop en la nostra selecció el 1057
1158

 quan són 

empenyorades unes cases intra parochie ecclesiae; torna a ser esmentat el 1093 i el 

1095
1159

 per situar-hi propietats, i és designat amb el mot paroecia. Dins aquest terme hi 

hauria les viles Major i Rara (UT435 i UT414). Es troba també a les Rationes 

Decimarum  i al Campillo. 

 

49.08 Vila Major (UT435). La Vila Major es troba documentada en la nostra selecció 

en una afrontació de terres de l’any 1066
1160

 i en la proposta de repartiment de béns i 

drets comtals que el 1079
1161

 fa Ramon Berenguer II al seu germà Berenguer Ramon II. 

Sembla que Sant Pere de Vilamajor estaria dins aquesta vila. 

 

                                                           
1153

 FD462 (ACA2 97) Entre d’altres et Vila maior, cum suis terminis et pertinentiis et cum quarta parte 

ecclesiae Sancti Petri de Vila Maior et cum statica de ipso palatio qui ibi est...   ...et tres partes ecclesie 

Sancti Petri de Vila Maior, exceptus ipsam staticam. 
1154

 Martí Bonet & alii, 1981, p. 298-310. Pladevall, 1991.  
1155

 Anglada, 1991.  
1156

 FD462 (ACA2 97) et Vila maior, cum suis terminis et pertinentiis et cum quarta parte ecclesiae 

Sancti Petri de Vila Maior et cum statica de ipso palatio qui ibi est. 
1157

 Pladevall, 1991.  
1158

 FD307 (ACB 921) comitatum Barchinone, intra parochie ecclesiae Sancti Petri Villa Magoris, in 

loco que dicunt ad ipsas Binas. 
1159

 1093, FD487 (ACB 1587) in parrochia Sancti Petri de Villa Maiore, in Villa Rara. 

1095, FD491 (ACB 1616) in comitatu barchinonensi, in parroechia Sancti Petri Ville Maioris, in villa 

Rara. 
1160

 FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti Iuliani de Alfod. 

Afronta de circi in strada qui pergit de Vila Magor a Barchinona. 
1161

 FD462 (ACA2 97) et Vila maior, cum suis terminis et pertinentiis et cum quarta parte ecclesiae 

Sancti Petri de Vila Maior et cum statica de ipso palatio qui ibi est. 
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49.09 Vila Rara (UT467). Dos documents dels anys 1093 i 1095
1162

 donen testimoni 

d’una vila Rara dins el terme parroquial de Sant Pere de Vilamajor.  

 

 

 

50. Santa Eulàlia de Ronçana 

 

50.01 Sant Cristòfor de Pallars (UT518). En la publicació sacramental del testament 

de Guillem Arnau, jurada el 1078
1163

 a Santa Eulàlia de Ronçana, una de les deixes és a 

Sant Cristòfor. En el mateix document s’esmenta el lloc de Pallars prop de Santa 

Eulàlia.  

 

50.02 Santa Eulàlia de Ronçana (UT235). Santa Eulàlia de Ronçana s’esmenta per 

primer cop en la documentació com un dels termes limítrofs de la parròquia de Sant 

Genís de l’Ametlla segons consta en l’acta de consagració del 931
1164

. Aquesta 

demarcació, sempre designada amb el mot terminus es torna a documentar els anys 992 

i 1012
1165

; en el darrer diploma se situa la vila de Santa Eulàlia dins aquest terme.  

  

Santa Eulàlia de Ronçana forma part del contenciós obert entre el comte Ramon 

Berenguer I i Mir Geribert, en concret sobre les franqueses del Vallès, que havia tingut 

Gombau de Besora. El primer de juliol del 1058
1166

 es fa pública la sentència que 

comporta que els comtes donin a Mir Geribert diversos feus comtals de la zona, 

exceptuant però la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana
1167

. L’endemà es fa efectiva 

la donació en els mateixos termes
1168

.  En el primer cas es parla del terminus paroeciae, 

i en el segon només de la paroecia. Posteriorment Santa Eulàlia està inclosa en la 

relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
1169

.  

 

                                                           
1162

 1093, FD487 (ACB 1587) in parrochia Sancti Petri de Villa Maiore, in Villa Rara. 

1095, FD491 (ACB 1616) in comitatu barchinonensi, in parroechia Sancti Petri Ville Maioris, in villa 

Rara. 
1163

 FD387 (ASA 113) et ad Sancto Cristoforo manco I...  ...Paiars, subtus ipsa strada. 
1164

 FD452 (ACA 103) Dotalia de Sant Genís de l’Ametlla usque ipsos termines sancte Eulalie. 
1165

 992,  FD129 (ACB 230) in comitatum Barhcinonense, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia vel 

in eius agacencias.  

1012, FD189 (ACB1 180) in comitatum Barhinonensis, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia, in 

loccum que diccunt intus in ipsa villa super ipsas eclesias.  
1166

 FD459 (ACA1 523) omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Chudinas et Sancti Mathei de Mo... de Calles, excepta ipsa parrochia de Calles cum suis pertinentiis 

omnibus, quam comes ibi tenet, et Sancte Eulalie de Oroncana. 
1167

 Aquesta reserva que fan els comtes de la propietat de la parròquia es tradueix posteriorment en el fet 

que sigui  de lliure col·lació del bisbe (Martí Bonet i alii, Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de 

Barcelona, vol. I/1 i vol. I/2 1981, 464-469)  
1168

 FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie… Sanctae Eulalie de 

Oroncana. 
1169

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …Sancti Petri de Bigas; 

et ipsas de Horncana. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Eul%C3%A0lia_de_Ron%C3%A7ana
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El darrer esment de la nostra selecció a la demarcació territorial vinculada a Santa 

Eulàlia de Ronçana és del 1072
1170

, i situa unes propietats dins la seva paroecia. També 

és recollida pre les Rationes Decimarum i el Campillo. 

 

Els anys 981 i 1012
1171

 diverses afrontacions ho fan amb terres de Santa Eulàlia, però 

la primera referència directa a l’edifici és d’aquest darrer document que situa unes cases 

dins la vila de Santa Eulàlia, sobre les esglésies
1172

 (en plural). L’any 1078
1173

 es jurarà 

un testament sacramental a l’altar de Santa Leocàdia que es troba dins l’església 

(ecclesia) de Santa Eulàlia. Una de les deixes és de quatre mancusos i tres sesters d’ordi 

per a la dedicació d’aquesta església, així com d’altres béns mobles i immobles.   

 

50.03 Vila de Santa Eulàlia (UT236). Dos documents de la nostra selecció donen 

testimoni de l’existència de la vila de Santa Eulàlia, el primer, del 981
1174

 mostra com ja 

hi havia una sèrie de cases en aquesta i que hi havia un farraginal que fou del comte 

Sunyer. El següent document, del 1012
1175

 també mostra que hi ha cases, i situa dins la 

vila les esglésies (en plural).  

 

50.04 Terme de la Vila de Santa Eulàlia (UT239). Un document del 981
1176

 pot donar 

a entendre l’existència d’una demarcació territorial vinculada a la vila de Santa Eulàlia 

ja que aquesta és localitzada directament després de fer esment del comtat de Barcelona. 

 

50.05 Terme de Santa Eulàlia de Ronçana (UT275). El terme de Santa Eulàlia de 

Ronçana és esmentat  en l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla del 931
1177

 

com un dels termes limítrofs de la parròquia. Aquesta demarcació, sempre designada 

amb el mot terminus, torna a ser utilitzada entre els anys 992 i 1012
1178

; situant-se en el 

darrer document la vila de Santa Eulàlia dins aquest terme.  

                                                           
1170

 1072, FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de 

Canoveles sive Sancte Eulaliae. 
1171

 981, FD127 (ACB 131) in comitatum Barchinonensis, in Vallensis, intus in ipsa villa de Santa 

Eulalia. La terra limita al nord in terra de Santa Eulalia. 

991, ACB 212 una terra in comitato Barchinonense, in terminio de Villla Picinna. Afronta a l’oest in 

terra de Sancta Eulalia. 

992,  FD129 (ACB 230) in terra de Askafredus vel de Sancta Eulalia. 

1012, FD189 (ACB1 180).  
1172

 1012, FD189 (ACB1 180) in loccum que diccunt intus in ipsa villa super ipsas eclesias. 
1173

 FD387 (ASA 113) per altare Sancte Leochadie Virginis et Martiris quod cernitur esse constructum 

intra eclesia Sancte Eulalie Virginis cuius eclesia sita est in comitatu Barchinonensi, in Vallense, in loco 

vocitato Orenciana... ad Sancta Eulalia a sua dedichacione mancussos IIIIor et sestercios III ordei. Item 

dimisit ad Sancta Eullalia ipso clos... a fratre suo Petro faciat aniversarium per unumquemque anum ad 

clericos Sancte Eulalia... ...et ipsa sua archa ad Sancta Eulia. 
1174

 FD127 (ACB 131) in comitatum Barchinonensis, in Vallensis, intus in ipsa villa de Santa Eulalia. 
1175

 FD189 (ACB 180) in comitatum Barhinonensis, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia, in loccum 

que diccunt intus in ipsa villa super ipsas eclesias. 
1176

 FD127 (ACB 131) in comitatum Barchinonensis, in Vallensis, intus in ipsa villa de Santa Eulalia. 
1177

 FD452 (ACA 103) Dotalia de Sant Genís de l’Ametlla usque ipsos termines sancte Eulalie. 
1178

 992,  FD129 (ACB 230) in comitatum Barhcinonense, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia vel 

in eius agacencias.  
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La parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana forma part del contenciós obert entre el 

comte Ramon Berenguer I i Mir Geribert, en concret sobre les franqueses del Vallès, 

que havia tingut Gombau de Besora. A la sentència i execució d’aquesta, del 1058
1179

 

els comtes han de donar  a Mir Geribert diversos feus comtals de la zona, però 

exceptuant la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana
1180

. En el primer document es parla 

del terminus paroeciae, i en el segon només de la paroecia. Posteriorment Santa Eulàlia 

s’esmenta també com a paroecia en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I 

concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1181

. El darrer esment de la nostra 

selecció a la demarcació territorial vinculada a Santa Eulàlia de Ronçana és del 

1072
1182

, i situa unes propietats dins la seva paroecia. També és recollida pe les 

Rationes Decimarum i el Campillo. 

 

50.06 Terme de Sant Joan de Ronçana (UT407). L’any 1054
1183

 es documenta un 

alou i parròquia de Sant Joan de Ronçana, situats al Vallès, i vinculats geogràficament a 

Sant Pere de Bigues i Pallars. Molt probablement  es tracta només d’un error de 

l’escrivà en confondre Sant Joan amb Santa Eulàlia.  

 

50.07 Torre de Cirera (Palol). Dins el terme de Sant Eulàlia es documenta l’any 

1011
1184

 una torre anomenada de Cirera o del Palol, que es troba arran del Riu de Tenes 

i queda envoltada pel rec moliner.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1011, FD185 (ACB 152) in comitatum Barchinonensis, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia, in 

loccum que diccunt Ture de Cirera sive Palaciol.  

1012, FD189 (ACB1 180) in comitatum Barhinonensis, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia, in 

loccum que diccunt intus in ipsa villa super ipsas eclesias.  
1179

 FD459 (ACA1 523) omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie Sancti Felicis de 

Chudinas et Sancti Mathei de Mo... de Calles, excepta ipsa parrochia de Calles cum suis pertinentiis 

omnibus, quam comes ibi tenet, et Sancte Eulalie de Oroncana.  

FD460 (ACA1 526) et omne fevum comitale quod est intra terminos parrochie… Sanctae Eulalie de 

Oroncana. 
1180

 Aquesta reserva que fan els comtes de la propietat de la parròquia es tradueix posteriorment en el fet 

que sigui  de lliure col·lació del bisbe (Martí Bonet i alii, Catàleg Monumental de l'Arquebisbat de 

Barcelona, vol. I/1 i vol. I/2 1981, 464-469). 
1181

 [1059-1080], FD463 (ACA2 115) qui sunt in subt[us] nominatas parrochias: …Sancti Petri de Bigas; 

et ipsas de Horncana. 
1182

 1072, FD368 (ACB 1212) in comitatu Barchinonae, in Vallense, et in parrochia Sancti Felicis de 

Canoveles sive Sancte Eulaliae.  
1183

 FD295 (ACB 860) in comitatu barchinonense, in Vallense, ipso alode Sancti Iohannis qui est in 

parrochia Sancti Iohannis Orencana; et in alio loco ipso alode qui est in parrocia Sancti Petri de Biges, et 

ipso alode qui est ad ipsos Fornos; et in alio loco ipso alode qui est Avia Alba, et ipso alode qui est in 

Palares, ad ipsa Nogera; et in alio loco ipso alode qui est ad ipsa Spina. 
1184

 FD185 (ACB 152) in comitatum Barchinonensis, in Vallensis, in terminio de Sancta Eulalia, in 

loccum que diccunt Ture de Cirera sive Palaciol. Afronta a l’est amb el riu Tenes i al sud i a l’oest i nord 

amb el rec moliner. 
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51. Santa Maria de Martorelles 

 

51.01 Santa Maria de Martorelles (UT387). Gairebé totes les referències a Santa 

Maria de Martorelles recollides en la nostra selecció fan referència a la seva parròquia, 

entre el 1040 i el 1085
1185

, que sempre és designada amb el mot paroecia.  

 

L’edifici és documentat de manera indirecta en dos diplomes del 1085
1186

 que 

contenen unes afrontacions amb terres de Santa maria, i de manera molt directa el 

1092
1187

, quan Berenguer Domnuç en el seu testament deixa l’alou, església i sagrera de 

Martorelles al seu fill Dalmau de manera vitalícia, i a la seva mort passin a la Canònica 

de Barcelona. Mostra per tant que es tractava d’una església pròpia que posteriorment 

passarà a ser de patronat del Capítol Catedral.  

 

Aquesta parròquia està inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I 

concedí a Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1188

 i figura a les Rationes 

Decimarum i al Campillo. 

 

51.02 Sant Martí de Martorelles (UT388). El primer esment a Sant Martí de 

Martorelles en la nostra selecció és del 1040
1189

 on unes terres afronten amb el terme 

(terminus) de Sant Martí, que es torna a documentar com a parròquia el 1058
1190

. El 

1075 Sant Martí se situa dins la parròquia de Santa Maria de Martorelles
1191

. 

 

Tres documents de mitjan segle XI aporten molta informació sobre aquesta església. 

El  1053
1192

 un cert Guillem fa testament,  llega dos mancusos a Sant Martí, al prevere 

                                                           
1185

1040, FD250 (ACB1 584) in comitato Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancta Maria de 

Martoreles superriores.  

1058, FD313 (ACB 966) in comitatum Barquinona, in parrochia de Sancta Maria de Martoreles.   

1076, FD379 (ACB 1295) in parroechia Sanctae Mariae de Martoreles.  

1078, FD388 (ACB 1332) in parrochia Sancte Mariae de Martoreies.  

1085, FD413(ACB 1458) in comitato Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancte Marie de 

Martoreles, in ipso Plano de Tenes.  

1085, FD414 (ACB 1711) ..in parrochiam Sancte Marie de Martoreles. 
1186

 1085, FD413(ACB 1458) in comitato Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancte Marie de 

Martoreles, in ipso Plano de Tenes. Afronta a l’est in terra Sancte Marie de Martoreles.  

1085, FD414 (ACB 1711) ..in parrochiam Sancte Marie de Martoreles... a l’oest in terra Sancte Marie de 

Martorelles.  
1187

 FD478  (ACB1 1550) et aput medietate de ipso alaude de Marturilias ...et in ipsa ecclesia vel in ipsa 

sacraria, de tal manera que Dalmau la tingui durant la seva vida, i després passi a la Canònica. 
1188

 [1059-1080] FD464 (ACA2 116)  qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas de Martoreles. 
1189

 FD250 (ACB1 584) in termine Sancti Martini. 
1190

 FD313 (ACB 966) in comitatum Barquinona, in parrochia de Sancta Maria de Martoreles vel de 

Sancti Martini.    
1191

FD377 (ACB 1278) ipsa ecclesia Sancti Martini... Est quoque hec omnia prescripta in comitatu 

Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies.   
1192

 FD290 (ACB 833) ad Sancti Maritini de Martoreias mancusos II... ad ipso presbiter qui decantat 

Sancti Martini de Martoreias mancusada I... et post obitum illorum remaneat ipsa supra dicta omnia de 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Martorelles
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que se’n fa càrrec una mancusada i quan aquest sigui mort l’esplet de tot el que té a 

Martorelles als seus preveres. El 1075
1193

  Vivà, levita i prepòsit ven per vuit unces d’or 

a Arbert Berenguer i la seva esposa Adargarda una heretat que inclou l’església 

(ecclesia) de Sant Martí, que rebé dels seus pares.  Dos anys després, el 1077
1194

, els 

mateixos esposos donen a Vivà Guillem, prepòsit,  les mateixes heretats, inclosa 

l’església de Sant Martí, que reberen d’ell. 

 

El darrer esment d’aquesta església en la nostra selecció és de l’any 1085
1195

 quan 

figura en una afrontació una terra de Sant Martí. No consta a les Rationes Decimarum ni 

al Campillo. 

 

51.03. Castell Ruf (UT367). El castell Ruf és esmentat en dues afrontacions de terres 

dels anys 1018 i 1058
1196

.  

 

51.04 Terme de Martorelles de Dalt (UT277). El terme de Martorelles de dalt es 

documenta en nou diplomes de la nostra selecció documental d’entre el 941 i el 998
1197

, 

sempre designat amb el mot terminus. Incloïa la vila de Terrades (UT238). 

 

51.05 Vila de Terrades (UT238). Situada dins el terme de Martorelles de Dalt 

(UT277), l’any 992
1198

 es documenta una vila de Terrades.  

 

                                                                                                                                                                          
Martoreias ad Sancti Martini in tali capcione: ut ipsis clericis qui decantaverunt Sancti Martini predicti 

abeant ipsa espleta. 
1193

 FD377 (ACB 1278) ...et in ipsa ecclesia Sancti Martini, quae in hac hereditate prescripta est 

edificata, iussum et senioraticum, quae mihi per vocem patris mei evenit, pariter cum pratis et pascuis 

atque fontibus aquarum sive discursibus vendo vobis. Est quoque hec omnia prescripta in comitatu 

Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies. 
1194

 FD383 (ACB 1310) ipsa ecclesia Sancti Martini, que in his hereditatibus prescriptas est edificata, 

iussum et senioraticum, quem nobis per donacionem sive liberacionem tuam evenit et per ullasque voces 

parentorum nostrorum pariter... ...in comitatu Barchinonae, in parrochia Sancte Mariae de Martoreies,  
1195

 FD413 (ACB 1711) a l’est in terra Sancti Martini.  
1196

 1018, FD 202 (ACB1 299) de meridie in castrum Radulfus super Martorelias sive in Pedrencus 

1058, FD313 (ACB 966) usque directa linea Castrum Radulfo 
1197

 941, FD 136 (ACB 25) in comitatum Barchinonense, in Valense, in terminio de Martorilias 

superiores vel in terminio de Martorilias subteriores. 

962, ACB 66  in comitatum Barchinonense, in Vallense, in termine Marturilias superioras. 

963, FD 143 (ACB 70) in comitatu Barchinonensis, in Valensis, in terminio de Martorelias superioras.  

965, FD 144 (ACB 82) in comitatu Barchinonensis, in Valensis, in terminio de Martorelias superioras.  

966, FD 145 (ACB 88) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Martorelias superiores.  

977,  FD 149 (ACB 122) in comitatum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Marturilias superiores.  

982, FD57 (ACB139) in comitato Barchinonense, in terminio de Molledo et de Mogoda siue et de 

martorilias (no especifica si de dalt o de baix). 

992, FD59 (ACB 218) in comitatum Barchinonam, infra terminio de Martorellias superioras et in uilla 

Terradas.  

998, FD167 (ACB 322) in comitato Barchinona, in Vallense, in termine de Marturilias superiores. 
1198

 FD59 (ACB 218) in comitatum Barchinonam, infra terminio de Martorellias superioras et in uilla 

Terradas.  
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51.06 Terme de Santa Maria de Martorelles de Dalt (UT386). La parròquia de  Santa 

Maria de Martorelles és documentada en diversos diplomes en la nostra selecció el 1040 

i el 1085
1199

, sempre és designada amb el mot paroecia. 

 

En formava part el lloc, que fou vila, de Terrades, i a partir del 1075
1200

 l’església de 

Sant Martí, que durant un breu espai de temps tingué parròquia pròpia.  Aquesta 

parròquia està inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a 

Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1201

 i està inclosa a les Rationes Decimarum i al 

Campillo. 

 

51.07 Terme de Sant Martí de Martorelles (UT389). El terme de  Sant Martí de 

Martorelles figura en dos documents de la nostra selecció, el 1040
1202

 on és anomenat  

terminus i el 1058
1203

 que consta com a paroecia. A partir del 1075 Sant Martí se situa 

dins la parròquia de Santa Maria de Martorelles
1204

. No consta a les Rationes 

Decimarum ni al Campillo. 

 

51.08 Vila Ricard (UT428).  L’any 1058
1205

 en l’afrontació d’unes terres situades a 

Martorelles es documenta una Vila Ricard.  

 

 

 

52. Santa Maria de Palautordera 

 

52.02 Santa Maria de Palautordera (UT337). La butlla atorgada per Silvestre II al 

monestir de Sant Cugat el 1002
1206

 confirma al cenobi la possessió de l’església 

                                                           
1199

 1040, FD250 (ACB1 584) in comitato Barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancta Maria de 

Martoreles superriores.  

1040, FD251 (ACB 585) in comitato barchinonense, in Vallense, in parrochia Sancta Maria de 

Martorelles superriores, i locum que dicunt Terrades. 

1058, FD313 (ACB 966) in comitatum Barquinona, in parrochia de Sancta Maria de Martoreles.   

1075, FD377 (ACB 1278)...et in ipsa ecclesia Sancti Martini, quae in hac hereditate prescripta est 

edificata... in comitatu Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies.  

1076, FD379 (ACB 1295) in parroechia Sanctae Mariae de Martoreles. 

1077, FD383 (ACB 1310) ipsa ecclesia Sancti Martini,...in comitatu Barchinonae, in parrochia Sancte 

Mariae de Martoreies. 

1078, FD388 (ACB 1332) in parrochia Sancte Mariae de Martoreies.  

1085, FD413(ACB 1458) in comitato Barchinonense, in Vallense, in parrochiam Sancte Marie de 

Martoreles, in ipso Plano de Tenes.  

1085, FD414 (ACB 1711) ..in parrochiam Sancte Marie de Martoreles. 
1200

 FD377 (ACB 1278); 1077, FD383 (ACB 1310). 
1201

 [1059-1080] FD464 (ACA2 116)  qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas de Martoreles. 
1202

 FD250 (ACB1 584) in termine Sancti Martini. 
1203

 FD313 (ACB 966) in comitatum Barquinona, in parrochia de Sancta Maria de Martoreles vel de 

Sancti Martini.    
1204

FD377 (ACB 1278) ipsa ecclesia Sancti Martini... Est quoque hec omnia prescripta in comitatu 

Barchinonae, in parrochia Sanctae Mariae de Martoreies.   
1205

 FD313 (ACB 966) in comitatum Barquinona, in parrochia de Sancta Maria de Martoreles vel de 

Sancti Martini. Afronta a l’est amb Vila Ricard. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Palautordera
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(ecclesia) de Santa Maria, situada a la Vila Vitamínia, amb els seus delmes, primícies i 

oblacions. És per tant ja en aquests moments una església pròpia del monestir, que 

mantindrà el dret de patronat al llarg dels segles. Més tard hi ha tres deixes 

testamentàries en favor de Santa Maria entre el 1072
1207

 i el 1085
1208

. En la primera i en 

la del 1080
1209

 hi ha llegats per les obres, també en la primera un altre llegat per al 

cementiri i en la del 1085 l’encàrrec d’una creu.   

 

52.03 Terme de Santa Maria de Palautordera (UT461). El terme parroquial de Santa 

Maria no es troba documentat fins el 1092
1210

, i està inclòs a les Rationes Decimarum i 

al Campillo. 

 

52.04 Vila Vitamínia (UT335). La butlla atorgada per Silvestre II al monestir de Sant 

Cugat el 1002
1211

 confirma al cenobi la possessió de la Vila Vitamínia, amb les 

esglésies de Santa Maria i Sant Esteve. 

 

52.05 Terme de Vila Vitamínia (UT336). La butlla atorgada per Silvestre II al 

monestir de Sant Cugat el 1002
1212

 confirma al cenobi la possessió de la Vila Vitamínia, 

amb el seu terme i amb les esglésies de Santa Maria i Sant Esteve. 

 

 

 

53. Vallgorguina 

 

53.01 Sant Genís i Santa Eulàlia de Tapioles (UT341). La butlla atorgada per 

Silvestre II al monestir de Sant Cugat el 1002
1213

 confirma al cenobi la possessió de la 

                                                                                                                                                                          
1206

 FD454 (SCV 382) et villam Vitaminea, quod vocant Palatium, cum terminis et adiacentiis suis, et 

cum ipsas ecclesias s. Stephani et  sancte Marie qui ibidem sunt fundatas, cum decimis et primitiis et 

oblationes que ad ipsas ecclesias pertinent. 
1207

 1072 (ACB 1215) ad opera Sancta Maria sestarios II ordii e caficio I vini ad novo veniente, et ad 

cimiterio bestiasII, et a Guifre presbiter truga I et emina I ordii ad novo. Et ad mea sepultura sestarium I 

ordii... ...et ad novo veniente faciat convivium de ipsa mea parte Guifre, viro meo, ad clericos Sancta 

Maria vel Sancti Stephani. 
1208

 1085, FD415 (ACB 1459) Testament de Guillem ...concedo ad Sancta Maria ad ipsa opera de cruce, 

solidos IIII de plata... deixa els seus alous a la seva esposa, i després als fills ...ut dividant equaliter de 

prescripta medietate unde dimisi ad dicta Santcta Maria et Sancto Stephano. 
1209

 1080 FD395 (ACB 1370) Testament de Guifré. Dóna ad Sancta Maria, ad ipsa opera, asina I et solidos 

IIII denarii.  
1210

 FD477 (ACB 1548) in ipsos molendinos que dicunt Carreras... simul cum ipso manso qui hic est... in 

comitatu Barchinone, infra parrochia Sancte Marie Palacii, quem dicunt Vitamenie, in prenominato 

flumine Tordaria. 
1211

 FD454 (SCV 382) et villam Vitaminea, quod vocant Palatium, cum terminis et adiacentiis suis, et 

cum ipsas ecclesias s. Stephani et  sancte Marie qui ibidem sunt fundatas, cum decimis et primitiis et 

oblationes que ad ipsas ecclesias pertinent. 
1212

 FD454 (SCV 382) et villam Vitaminea, quod vocant Palatium, cum terminis et adiacentiis suis, et 

cum ipsas ecclesias s. Stephani et  sancte Marie qui ibidem sunt fundatas, cum decimis et primitiis et 

oblationes que ad ipsas ecclesias pertinent. 
1213

 FD454 (SCV 382) FD454 (SCV 382) et cellam s. Genesii et sancte Eulalie que vocant Monasterium 

sive Tapiolas cum terminis et adiacentiis suis. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallgorguina
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cel·la de Sant Genís i Santa Eulàlia, que són anomenats Monasterium i Tapioles amb els 

seus termes. 

 

53.02 Sant Andreu de Vallgorguina (UT519). L’església de Sant Andreu de 

Vallgorguina no figura en la documentació de la nostra selecció però probablement 

estava en funcionament el segle XI. 

 

53.03 Terme de Tapioles (UT307).  L’any 990
1214

es documenta el terme de Tapioles.  

 

53.04 Terme de Sant Genís i Santa Eulàlia de Tapioles (UT342). La butlla atorgada 

per Silvestre II al monestir de Sant Cugat el 1002
1215

 confirma al cenobi la possessió de 

la cel·la de Sant Genís i Santa Eulàlia, que són anomenats Monasterium i Tapioles amb 

els seus termes. 

 

53.05 Terme de Vallgorguina (UT343). La butlla atorgada per Silvestre II al monestir 

de Sant Cugat el 1002
1216

 confirma al cenobi la possessió de la Vall Gregòria amb els 

seus termes.  

 

 

 

54. Vallromanes 

 

54.01 Castell de Montornés, o de Sant Miquel (UT520). No hi ha cap document de la 

nostra selecció que esmenti el castell de Montornès, però la torre circular que s’hi 

conserva ha estat datada dels voltants del 1000, i els edificis del voltant del segle XI
1217

. 

 

54.02 Sant Vicenç de Vallromanes (UT231). L’any 972
1218

 s’executa el testament 

d’Ervigi, mort en pelegrinatge a Jerusalem, i que deixa a la domus de Sant Vicenç de 

Palau Almalla, al lloc anomenat Vallromanes, cinquanta sous per signum. 

 

54.07 Sant Sadurní de Palau Almalla  (UT233).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1214

 FD158 (ACB 202)  in homitatum barchinonense, in terminio de Tapiolas. 
1215

 FD454 (SCV 382) FD454 (SCV 382) et cellam s. Genesii et sancte Eulalie que vocant Monasterium 

sive Tapiolas cum terminis et adiacentiis suis. 
1216

 FD454 (SCV 382) FD454 (SCV 382) et valle Gregoria cum terminis et adiacenciis suis. 
1217

 (Bolòs, Castell de Montornès 1991).  
1218

 FD126 (ACB 102) ad domum Sancti Vincenti martir qui est situs in Palacio Almalla ubi dicunt Valle 

de Romanas, solidos L per signum. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallromanes
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55. Vilalba Sasserra 

 

55.01 Santa Maria de Vulpelleres (UT397). Santa Maria de Vulpelleres es documenta 

en la nostra selecció l’any 1041
1219

 quan el bisbe Guislabert de Barcelona la dóna a la 

Canònica de Barcelona amb d’altres parròquies del Vallès, amb els seus delmes i 

primícies, i amb el fisco sive mansibus que hi ha a la parròquia.  

 

55.02 Terme de Santa Maria de Vulpelleres (UT398). La parròquia de Santa Maria de 

Vulpelleres es documenta en la nostra selecció l’any 1041
1220

 quan el bisbe Guislabert de 

Barcelona la dóna a la Canònica de Barcelona amb d’altres parròquies del Vallès, amb els 

seus delmes i primícies. Figura a les Rationes Decimarum i al Campillo com a Serra, i 

Vilalba Sasserra.  

 

 

 

56. Vilanova del Vallès 

 

56.01 Sant Esteve de Vilanova (UT244). Els nombrosos esments a Sant Esteve de 

Vilanova són tots referents al seu terme, des de l’any 1000 fins el 1068. Aquest és 

designat amb el mot terminus en tots els casos
1221

, excepte el 1012 en que és anomenat 

                                                           
1219

 FD256  (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis ..., et ipsam parrochiam Sanctae Mariae Vulpelieres simul cum suis decimis et 

primitiis integriter et cunctis eius pertinentiis et adiacentiis, pariter cum ipso fisco sive mansibus qui sunt 

infra eiusdem parrochiam. 
1220

 FD256  (ACB 595) quarundam parrochiis, quae sunt in comitatum barchinonensis, in Vallense vel in 

subscriptis ceteris locis ..., et ipsam parrochiam Sanctae Mariae Vulpelieres simul cum suis decimis et 

primitiis integriter et cunctis eius pertinentiis et adiacentiis, pariter cum ipso fisco sive mansibus qui sunt 

infra eiusdem parrochiam. 
1221

 1000, FD131 (ACB 347) in terminio de Sancti Stefani de Villanova.  

1012, FD190 (ACB 187) in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in villa Meritaze.  

1017, FD199 (ACB 266) in pago barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villanova. 

1029, FD455 (ASA 30) in chomitum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villa 

Nova, intus Vale Concesdlo.   

1032, FD222 (ASA 36) in chomitato Barquinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villa 

Nova sive per villa que nuchupant Meritaze.  

1033, FD226 (SLM 243) in pago Barchinonense, in Vallense, in terminio de Gavallan seu Villa Nova iusta 

Sancti Stephani.  

1035, FD231 (ACB1 523) in pago barquinonense, in Vallense, in termine de Sancti Stefani de Villanova, 

in locum quod dicunt ipsa Riba. 

1041, FD257 (ACB1 596)in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanova, ad ipsum lochum que dichunt Ardegna. 

1048,  FD 279 (ACB1 742) in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanova, in lochum que dicunt Villa Meritaze.  

1053, FD291 (ACB1 835) in chomitato Barchinona, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Vilanova, sive in villa Meritade.  

1068, FD352 (ACB1 1156) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio Sancti Stefani de 

Villanova, ad ipsa Cassanya.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilalba_Sasserra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_del_Vall%C3%A8s
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paroecia
1222

.  Dins el terme se situen la vila Rovira (UT246) i la vila Merdàs (UT245). 

La parròquia està inclosa en la relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a 

Renard i Ramon Guillem (de Montcada)
1223

, i figura a les Rationes Decimarum  i al 

Campillo. 

 

L’edifici és documentat en dues afrontacions de terres dels anys 1029 i 1033
1224

 i 

actualment és conegut com Santa Quitèria. 

 

56.03 Terme de Sant Esteve de Vilanova (UT243). El terme de  Sant Esteve de 

Vilanova està documentat des de l’any 1000 fins el 1068, designat amb el mot terminus 

en tots els casos
1225

 excepte el 1012 en que és anomenat paroecia
1226

.  Dins el terme se 

situen la vila Rovira (UT246) i la vila Merdàs (UT245). La parròquia està inclosa en la 

relació de franqueses que Ramon Berenguer I concedí a Renard i Ramon Guillem (de 

Montcada)
1227

, i figura a les Rationes Decimarum  i al Campillo. 

 

                                                           
1222

 FD187 (ACB 172) in chomitato barchinonense, in Valense, in parrochia Sancti Stephani de 

Villanova, in locum que dicunt Valle Luparia. 
1223

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116)  qui sunt in subtas nominatas parrochias: … et ipsas de Sancti 

Stephani de Vilanova. 
1224

 1029, FD455 (ASA 30) in vinea de Sancti Stefani. 

1033, FD226 (SLM 243) in pago Barchinonense, in Vallense, in terminio de Gavallan seu Villa Nova iusta 

Sancti Stephani. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Stephani. 
1225

 1000, FD131 (ACB 347) in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in valle Arnulfi, sive in villa 

Meritaze, vel ad ipsa Ruvira.  

1012, FD190 (ACB1 187) in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in villa Meritaze.  

1012, FD191 (ACB1 190) in chomitato Barchinona, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanoua, in villa Meritaze. 

1017, FD199 (ACB1 266) in pago barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villanova, 

ad ipsum locum que vocant Frexanum, ad ipsa Ruvira. 

1029, FD455 (ASA 30) in chomitum Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villa 

Nova, intus Vale Concesdlo.   

1032, FD222 (ASA 36) in chomitato Barquinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villa 

Nova sive per villa que nuchupant Meritaze.  

1035, FD231 (ACB1 523) in pago barquinonense, in Vallense, in termine de Sancti Stefani de Villanova, 

in locum quod dicunt ipsa Riba. 

1039, FD248 (ACB1 582) in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villa Nova, in lochum quem dichunt Ardegna. 

1041, FD257 (ACB1 596) in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanova, ad ipsum lochum que dichunt Ardegna. 

1048, FD279 (ACB 742)  in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanova, in lochum que dicunt Villa Meritaze.   

1053, FD291 (ACB1 835) in chomitato Barchinona, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Vilanova, sive in villa Meritade.  

1068, FD352 (ACB1 1156) in comitatu barchinonense, in Vallense, in terminio Sancti Stefani de 

Villanova, ad ipsa Cassanya.  
1226

 FD187 (ACB 172) in chomitato barchinonense, in Valense, in parrochia Sancti Stephani de 

Villanova, in locum que dicunt Valle Luparia. 
1227

 [1059-1080], FD464 (ACA2 116)  qui sunt in subtas nominatas parrochias: …et ipsas de Sancti 

Stephani de Vilanova. 
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56.04 Vila Merdàs (UT245). La vila Merdàs es documenta en diversos diplomes de la 

nostra selecció durant la primera meitat del segle XI
1228

 en el terme de Sant Esteve de 

Vilanova. L’any 1012
1229

 s’hi situen diverses cases. 

 

56.05 Vila Rovira (UT246).  La Vila Rovira es documenta l’any 1000
1230

 dins el terme 

de Sant Esteve de Vilanova. 

 

56.06 Terme de Gavallan (UT380). Una terra situada dins la Vila Nova, al costat de 

Sant Esteve és localitzada l’any 1033
1231

 dins el terme de Gavalan, que sembla 

equiparar-se al terme de Vilanova. En la zona hi ha uns quants topònims que inclouen el 

nom Galvany, sobretot prop de Sant Quitèria.  

 

56.07 Castell de Palou (UT267). L’any 931
1232

, en l’acta de consagració de Sant 

Sadurní de la Roca, un dels límits del seu terme afronta amb el castello de Palaciolo. 

 

56.10 Terme de Vilanova (UT381). Un sol document de la nostra selecció, de l’any 

1033
1233

 fa referència a un terme de Vilanova sense fer esment de Sant Esteve, tot i que 

immediatament s’esmenta l’església. En el mateix document sembla que es fa servir 

indistintament el nom de Galvany i Vilanova.   

 

56.11 Vila Nova de la Roca (UT521). La Vila Nova de la Roca sempre figura en la 

nostra selecció documental vinculada a l’hagiotopònim de Sant Esteve (UT244). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1228

 1000, FD131 (ACB 347) in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in valle Arnulfi, sive in villa 

Meritaze, vel ad ipsa Ruvira. 

1012, FD190  (ACB 187) in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in villa Meritaze.  

1012, FD191 (ACB 190) in chomitato Barchinona, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanoua, in villa Meritaze.  

1032, FD222 (ASA 36) in chomitato Barquinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Villa 

Nova sive per villa que nuchupant Meritaze.  

1048, FD279 (ACB 742)  in chomitatum barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de 

Villanova, in lochum que dicunt Villa Meritaze.  

1053, FD291 (ACB 835) in chomitato Barchinona, in Vallense, in terminio de Sancti Stefani de Vilanova, 

sive in villa Meritade.  
1229

 FD191 (ACB 190). 
1230

 FD131 (ACB 347) in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in valle Arnulfi, sive in villa Meritaze, 

vel ad ipsa Ruvira. Afronten a l’est  in ipsa predicta villa que dicunt Ruvira, al sud in alveo Mugente. 
1231

 FD226 (SLM 243) in pago Barchinonense, in Vallense, in terminio de Gavallan seu Villa Nova iusta 

Sancti Stephani. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Stephani. 
1232

 FD 451 (ACA 102). 
1233

 FD226 (SLM 243) in pago Barchinonense, in Vallense, in terminio de Gavallan seu Villa Nova iusta 

Sancti Stephani. Afronta a l’est in via qui pergit ad domum Sancti Stephani. 
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57. Riells i Viabrea 

 

57.01 Sant Martí de Riells (UT522). L’església de Sant Martí de Riells no figura en 

cap document de la nostra selecció però sembla que ja hauria estat edificada el segle 

XI
1234

.  

 

  

                                                           
1234

 Catalunya Romànica Vol. V, pp. 316-317. 
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Conclusió topografia 

 

L’estudi topogràfic del territori escollit ha donat com a resultat la individuació de 

521 registres d’unitats topogràfiques, dels quals hem pogut determinar que en sis casos 

hi ha una duplicitat i dos registres corresponen a una mateixa unitat. 

 

D’aquestes 515 unitats topogràfiques 120 no han estat cartografiades ja que no hi 

havia la plena certesa de la seva localització, de tal manera que se n’han pogut 

cartografiar un total de 395. 

 

Localitzades sobre la base cartogràfica, aquestes UT mostren els topònims 

referenciats pels escrivans, que en la immensa majoria dels casos són l’únic indici 

geogràfic que tenim sobre la seva activitat. No vol dir que l’escrivà residís físicament en 

un d’aquells indrets, només que a ell li eren encomanats els diplomes que els esmenten. 

 

 
 

Com es pot apreciar al mapa general d’UT pràcticament n’hi ha a tota l’àrea 

estudiada, amb una important absència a la zona d’orografia més complicada, el 

Montseny. Això mostra que l’activitat dels escrivans estudiats abasta la gairebé totalitat 

del territori estudiat. 
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4.- CONCLUSIONS. ELS ESCRIVANS, INSTRUMENTS DE 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL PEL PODER DE LA PARAULA ESCRITA 

 

 

4.1 On són 

 

A partir de la documentació conservada no podem saber on vivien els escrivans que 

la redactaren, però per informacions directes i indirectes sí que podem saber amb quins 

llocs hi van mantenir relació. 

 

En alguns documents s’explicita el lloc on va ser redactat, de manera que podem 

suposar que l’escrivà, que dóna fe de l’acte realitzat, s’hi trobava present. 

 

A la resta de diplomes no figura el lloc de redacció, però podem afirmar una relació 

de l’escrivà amb els llocs que hi consten a través dels autors o dels receptors dels béns 

objecte de transacció.  

 

 

4.1.1 Llocs on s’han escrit els documents 

 

En general els documents no indiquen el lloc on han estat redactats, ja que 

jurídicament no és necessari per a les vendes. Només 31 dels documents de la nostra 

selecció inclouen aquesta referència geogràfica. D’entre aquests, una venda que fan els 

comtes de Barcelona el 1026
1235

 al prevere Ricard, sota condicions molt especials, ja 

que es produeix com a compensació de les ferides que va patir en voler ser assassinat 

pels fills d’un tal Fruila. En aquest cas l’escrivà Joan especifica que el document fou 

escrit el dia de Sant Joan a l’església de Santa Eulàlia. Pel context pot ser Santa Eulàlia 

d’Ègara. 

 

La resta de documents corresponen a diverses tipologies jurídiques.  Els de més 

envergadura són el precepte promulgat  per l’emperador Lotari a Laon el 968 i la butlla 

atorgada a Roma pel papa Silvestre II al monestir de Sant Cugat el 1002. Evidentment, 

es tracta de diplomes elaborats per les cúries imperial i papal
1236

. 

 

El Palau Episcopal de Barcelona és el marc solemne on, l’any 1027 (FD322), dos 

germans resolen  un litigi sobre certes propietats al Vallès subscrivint una definició de 

béns de l’un en favor de l’altre, en presència dels bisbes de Vic i Barcelona. Aquest 

edifici correspon al que després serà part del Palau Reial Major de  Barcelona. 

 

Els juraments sacramentals d’un testament són la tipologia documental que sempre 

ha de recollir on s’ha fet l’acte, ja que cal especificar sobre quin altar ha estat jurat el 

                                                           
1235

 FD207. 
1236

 FD66, FD454. 
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testament.  Un total de 18 documents responen a aquest tipus, 15 dels quals en esglésies 

del Vallès, dos a Sant Just i Pastor de Barcelona i un a Eramprunyà. 

 

Les actes de consagració, per la naturalesa de l’acte, fan constar el lloc on es 

produeix. En la nostra selecció documental tenim les de Sant Esteve de Parets, Sant 

Sadurní de La Roca, Sant  Genís de l’Ametlla, Sant Salvador d’Arraona i Sant Martí de 

Sorbet
1237

.  

 

Dos documents, l’acta d’una audiència pública i una donació dels anys 1056 i 1063, 

especifiquen que aquests actes tingueren lloc davant l’església de Sant Julià 

d’Altura
1238

. El 996 havia tingut lloc un altre judici davant l’església de Sant Pere de 

Rubí
1239

. 

 

En conclusió, només sis documents especifiquen haver estat escrits fora de la nostra 

zona d’estudi, i en tres d’ells es tracta de cúries, la imperial, la papal  i l’episcopal de 

Barcelona.  Els altres 27 documents foren redactats per deixar constància d’actes 

esdevinguts en esglésies o davant d’aquestes.  Fins el 1026 les referències són gairebé 

només les dotalies d’esglésies i un judici. A partir d’aquesta data, i sobretot a partir del 

1038, sovintegen els juraments sacramentals fets sobre altars d’esglésies, i les 

referències directes a aquestes 

 

 

4.1.2 Llocs que s’esmenten en els documents 

 

La immensa majoria dels documents no conté cap referència directa del lloc on foren 

escrits, però sí referències territorials per situar els béns objecte de transacció. En 

l’apartat 4.6..2 tractarem de com situen aquests béns en l’espai, aquí ens limitarem a 

determinar quina és la seva distribució geogràfica.  

 

 Els béns que són objecte de transacció en la documentació estudiada se situen de 

manera genèrica, pràcticament sempre, dins dels límits del comtat de Barcelona. En un 

segon nivell de precisió en la localització es fa referència a un topònim que designa un 

territori i finalment es descriu l’emplaçament exacte on es troba.  Molts d’aquests 

emplaçaments són impossibles de localitzar, ja que es descriuen a partir d’ accidents 

geogràfics o vies sense nom.  

 

Podem identificar sense gaire dificultat els topònims que designen espais més o 

menys delimitats i que per a l’escrivà són una part reconeixible del comtat de 

Barcelona. A l’hora de fer les fitxes d’Unitat Topogràfica hem volgut recollir de manera 

exhaustiva aquests darrers topònims, i els microtopònims que per alguna singularitat 

                                                           
1237

 FD34,378,451,452,492. 
1238

 FD302,325. 
1239

 FD112. 
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són fàcilment localitzables (edificis, vies amb nom propi, àrees de residència...) i 

significatius en el territori. 

 

La documentació de la nostra selecció fa referència a 366 topònims dins del territori 

estudiat que hem pogut localitzar gairebé en la seva totalitat. Hi ha topònims situats a 53 

dels 58 municipis de l’àrea estudiada.  Tres d’aquests municipis són de superfície molt 

reduïda, Montmeló, Badia del Vallès i La Llagosta, essent aquests dos darrers de recent 

creació.  Constatem que hi ha molt pocs topònims documentats a l’àrea del Montseny, 

tant que als municipis de Montseny i Gualba no n’hi ha cap, i a la resta una 

representació ben minsa. Aquesta absència de documentació es pot deure a qüestions 

relacionades amb la transmissió de la documentació (probablement a l’arxiu dels 

Vescomtes de Cabrera hi ha documents originals no publicats), però també pot ser que 

en aquella zona es fes un nombre de transaccions sensiblement més baix. 

 

En 19 municipis hi ha entre 1 i 5 unitats topogràfiques (UT) i en 16 municipis n’hi ha 

de 6 a 10 UT. Sis municipis en tenen d’onze a quinze, i tres municipis més de 15, 

arribant als 23 a La Roca del Vallès i 24 a Sabadell. 

 

La majoria de municipis, 30 de 58, tenen entre 4 i 9 UT documentades dins el seu 

terme. Per això considerem que, excepte als municipis de l’entorn del Montseny, en tot 

l’àmbit territorial estudiat, va haver-hi escrivans actius els segles X i XI, i que llur 

activitat no es veu circumscrita a cap zona en exclusiva. 
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4.1.3 Llocs on estan els escrivans 

 

La qüestió més interessant és saber on estan habitualment els escrivans, si tenen un 

àmbit d’actuació ordinari, o si canvien de lloc. 

 

D’alguns tenim la certesa del lloc des d’on escriuen. Es tracta dels curials, com el 

notari Pere, que el 1002 escriu a Roma la Butlla que el Papa Silvestre II lliura al 

monestir de Sant Cugat per confirmar-li els seus béns. És també el cas d’Oleguer 

(FE105),  que el 1093 és prepòsit de la Canònica de Barcelona, d’on més endavant serà 

bisbe. I sobretot  del levita i jutge Bonshom (FE125), personatge de la màxima 

importància en la Barcelona d’inicis del segle XI, organitzador d’una veritable escola 

jurídica i editor del Liber Iudicum Popularis
1240

. 

 

D’altres es coneix bé l’origen per tractar-se de monjos, com l’abat Odger de Sant 

Llorenç del Munt (FE104), que redacta múltiples escriptures vinculades al cenobi. 

També el monjo Benet (FE68) és de Sant Llorenç; el monjo Guifré (FE136) es pot 

situar al monestir de Sant Cugat. 

 

Uns pocs escrivans, laics o clergues seculars, subscriuen nombrosos documents, i 

també en d’altres diplomes ja sigui com actors, receptors o testimonis. Són aquests els 

que ens permeten tenir una imatge més rica de la gran majoria d’escrivans que només 

subscriuen un o dos documents.  

 

El laic més ben documentat és Baió (FE121), actiu entre el 973 i el 996. Hem 

localitzat 15 documents subscrits per ell, i 11 on hi consta sense ser-ne l’escrivà.  Són 

aquests darrers els que permeten establir els seus vincles familiars i localitzar-lo 

geogràficament. En el darrer dels documents, del 997, el seu fill el prevere Guadamir  

vendrà una part important de les seves propietats, situades entre Jonqueres i Sobarber, a 

l’actual terme de Sabadell
1241

, prop d’on des del segle XIV es documenta el molí de 

Baiona, topònim que pot estar relacionat amb el personatge que exercia d’escrivà
1242

. 

 

Baió escriu molts documents per al monestir de Sant Llorenç del Munt, començant 

per la donació efectuada pel comte Borrell el 973 d’un gran alou a Nespla (Mura)
1243

. 

També escriurà diversos documents per al monestir de Sant Cugat referents a 

Valldoreix, Vilalba i Togores. D’altres documents que contenen transaccions entre 

particulars es localitzen a Terrassa, Castellar i Jonqueres. 

 

Entenem, per tant, que l’escrivà Baió vivia i tenia la seva família en l’actual zona de 

Togores, a Sabadell, però que exerceix com a escrivà en diversos llocs, al servei dels 

monestirs de Sant Llorenç i Sant Cugat i diversos particulars. Probablement els 

                                                           
1240

 El levita i jutge Bonshom ha estat ben estudiat per A. M. Mundó (Alturo, 2003, p. 101-117). 
1241

 FD38 (SLM90). 
1242

 Cardús i Florensa, 2000, p. 25. 
1243

 FD16 (SLM42). 
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documents referits a llocs més allunyats (Mura, Vilalba...) són redactats físicament als 

monestirs. 

 

4.2 Per què ho escriuen 

 

En el dret visigòtic l’acte jurídic pren validesa en el moment de ser escrit i signat, de 

tal manera que el document que el recull, si respecta unes normes concretes, no és 

només probatori sinó sobretot dispositiu. El Liber iudiciorum així ho recull: Scripture, 

que diem et annum habuerint evidenter expressum atque secundum legis ordinem 

cosncripte noscuntur, seu conditoris vel testium fuerint signis aut suscriptionibus 

roborate, omni habeantur stabiles firmitat
1244

. 

 

 El document és per tant el contracte en si mateix, i la seva conservació és 

indispensable per demostrar la propietat dels béns objecte de transacció
1245

.  

 

 

 

4.3 Per a qui ho escriuen 

 

Com vèiem anteriorment la immensa majoria dels documents dels segles X i XI 

conservats en els nostres arxius tenen una naturalesa jurídica que els converteix en 

instruments de l’acte que s’executa.  En tenir un caràcter dispositiu, i no merament 

probatori  les persones que participen de l’acte jurídic ho fan a través del document que 

signaran de manera autògrafa o delegada en l’escrivà
1246

.  

 

Autors i receptors són els interessats i afectats per la redacció del document. 

Encarreguen a l’escrivà que apliqui el formulari adequat perquè amb una forma jurídica 

correcta l’acte executat sigui vàlid. Això implica que autors i receptors necessàriament 

són individus capacitats pel dret per fer les transaccions, i han de trobar-se en situació 

de poder-les fer. Com que la immensa majoria de documents es refereixen a drets de 

domini sobre la terra, només apareixeran individus lliures, majors d’edat i propietaris de 

béns.  

 

Hem d’alertar aquí de la temptació que suposa voler descriure el conjunt de la 

societat a partir de les persones que apareixen als documents. Aquells que no estan 

capacitats per participar en una transacció de drets de domini sobre la terra per definició 

són invisibles per a la documentació que estem estudiant. D’una part, els no lliures. 

D’altra part, els que exploten recursos no susceptibles de transacció amb un instrument 

jurídic escrit, en activitats com la ramaderia, la pesca, la cacera, les mines, les pedreres, 

els boscos... i les activitats comercials que es duien a terme als mercats. Totes aquestes 

activitats gairebé no han deixat un rastre escrit però tenim constància que existien. 

                                                           
1244

 Liber iudiciorum, II, 5, 1. 
1245

 Salrach,  2009, p. 329-330. 
1246

 P. Bonnassie 1981, 421-423. 
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4.3.1 Autors 

 

Anomenem “autor” a la persona que encarrega el document. La major part d’actes 

jurídics que hem conservat són compra-vendes que prenen sempre la forma de venda, i 

per tant el venedor és el que parla en primera persona. El mateix passa amb les 

donacions. 

 

Existeix una gran diversitat d’autors dels documents: hi ha homes i dones, clergues, 

monjos i laics, membres de l’alta noblesa (inclosos els mateixos comtes) i personatges 

que semblen poc importants, individus lletrats (una minoria) i d’altres que no poden 

escriure el seu nom...  En molt pocs casos hom pot identificar clarament de qui es tracta 

i establir vincles familiars. 

 

 

4.3.2 Receptors  

 

El receptor figura en el document com el subjecte beneficiari de l’acte jurídic de 

l’autor. Probablement, en molts casos, qui pren la iniciativa és el receptor, però la 

fórmula jurídica emprada situa l’autor com a origen de l’acció executada. 

 

De la mateixa manera que en els autors, hi ha una gran varietat de receptors. Cal 

destacar l’abundància d’institucions eclesiàstiques, particularment monestirs, en els 

testaments, a causa de les deixes piadoses.  

 

 

4.3.3 Testimonis 

 

Perquè un acte jurídic sigui vàlid ha de ser fet en presència, al menys, de dos 

testimonis que subscriuran el document. Mentre que d’autors i receptors es donen 

algunes dades geogràfiques i familiars que poden ajudar a identificar-los, els testimonis 

només signen amb el seu nom i la seva condició eclesiàstica,  o en el cas de l’alta 

noblesa, llur títol.  En alguns casos ha estat possible identificar escrivans que actuen 

com a testimonis en actes que no redacten ells mateixos. Això és possible gràcies a la 

signatura autògrafa acompanyada del signe distintiu.  

 

Les dones no semblen tenir la capacitat de donar testimoni, ja que mentre figuren 

sovint com a autores o receptores de diplomes, no hi ha cap dona que subscrigui un 

document com a testimoni de l’acte efectuat. 
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4.4 De què escriuen: els béns objecte de l’escriptura 

 

En la nostra selecció documental hem pogut distingir fins a setze tipus documentals 

diferents que hem descrit més amunt. La gran majoria d’aquests tipus (vendes, 

testaments, permutes, donacions...) es redacten per intercanviar certs béns sota una 

forma jurídica. A més, aquests tipus documentals són els més abundants, i representen, 

aproximadament, el 90% dels diplomes estudiats. 

 

Les transaccions de drets sobre béns arrels són les més habituals, ja sigui sobre 

superfícies agrícoles (terres conreades o amb arbres fruiters), o edificis, com habitatges 

o instal·lacions per al treball agrícola (casals i molins). La pràctica totalitat de les 

vendes, donacions, permutes i empenyoraments fan referència a aquest tipus de béns. 

 

Els testaments i les tipologies documentals que hi van associades (execucions 

testamentàries i publicacions sacramentals) contenen una varietat molt més gran de béns 

objecte de transacció. Així, a part dels béns arrels, hi trobem sovint referències a 

animals (quasi exclusivament òvids i èquids) i a objectes molt diversos: indumentària i 

teixits, mobiliari, armes, eines, llibres... caracteritzats sempre per ser molt preuats. En 

alguns testaments i empenyoraments es fa referència a productes agrícoles, 

particularment cereals. 

 

En uns pocs casos trobem que el bé objecte de transacció és el donant mateix: es 

tracta sempre d’oblacions religioses per les que l’autor del document es consagra a una 

església
1247

. 

 

 

 

4.5 De què no escriuen 

 

La immensa majoria dels documents que formen part de la nostra selecció fan 

referència a transaccions de drets sobre la terra entre persones particulars o institucions. 

En alguns casos es posa per escrit la propietat d’objectes o animals, especialment en els 

testaments, o serveis a prestar, particularment en els convinences.  

 

És notable l’absència de transaccions amb béns dels que tenim constància de la seva 

existència. L’explotació de certs recursos naturals, siguin d’origen geològic (pedreres, 

graveres, mines), vegetal (fagines, recol·lecció de fruits, ús de pastures...) o animal 

(cacera, pesca, ramats...) que certament estaven en ús no consta en la documentació.  

Sembla que els únics recursos naturals, els drets sobre els quals interessa controlar a 

través de la documentació, són la terra conreada o plantada i l’aigua. 

                                                           
1247

 Resulten molt interessants les oblacions de Fortuny, de l’any 919 i del prevere Ramon, del 1076. 

919, FD125 (ACB 8) Fortuny es dóna ell mateix in domo Sancta Maria (de Llinars) cum omnem facultate 

mea, cum meo kauallo, cum suo freno et sella, qum omnem mea sustancia de terras uel uineas et una 

mansiones, cum ipsas curtes et ortos... 1076, FD381 (ACA2 64) Ramon, sacerdot, es dona me ipsum, tam 

animae quam corpus, et omnes facultas quod mihi pertineere possint Salvatori nostro domino Iesu 

Christo, cuius ecclesia sita atque 

consecrata est in comitatu Barchinonense, in Vallense, infra terminos Arrahonense, ut ego ibi serviam 

diebus ac noctibus vitae meae et proprietas mea vel que augmentare possim fiat proprietas eiusdem 

matris ecclesiae aput me ipsum... 
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Les vies de comunicació (camins, calçades, ponts...) són esmentats sovint en les 

afrontacions, però no són mai objecte de transacció. 

 

L’existència d’un comerç, ja sigui de llarg o curt abast, queda documentada en els 

mercats, almenys a Sabadell i Granollers,  i l’interès dels senyors en promoure’ls. 

Només en un document del 1064 es fa referència a drets sobre el comerç
1248

. 

 

No hi ha cap referència a esclaus o captius.  

 

 

 

4.6 Com situen les coses de les que escriuen 

 

 

4.6.1 En el temps 

 

Durant els segles X i XI els documents redactats al comtat de Barcelona empren el 

tradicional mètode de còmput del temps a partir del regnat dels monarques francs. 

Només en uns pocs documents vinculats a la Seu Apostòlica o al bisbe es fan servir 

còmputs alternatius, indicció, era hispànica i any de l’encarnació. 

 

 

4.6.2  En l’espai 

 

Com hem vist, la immensa majoria dels documents de la nostra selecció són 

transaccions de béns arrels que en descriure’ls han de ser situats geogràficament. Una 

forma ordinària de localitzar un bé està ben definida en el formulari conservat a l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó procedent de Ripoll, datable segons Zimmermann, del tercer quart 

del segle X. En ell es proposa indicar els següents referents geogràfics (l’adjectiu illo 

marca el lloc on caldrà posar el topònim): 

 

“Et est ipse alodus in comitatu illo, in loco illo uel illo, infra terminos de castro 

illo”
1249

. 

 

En canvi, a la majoria dels documents de la nostra selecció l’ordre seguit és un altre. 

Darrera de la indicació del comtat (sempre el de Barcelona) es dóna informació no del 

lloc, sinó del castrum, de la villa o del terme on se situa el bé. Així ho veiem en tota la 

sèrie, tant en alguns dels documents més antics com dels darrers que hem treballat 

 

 

 

  

                                                           
1248

 1064, FD327 (ACA1 615) Guillem Bernat i la seva esposa Ermengarda donen en feu a Arbert Bernat 

de ipso mercato de Sancto Salvatore in unam mesuram ipsam terciam partem . Et de ipsa ledda qui in 

antea exierit de ipso mercato, donant ei de hoc quod Guilielmus et Ermengardis iam dicti tenuerint ad 

illorum dominicum ipssam terciam partem. 
1249

 Zimmermann, 1982, p. 76. 
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any formulari de localització 

 

912 in comitato Barchinonense, in kastro kastellare
1250

. 

919 in comitato Barchinonense, in Vallense, in villa Linares vel in eius 

terminem
1251

. 

1093 in comitatum Barchinona, infra termine Terracia, in locum que vocant 

Salomo
1252

. 

1100 in comitatu Barchinonae, in terminis Terracie, in loco qui vocatur 

Villafilar, in ipsa Petrosa
1253

. 

 

 

En el primer document, del 904
1254

, l’acta de consagració de l’església de Sant 

Esteve de Parets, s’ometen la major part de referents:  

 

Ecclesiam Sancti Stephani quae est situm in loco Vallense, prope flumine Tenes.   
 

El mateix document defineix el terme de la paroecia de Sant Esteve, que a partir 

d’ara inclourà un seguit de villae. Veiem doncs que pot haver-hi estructures territorials 

intermèdies, ja siguin parròquies, castells com el de Terrassa o altres demarcacions 

difícils de definir com la de Caldes (de Montbui) que sembla ser alguna cosa més que 

una mera descripció topogràfica 

 

944, in comitato Barch., in Vallense, in locum Kaldense, in villare de Anlani
1255

. 

 

Veiem com en alguns casos un topònim emprat per designar un lloc puntual 

integrat en una demarcació territorial, al cap d’un temps es documenta designant ell 

mateix una demarcació territorial. És el cas per exemple de Llacera (Sant Llorenç 

Savall), que el 956 apareix dins del terme del castell de Terrassa  

 

956, in comitatum Barchilonensis in terminio Terracensis in Lacera prope Sancto 

Laurencio
1256

. 

 

i al cap de cinc anys consta com un terme en si mateix: 

 

961, in comitato Barchinonensis in terminio Lacera in locum Salas que dicitur 

Saluignana
1257

. 

                                                           
1250

 FD67 (ACA Sentmenat B.1). 
1251

 FD125 (ACB 8). 
1252

 FD482 (SLM 488). 
1253

 FD495 (AHT 89) . 
1254

 FD34. 
1255

 FD138 (SCV 23). 
1256

 FD1 (SLM 15) 
1257

 FD10 (SLM 24) 
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Pel que podem deduir que ha estat creada aquesta nova demarcació desmembrant-

la de castell de Terrassa. 

 

El formulari de Ripoll a que fèiem referència més amunt preveu també la 

descripció del bé arrel a partir de les afrontacions que tingui amb d’altres propietats o 

element orogràfics significatius, ordenant-les habitualment segons els quatre punts 

cardinals
1258

. 
 

Podem distingir per les seves funcions tres tipus de lloc que genera una 

demarcació territorial, els llocs de residència, les fortificacions i es llocs de culte.  

 

 

4.6.2.1 Llocs de residència: les villae i llurs termes 

 

Durant el segle X  i part del segle XI la forma més habitual de situar un bé arrel en 

l’espai és referint-lo a una villa, o més específicament al seu terme. El mot villa designa 

en el vocabulari carolingi una demarcació territorial de tipus civil centrada en un punt 

que sovint és interpretada com a nucli de població. Hi ha molts dubtes a l’hora 

d’interpretar en què consistien exactament aquestes viles, la seva funció i la seva 

morfologia
1259

. L’arqueologia no aporta molta més informació, i tot i haver-se fet 

moltes intervencions en els darrers anys no hi ha una visió clara de en què consisteix 

una vila
1260

.  

 

En la nostra selecció de diplomes hem documentat fins a 59 d’aquestes viles. L’acta 

de consagració de Sant Esteve de Parets, del 904 (FD34) dibuixa un espai ocupat per 

nou viles i un villarunculus que quedaran englobats en la parròquia.  Es tracta però 

d’una excepció. Normalment les viles no són incloses en termes parroquials. El més 

habitual però és esmentar la vila o el seu terme immediatament després del comtat de 

Barcelona. 

 

En uns pocs casos la vila es troba inclosa dins d’un terme més gran, com la Villa 

Zocua (Can Viloca, UT470) i la Villa de Alii (UT383) als termes de Terrassa i Castellar 

respectivament, però que no semblen haver estat veres demarcacions territorials.  

 

A partir del primer terç del segle XI els béns se situen cada cop menys emprant el 

marc referencial de la vila, i el seu ús va decaient en favor d’altres demarcacions 

territorials.  

 

                                                           
1258

 Et abet afrontaciones illam et illam. Quantum infra istas IIIIor afrontaciones includit sic,uindimus 

uobis ipsum nostrum alodem ... et cetera. (Zimmermann, 1982, p. 76). 

 
1259

 J. M. Salrach fa un acurat estat de la qüestió el 1998 (J. M. Salrach 1998). Posteriorment un treball de 

Folch, Gibert i Martí torna a tractar el tema també a la llum de l’arqueologia (2009). 
1260

J. Roig descriu així l’estat de l’estudi arqueològic: El actual conocimiento arqueológico de los 

asentamientos campesinos altomedievales entre los siglos VIII, IX y X es, por ahora, muy limitado y 

parcial. Especialmente por lo que respecta al período de conquista y dominio islámico y carolingio, así 

como la primera época condal. De estos asentamientos y poblados disponemos de menos datos 

arqueológicos y de muchos menos yacimientos excavados en extensión, en comparación con el período 

de la antigüedad tardía. En consecuencia, tenemos un menor número de asentamientos completos y un 

mayor desconocimiento de sus estructuras y partes integrantes. (Roig, 2009). 
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Ús del mot Villa  els segles X i XI 

 

 

4.6.2.2 Fortificacions: els castra i llurs termes 

 

Un dels elements més característics del paisatge medieval són les fortificacions. 

Torres i castells distribuïts per tot el territori serveixen de base a grups d’homes armats 

per controlar la població en nom d’un senyor. Relativament poc documendes durant el 

segle X, sis en total, contrasta amb la trentena de fortificacions que trobem al segle XI, 

sense comptar les que es coneixen arqueològicament i no han deixat rastre escrit.  

 

De tots aquests, només figuren set castells associats a un terme en la nostra selecció 

documental. Aquest s’empra per situar-hi els béns objecte de transacció en els diplomes 

que hem estudiat, ja sigui en el seu interior o en una afrontació.  

 

Alguns dels documents més antics de la nostra selecció mostren la presència dels 

primers termes castrals. Així ho constatem el 912 el del Castell de Castellar (UT9) i el 

920  del Castell de Terrassa (UT104), aquest documentat des del segle IX
1261

.  

 

Durant el segle XI també trobarem en la nostra selecció referències als termes dels 

castells de Rubí
1262

, Castellbisbal
1263

, Arraona (UT59) des del 1054
1264

, El Far
1265

 i 

Barberà (UT433) des del 1066
1266

. 

                                                           
1261

 912, FD67 (Sentmenat B.1) in comitato Barchinonense, in kastro kastellare. FD51 (ACB9)in 

comitatum Barchinonense, in apenditio de castrum Terracia, in locum que uocant Palatio Fracto. 
1262

 UT318, des del 1002, FD454 (SCV 382) Butlla de Silvestre II. L’alou del monestir termena a l’oest 

infra terminos de Agualonga vel de castrum Rivo Rubeo; de parte vero circi affrontat in terminos de 

Teracia vel de castro Rivo rubio. 
1263

 UT127, des del 1039,FD247 (SLM 290). 
1264

 UT59, des del 1054, FD299 (ACA1 435). 
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Com veiem l’ús d’aquestes demarcacions centrades en una fortificació és constant. 

La manera de designar-les varia segons el document, podem trobar que s’esmenti 

directament el castrum, o el seu terminum, appendicium o fines.  

 

 

 

4.6.2.3 Llocs de culte: les ecclesiae i llurs paroeciae 

 

Les dotalies conservades delimiten una demarcació parroquial per a l’atenció 

pastoral i el cobrament de delmes i primícies que, a partir del segon terç del segle XI, es 

prendran com a referència habitualment per situar els béns objecte de transacció en 

l’espai. Amb anterioritat a aquestes dates, durant tot el segle X i inicis del segle XI molt 

pocs documents reflecteixen l’existència de les demarcacions eclesiàstiques, essent molt 

marginals.  

 

 
Termes parroquials dels segles X i XI 

 

Des de la tercera dècada del segle XI veiem com es generalitza l’ús dels termes 

parroquials, que venen a sumar-se a les demarcacions territorials civils ja existents. En 

alguns casos les substitueix totalment, com en el terme de Sant Vicenç de Jonqueres 

(UT58), parròquia documentada des del 1017 i que engloba els termes de Sobarber 

(UT131), Jonqueres (UT174) i Togores (UT162) que cauran en desús.  

 

                                                                                                                                                                          
1265

 UT433, des del 1066, FD 342 (ACA1 673) in cohomitatu Barchinonensi, in Vales, in parochia Sancti 

Iuliani de Alfod. Afronta a l’est in Santa Maria de Linars et in chastrum de Far. 
1266

 UT433, des del 1066, FD 386 (ASA 112) per altare Sancte Columbe Virginis et Martiris cuius 

aecclesia sita est in comitatu Barchinonensi, in Vallense, infra terminum kastrum Barberano   
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Les actes de consagració del segle X mostren com els nous termes parroquials es 

formen per l’agrupació de demarcacions civils anteriors
1267

. En arribar el segle XI 

constatarem una diferència: la parròquia de Sant Martí de Sorbet (UT119) consagrada el 

1096
1268

, l’única del segle XI en la nostra selecció, es forma segregant una part de 

territori de la parròquia de Sant Pere d’Ègara (UT192). Aquest mateix procés sembla 

que es dona durant el segle XI en altres parròquies del terme de Terrassa (Baró, La 

divisió parroquiall del castell de Terrassa 1997). 

 

 

 

4.7 Com designen els llocs de culte i els espais que tenen associats 

 

Durant el segle XI, hom constata una certa diversitat en el lèxic emprat pels 

escrivans per a referir-se als edificis de culte i els seus annexos que ara passem a 

descriure.  

 

 

4.7.1 Lèxic per designar l’edifici de culte 

 

Basilica:  Basílica, segons Du Cange és Ædes sacra, templum, Ecclesia i citant Isidor 

de Sevilla, Basilicæ prius vocabantur Regum habitacula, unde et nomen habent... 

Nunc áutem ideo divina templa Basilicae nominantur, quia ibi Regi omnium Deo 

cultus et sacrificia offeruntur.  En la tradició hispanovisigòtica l’edifici de culte és 

anomenat habitualment Basilica, tant en la documentació eclesiàstica
1269

, com en 

la civil
1270

.  

 

Dins la documentació estudiada hi ha set diplomes dels anys 904 a 1067 en els 

que l’escrivà empra el mot basilica per referir-se a llocs de culte
1271

. En cada 

document s’esmenta un edifici diferent,  i ho hi ha cap connexió aparent entre 

aquests, ni espacial, ni temporal, ni en la funció de l’edifici ni en l’escrivà que 

redacta els documents.  Es tracta, per tant, d’un mot del qual no podem descriure 

cap norma d’ús. Tampoc els patronímics semblen indicar cap regla, n’hi ha de 

tradició hispànica (Vicenç, Coloma) i de clara tradició franca (Martí, Santísim 

Salvador).  

 

                                                           
1267

 L’any 904 Sant Esteve de Parets FD34 (BC 99) i el 931 Sant Genís de l’Ametlla, FD452 (ACA 103) i 

Sant Sadurní de La Roca, FD451 (ACA 102). 
1268

 1096, FD492 (AHT 85) in episcopium Barchinonense, infra terminos Sancti Petri Egarensis ecclesia, 

cui hec ecclesia Sancti Martini stat subdita ab antiquo tempore. 
1269 

Per exemple al Concili de Toledo IV, en diverses disposicions sobre els llocs de culte (Vives, 1963, p. 

205). 
1270

 A tall d’exemple, al Liber iudicum figura així en una llei de Recesvint (J. e. Alturo 2003, 455). 
1271

  904 (FD34) acta de consagració de Sant Esteve de Parets, 972 (FD126) Sant Vicenç de Riells del Fai, 

972 (FD14) Sant Esteve de la Vall, 1028 (FD 208) Sant Fost de Campsentelles, 1058 (FD461) Sant 

Salvador de Polinyà i 1067 (FD350) Santa Coloma de Barberà. 
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En el document més antic de la nostra selecció, l’acta de consagració de Sant 

Esteve de Parets del Vallès de l’any 904, sembla que s’insinués una jerarquia 

entre basilica i ecclesia, ja que les basíliques de les viles que constituiran la 

parròquia de Parets depenen de l’església de Sant Esteve
1272

. 

 

  

Cella: Cel·la, segons Du Cange, Cellae quoque vox crebro. pro Monasteriolis, seu, ut 

olim vocabant, Abbatiolis,  vel Obedientiis quae majoribus suberant, sumitur. 

Nam cum Monachi paraedia variis in pagis possiderent, eo aliquot e suis 

mittebant, qui et fruges colligerent, procurarent reditus, et ad Monasterium 

deferrent.  

 

 
Ús del mot Cella 

 

                                                           
1272

 FD34 (BC Perg. 99, Reg. 9134) Et istas Villas supra nominatas cum illarum Basilicas vel terminos 

illorum debebant venire ad ipsa ecclesia Sancti Stephani...   

0 
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Aquest mot només és emprat en les dues butlles papals, de 1002 i 1007, per 

referir-se a les cellae de Sant Feliu del Racó, Sant Feliu de Vilamilans, Sant Martí 

del Fai i Sant Genis i Santa Eulàlia de Tapioles. Consta que tots aquests edificis 

eren propietat del monestir de Sant Cugat, pel que fàcilment l’escrivà romà les va 

denominar d’aquesta manera. Posteriorment ja no es fa servir aquesta 

denominació. No hi ha cap constància que hi hagués monjos habitant les dues  

esglésies dedicades a Sant Feliu. La de Sant Martí del Fai és molt a prop del 

monestir de Sant Miquel i la de Tapioles directament és anomenada monestir
1273

.  

 

 

Domus: Casa. En l’antiguitat clàssica havia tingut l’accepció de temple.
1274

 L’origen de 

l’ús d’aquest terme aplicat al lloc de culte cristià és la traducció llatina del llibre 

del Gènesi, on Jacob anomena el lloc del seu somni Bet-El, casa de Déu, Domus 

Dei et porta cœli
1275

. A Milà està testimoniat aquest ús des del segle IV, primer 

acompanyant el nom del propietari del lloc i després el del sant patró (H. Leclercq 

1921). En diversos dialectes alemanys i italians s’han conservat formes 

evolucionades del mot domus per  designar les esglésies majors i catedrals 

(duomo, Dom). És de remarcar que al diccionari de Du Cange només es 

documenta l’ús del terme domus referit a l’edifici de culte en textos 

baixmedievals, de manera que no ofereix cap paral·lel a l’ús que es documenta en 

els diplomes estudiats.  

 

En la documentació original del segle XI consultada el mot domus és emprat en 

23 documents. La major part d’aquests esments (16)  es concentra en les primeres 

quatre dècades del segle, mostrant una continuïtat respecte a l’ús durant la segona 

meitat del segle X. A partir d’aquí només és emprat esporàdicament amb un darrer 

exemple d’ús el 1080. 

 

 
 

                                                           
1273

 Cellam s. Genesii et Sancte Eulalie que vocant Monasterium sive Tapiolas cum erminis et adiacentiis 

suis (FD454). 
1274

 Per exemple en Virgili (Valbuena, 1840). 
1275

 Gn 28,22. 
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Ecclesia: Església. Més enllà de l’etimologia grega d’assemblea, el mot ecclesia es fa 

servir metonímicament per designar el lloc on es troba l’Εκκληςία, el Poble de 

Déu congregat per a la celebració de l’Eucaristia. El subtil lliscament semàntic es 

comença a constatar en  Agustí d’Hipona quan, en tractar de la transmissió de 

l’ànima als infants, afirma que Sicut ergo appellamus ecclesiam basilicam, qua 

continetur populus qui vere appelatur ecclesia; ut nomine ecclesiae, id est populi 

qui continetur, significemus locum qui continet
1276

. Isidor de Sevilla definirà 

l’edifici amb les mateixes paraules ipsa domus vocatur Ecclesia, quia Ecclesiam 

continet
1277

. En època carolíngia aquesta metonímia s’accentua i  esdevé 

identificació plena del continent amb el contingut; així i l’edifici és comprés com 

la personificació d’allò que conté, com recullen els rituals de consagració 

elaborats durant els segles VIII i IX
1278

. 

 

A la documentació consultada el mot ecclesia és emprat en 60 diplomes del 

segle XI. La seva presència  és gairebé inexistent fins el 1037; només s’empra en 

quatre documents del segle X
1279

 dels que cal destacar les actes de consagració de 

Sant Esteve de Parets
1280

 i Sant Genís de l’Ametlla
1281

, i a les dues butlles 

pontifícies de Sant Cugat del Vallès dels anys 1002 i 1007
1282

. A partir del 1037 

l’ús serà molt habitual, fins l’any 1080, amb 38 esments en aquestes  quatre 

dècades. Fins a finals de segle, només nou documents fan servir aquest mot per a 

referir-se a un edifici, el darrer l’acta de consagració de Sant Martí de Sorbet
1283

. 

 

 

                                                           
1276

 Agustí d’Hipona, Carta a Optat Iogna-Prat 2006, p. 298. 
1277

 Isidor de Sevilla, De ecclesiasticis officiis, a  “Ecclesia” (Du Cange, 1883-1887). 
1278

 Martimort, 2009. 
1279

 958, FD113 (AHT 1) referida indirectament a Sant Pau d’Ègara i 996, FD112  (SCV 317) Sant Pere 

de Rubí. 
1280

 904 (FD34) 
1281

 931 (FD452) 
1282

 SCV 382 i 412 respectivament, que esmenten l’església de Sant Esteve de la Vall. Un document del 

1012, FD189 (ACB 1 180) parla genèricament d’ipsas eclesias a Santa Eulàlia i un altre del 1029, FD210 

(ACA1 195) referent a sant Iscle de les Feixes. 
1283

 1096 (AHT 85). 
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4.7.2  Lèxic per designar l’espai que depèn d’un lloc de culte 

 

 

Terminus: Terme. Els autors clàssics ja feien servir aquest mot amb el sentit que ha 

arribat fins a l’actualitat amb la paraula terme
 1284

. 

 

Diversos documents de la cort carolíngia de finals del segle VIII i inicis del 

segle IX afirmen el caràcter obligatori del delme, i la capitular eclesiàstica del 

810-813 evoca explícitament el terminus del que ha de disposar una església  per 

rebre el delme de les villae (M. Lauwers, 2005, p. 18). 

 

En la documentació original del segle X és el mot més emprat per definir uns 

límits on situar les terres i les persones. Hi trobem 54 topònims que són 

anomenats terminus entre els anys 904 i 1000. Designa una superfície inclosa en 

uns límits i que d’alguna manera té una dependència amb un punt concret (in 

terminio de Aqualonga siue de castrum Terracia uel in terminio de Egara)
1285

. En 

alguns dels documents més antics s’empra appendicium com a sinònim de 

terme
1286

. 

 

En els documents estudiats el mot terminus es vincula a esglésies en 33 dels 

120 llocs de culte estudiats durant els segles X i XI. El primer cop que el trobem 

és a l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla l’any 931 referit a Santa 

                                                           
1284

 “terminus”, término, confín, límite, linde (Valbuena, 1840). Referit a Ciceró 
1285

 939 (ACB 23). 
1286

 920 (ACB 9) in apenditio de castrum Terracia. 
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Eulàlia de Ronçana
1287

. Només en cinc documents més del segle X es designa una 

demarcació eclesiàstica amb aquest mot. Cal destacar el curiós cas de Sentmenat 

(UT177) que és molt clarament una demarcació civil que té per nom un 

hagiotopònim. És indicatiu en aquest cas que el topònim actual ja no és el 

patronímic original sinó una evolució fonètica que ha creat una paraula nova (s’ha 

passat de Sant Menna a Sentmenat). 

 

Durant el segle XI aquest ús és més habitual, el trobem en les dues butlles 

pontifícies de Sant Cugat dels anys 1002 i 1007
1288

, i en uns pocs documents del 

primer terç del segle XI . A partir dels anys 30 d’aquest segle  el fan servir com a 

sinònim de parœcia
1289

.  

 

Resulta molt interessant que en l’acta de consagració de Sant Sadurní de la 

Roca, de l’any 931
1290

, es parla de diversos termes civils
1291

. Quan el bisbe atorga 

a aquesta església el dret de cobrar els delmes, primícies i oblacions d’un seguit 

de viles, defineix uns límits que no reben una designació específica (terminus, 

paroecia, apendicium) però que clarament són descrits com una línia que engloba 

una superfície
1292

.  En l’acta de consagració de Sant Genís de l’Ametlla, celebrada 

el mateix 4 de juliol de 931
1293

, el bisbe no defineix els límits d’un territori sinó 

que enumera les viles amb llurs termes que passaran a dependre de la parròquia de 

Sant Genís i hi hauran de pagar delme, primícies i oblacions
1294

. El mateix succeïa 

                                                           
1287

 FD452 (ACA 103) consecro hanc ecclesiam in honorem Dei et sancti Genesi martiris constituo atque 

perpetualiter ei parrochiam concedo decimas et primicias et omnes redibiciones quod ecclesiam 

pertinent de villas his nominibus: id est Amindola cum villariunculis et terminis suis Palacio, Kabannas 

et Furnos usque ipsos termines sancte Eulalie. 
1288

 SCV 382 i 412, respectivament que esmenten Sant Feliu del Racó i Sant Feliu de Vilamilans. 
1289

  A tall d’exemple el cas del terme de Santa Agnès de Malanyanes (UT241):  

1012, FD188 (ACB1 177) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Agnetis vel de 

Malannanicus.  1034, FD229 (ACB1 515) in comitato barchinonense, in Vallense, in terminio Sancte Agnes 

vel ad ipso Viscar. Afronta al sud in fischo, de occiduo in via qui pergit a Vilalba.  1037, FD241 (ACB1 

552) in comitato Barchinonense, in Vallense, in terminio de Sancte Agnes vel in Gorgo Redono.  1040, 

FD252 (ACB1 586) in pagho Barkinonensem, in terminio de Sancti Agnes Malanaichos. La terra afronta 

a l’oest in fevo de Sancti Vincenti.  1046, FD269 (ACB1 696) in comitato Barchinonense, in Vallense, in 

terminio de Santa Agnetis vel in ipsa vila.  1062, FD324 (ACB1 1040) in comitatu barchinonense, in 

Vallense, in terminio Sanctae Agnetis, ad ipso Corgo Redon. Afronta a l’est in aquea qui discurit de 

Vilalba. 
1290

 FD451 (ACA 102) 
1291

 in terminio de Villacotu... in iamdicto terminio de Villaroca... in terminio de villa Gausago... in 

terminio Gausago... in terminio de villa Coiti... in terminio de Villa Ameroz. 
1292

 decimas et primicias vel oblaciones de villas vel vilariunculos hi sunt: Rocha usque in ipsos 

Caldarios, et vadit per Malinanicos et pervenit in Gausago et vadit per ipsos Bancelles et pergit a serra 

de Amelia, deinde pergit per ipsa serra et vadit a Cabannas et pervenit usque in Clicelicos et descendit 

per ipsa ipsa serra et venit ad ipso castello de Palaciolo et pervenit usque in rivo Mugente et pergit per 

ipsa strada 

usque ad ipso campo de Ophilone que comparavit de Ieverico sive ad ipsa Oliva vel ad ipso Puio et 

pervenit ad ipsas tapias et vadit ad valle Moascharia usque ad ipso Stangousque in ipsa Laguna et iungit 

ad ipsos Caldarios. 
1293

 FD452 (ACA 103) 
1294

 consecro hanc ecclesiam in honorem Dei et sancti Genesi martiris constituo atque perpetualiter ei 

parrochiam concedo decimas et primicias et omnes redibiciones quod ecclesiam pertinent de villas his 
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el 904
1295

 en la consagració de Sant Esteve de Parets, feta pel mateix bisbe 

Teodoric. 

 

 

 
 

 

Parœcia, parochia: Parròquia. Del grec παροικία, veïnatge. Originalment s’empra per 

designar el territori de la diòcesi, però des del principi del segle IX, a l’Imperi 

Franc es fa servir per parlar dels termini designats a les esglésies  per recaptar el 

delme dels parochiani. El vincle dels parroquians, en un principi, fou amb el 

parochus pel sagrament de la penitència; ja a partir del segle X el vincle és amb el 

territori de la parròquia
1296

. 

 

En la documentació consultada el mot parœcia s’esmenta de manera molt 

ocasional durant el segle X. Els primers documents que empren aquest mot són les 

actes de consagració de Sant Esteve de Parets (904, FD34) i Sant Genís de 

l’Ametlla (931, FD103). En el cas de Sant Esteve de Parets (UT249) aquest 

vocabulari no torna a ser utilitzat fins el 1002, en la butlla de Silvestre II atorgada 

al monestir de Sant Cugat, si bé hi ha un terminus de Sant Esteve documentat el 

973. El primer document de datació segura referent a la parròquia de Parets 

després de la consagració és del 1064 (FD329). 
                                                                                                                                                                          
nominibus: id est Amindola cum villariunculis et terminis suis Palacio, Kabannas et Furnos usque ipsos 

termines sancte Eulalie et ipso Lauro et Monteraso et ipso Pugio, que vocant Ventenago et ipso Siscare et 

ipsa Bodecha ipsas decimas de istos villariunculos et de ista villa supra nominata et ipso villare que 

vocant (Villalba?) omnia he supra nominata presente trado ipsas decimas et primicias atque 

perpetualiter concedo siut iam dudum tenuit perhenniter permansuras. 
1295

 FD34 (BC Perg. 99, Reg. 9134) Et ipsi filii Ecclesiae dixerunt illi quod villas Sancti Stephani, et Villa 

Spina supter ipso, et Villa Breda, et Villa Parietes usque in ipsa Strata calcata, et Villa Luducro et Villa 

Reudaldi, et Villarunculo quod dicunt Ermedeo cum medietatem de ipso alaude de Gallegus, et Villa 

Sancti Martini, et Villa Palatio Aries ad ipsa fredaria et Villa Marsianus ubi est Sanctus Venerandus. Et 

istas Villas supra nominatas cum illarum Basilicas vel terminos illorum debebant venire ad ipsa ecclesia 

Sancti Stephani...   
1296

 Lauwers, 2005, p. 20. 
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El cas de Sant Genís de l’Ametlla (UT270) és semblant al de Parets. L’acta de 

consagració estableix clarament que aquesta església és constituïda en 

parròquia
1297

 i se  li assignen unes viles perquè li paguin delmes i primícies. El 

primer document en que es farà servir el mot parròquia per designar aquest terme 

és del 1058 (FD460), en el context de les disputes entre Ramon Berenguer I i Mir 

Geribert per les franqueses del Vallès.  

 

La parròquia de Sant Fost de Campsentelles (UT291) es documenta emprant el 

mot paroecia l’any 978 (FD453)
1298

, associat al cobrament de delmes i primícies. 

Posteriorment, el 1005 (FD178) i els anys 1076 (FD379) i 1078 (FD388) ja només 

per situar-hi béns objecte de transacció.  

 

Sant Llorenç de Vilardell (UT294) consta també en el document del 978 a 

sobre citat (FD453), i que inclou una gran quantitat de topònims
1299

.  

 

Santa Agnès de Malenyanes (UT241) té un terme associat, almenys, des del 

996 (FD130)
1300

, que és documentat sovint al llarg del segle XI, fins que el 1068 

(FD355)
1301

ja s’empra el mot paroecia per designar-lo. Semblantment hi ha 

referència al terme de Sant Esteve de Vilanova (UT243) des del 1000 (FD131)
1302

 

i durant bona part del segle XI. En un sol cas, el 1012 (FD187) s’empra el mot 

paroecia per anomenar-lo
1303

.  

 

Com veiem, només en tres diplomes del segle X es documenta el mot paroecia, 

que no tindrà una continuïtat d’ús fins ben entrat el segle XI  referit als mateixos 

topònims.  

 

Durant les tres primeres dècades del segle XI aquest terme gairebé no es fa 

servir: només en 5 dels 117 documents. Durant les dècades dels anys 1030 i 1040 

trobem molts més esments (15 en total) i a partir de mitjans anys 1040 l’augment 

és molt considerable, arribant-se a registrar 24 esments en la dècada dels anys 

1060. La paraula paroecia es fa servir per designar el terme assignat a una 

església en 59 casos. Habitualment la preposició in expressa la vinculació del 

                                                           
1297

 consecro hanc ecclesiam in honorem Dei et sancti Genesi martiris constituo atque perpetualiter ei 

parrochiam concedo decimas et primicias et omnes redibiciones quod ecclesiam pertinent de villas his 

nominibus:... 
1298

 in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... in campo Senteges (?) apud ipsa 

parrochia et decimas et primicias... 
1299

 in comitatu Barchinonensis vel in suis termines in multis locis... vel in Vilarzel apud ipsa parrochia et 

decimas et primicias   
1300

 in comitato Barchinonense, in Uallense, in terminio de Sancta Agnes... 
1301

 in comitatu barchinonensi, in parrochia Sancte Agnetis de Malananicis 
1302

 in terminio de Sancti Stefani de Villanova, in valle Arnulfi, sive in villa Meritaze, vel ad ipsa Ruvira. 
1303

 in chomitato barchinonense, in Valense, in parrochia Sancti Stephani de Villanova, in locum que 

dicunt Valle Luparia. 
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terme amb l’hagiotopònim. Només en pocs documents es fan servir les formes 

infra termine
1304

, in terminium
1305

 i infra parrochiam.
1306

 

 

 
 

 

 

4.7.3  Lèxic per designar espai i/o coses al voltant del lloc de culte 

 

Cimiterium: Cementiri. El lloc on enterrar els difunts. En època carolíngia es va 

intentar vincular estretament els difunts a l’església, així a l’ordo ad 

benedicandam ecclesiam, que s’imposa els anys 850, es contempla una 

consagració del cementiri, que així esdevé com una extensió de la sacralitat de 

l’església
1307

.  No serà fins el segle X que els morts es vinculen a l’altar i la seva 

sacralitat, i amb ells la comunitat dels vius. 

 

En la documentació estudiada només hi ha sis esments a cementiris, i tots de la 

segona meitat del segle XI
1308

. En alguns es fan una deixa per al cementiri en si 

mateix
1309

. D’altres especifiquen que un determinat bé objecte de transacció és 

dins del cementiri
1310

. 

                                                           
1304

 1017 (SLM 169) infra termine parrochia Goncarias. 
1305

 1055 (ASA 66) in terminium parrochia Sancti Minati… in termine parrochie Sancte Marie Antique et 

Sancte Perpetue… in termine parrochia Sancti Felicis Arraona. 
1306

 1092 (ACB 1551) infra parrochiam Sancti Petri de Rexagh.  
1307

 Iogna-Prat 2006, 312. 
1308

 1050 (SLM 351) Sant Llorenç Savall, 1058 (ASA 71) Sant Salvador de Polinyà, 1072 (ACB1 

1215)Santa Maria de Palautordera, 1076 (ACA1 891) Sant Salvador d’Arraona,  1077 (ACB 1311) Santa 

Perpètua de Mogoda, 1096 (AHT 85) Sant Martí de Sorbet. 
1309

 1050 SLM 351 (FD282) Publicació sacramental del testament de Fruiló: et per ipso cimiterio de 

Sancti Laurentii de ipsa Valle. 

1072, ACB1 1215 (FD369) Testament de Bonadona: et ad cimiterio bestiasII. 
1310

 1058, ASA 71 (FD312) Adaleit ven a Belliardis  ipso sacrario qui est infra cimiterio Sancti 

Salvatoris. 
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De dos cementiris conservem la seva institució mercès a l’acta de consagració 

de la seva església. En la dotalia de Sant Salvador d’Arraona, el 1076 es defineix 

un cementiri de 40 passes in circuitu illius ut ullus homo ibi ulli homini non faciat 

ullam calumniam sive dampnum neque vim
1311

.   El 1096 a Sant Martí de Sorbet, 

amb motiu de la consagració de l’església el bisbe defineix les trenta passes que 

ha de tenir el cementiri, especificant que s’hi pot fer una sagrera
1312

. 

 

 
 

 

Sacrarium: Sagrer.  El terme llatí sacrarium  s’empra des de l’antiguitat clàssica per 

designar un espai vinculat al temple, ja sigui interior (el sanctasanctorum) o 

adjacent, a manera de sagristia o espai d’immunitat
1313

. Du Cange
1314

 recull una 

accepció catalana amb un exemple de finals del segle XI, i l’identifica amb el 

cementiri. A Catalunya, però,  a partir del segle XI  és una edificació o magatzem 

fet prop de l’església
1315

.  Segons Ramon Martí aquests no figuren en la 

documentació escrita abans del 1034
1316

. 

 

El primer esment que trobem a un sagrer en la documentació consultada és en 

un empenyorament datat del 1028
1317

 i que Ramon Martí
1318

 considera fals. 

 

                                                                                                                                                                          
1077 ACB1 1311 (FD384) Testament de Guillem Miró: ad filio meo Bernardi, que vocant Vives, ipsas 

meas mansiones ubi ego abito, qui sunt in cimiterio Sancta Perpetua... 
1311

 ACA1 891 (FD378) 
1312

 AHT 85 (FD492) XXX videlicet passuum more ecclesiastico... vel sacraria ibidem constructa 

infregerit... 
1313

 Valbuena,  1840. 
1314

 Du Cange, 1883-1887, p. 261. 
1315

 Zurita, 2007, p. 17. I també Sagrera Pladevall, 2001. 
1316

 Martí, 2007, p. 192. 
1317

 ASA 28. 
1318

 Martí, 2007, p. 111. 
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El 1043
1319

 un prevere deixa en herència ipso sacrario de Sancti Stephani, però 

no podem determinar exactament de quin Sant Esteve es tracta. La resta de deixes 

fan referència a la zona de Terrassa i Sabadell. A partir d’aquí les mencions a 

sagrers seran habituals, sobretot entre el 1050 i el 1080, però en poques esglésies, 

nou en total. En algunes veiem una gran concentració d’aquests, com en un 

document del 1063 que descriu el conjunt de sagrers de Santa Perpètua de 

Mogoda
1320

, que ja formen una certa trama urbana, com es desprèn de les 

afrontacions de la casa objecte de venda: a l’est  in ecclesia et in exitu Sancte 

Perpetue, a meridie et occiduo in callibus ipsorum sacrariorum, a circio in 

sacrario Guilielmi Mironis. L’església de Sant Salvador de Polinyà és la que té 

més sagrers documentats, que en tres ocasions s’especifica que estan dins la 

sagrera
1321

. 

 

Trobem el darrer esment a Sant Martí de Sorbet amb motiu de la consagració 

de l’església el 1096
1322

. 

 

 
 

 

Sacraria: Sagrera. Espai d’immunitat de trenta passes al voltant de l’església. En època 

clàssica els temples pagans estaven dotats d’una immunitat que no passa al lloc de 

culte cristià.  

 

El concili XII de Toledo, de l’any 681, estableix un espai d’asil per als fugitius 

de trenta passes al voltant de l’església
1323

. Aquest cànon és recuperat a inicis del 

segle XI per les assemblees de Pau i Treva i els concilis episcopals que 

                                                           
1319

 SLM 326 (FD457) 
1320

 ACB 1050. 
1321

 1057 (ASA 69) in sagrera Sancti Salvatoris ipsos nostros sacrarios cum parietibus et superpositos, 

ostios cum limites atque ianuas cum curte et ton [...]. 
1322

 1096 (AHT 85) vel sacraria ibidem constructa infregerit... 
1323

 Vives, 1963, p. 398. 
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determinen crear un  espai d’immunitat al voltant de l’església, no tant adreçat a 

acollir fugitius com, segons la historiografia tradicional, per protegir les collites 

dels pagesos de la depredació feudal
1324

. 

 

Ramon Martí descriu amb el mot ensagrerament el procés pel que les sagreres 

esdevenen un instrument de control de la producció pagesa per part dels senyors 

feudals, ja que en tenir centralitzats els productes es facilita el cobrament de les 

rendes
1325

. Aquest mateix autor constata posteriorment
1326

 que la constitució de 

les sagreres no és anterior al 1045 i que no hi ha concentració de població dins 

l’espai de la sagrera, sinó que s’assenta fora del seu perímetre. A l’interior només 

construeixen cases els senyors i els seus agents; la sagrera i la Pau de Déu es 

complementen, no es contraposen, amb la feudalitat. 

 

S’ha observat en diversos indrets que documentació dels sagrers és uns deu 

anys anterior a la constitució de la sagrera
1327

. 

 

El primer esment a una sagrera en la documentació consultada és del 1052,  

situada a Sant Julià d’Altura
1328

, casa qui est sacraria cum ipsum edificium qui 

hodie ibi est et in antea ibi fecerimus. Al mateix document els venedors 

especifiquen com l’han aconseguit: Advenit nos per nostra perprisione et per 

nostra edificencia.  

 

El mot sacraria figura en la documentació original set vegades més, del 1057 

al 1096, referides a Sant Salvador de Polinyà
1329

, Sant Vicenç de Vilalba
1330

, Sant 

Esteve de Granollers
1331

, Martorelles
1332

 i Sant Martí de Sorbet, en la seva acta de 

consagració del 1096
1333

.  

 

 

                                                           
1324

 Bonnassie, 1981, p. 111. 
1325

 Martí, 1988, p 168. 
1326

  Martí, 2007, p. 194-197. 
1327

 Farías, 2007, p 17. 
1328

 SLM 365. Sembla que tot i que l’escrivà empra el terme sacraria, ho fa com a atribut, no com a locatiu, 

per tant amb el sentit de sagrer. 
1329

 1057 (ASA 69) 

1058 (ASA 73) 

1066 (ASA 89) 
1330

 1079 ACB1 1356 (FD392) Pere Guadamir i la seva esposa Guila venen per vuit diners de muneta de 

Barkinona, qui sunt IIII mancusus  a Bernat Ermengol la tercera part del sagrer que fou de Sinfred Delrus, 

in comitato Barchinona, in Vallense, in parochia Sancta Maria de Cardedul, intus in Vila Alba, in 

sacraria Sancti Vincenci. 
1331

 1089 (ca.) AHT 77 (FD470) Bernat Adalbert evacua i definex al seu germà Guerau Adalbert una 

propietat in ipsa sacraria Sancti Stepha[ni]. 
1332

 1092, ACB1 1550 (FD478) Testament de Berenguer Domnuç: et aput medietate de ipso alaude de 

Marturilias ... et in ipsa ecclesia vel in ipsa sacraria 
1333

 AHT 85 (FD492) 
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En una gran part de la documentació consultada dels segles X i XI, els escrivans 

designen els llocs de culte només amb l’hagiotopònim. Es tracta, sobretot, d’esments en 

afrontacions de terres. En alguns casos però fan servir un  lèxic específic per designar 

directament l’edifici: basilica, cella, domus i  ecclesia.  

 

Basilica prové de la tradició hispano-visigòtica i es fa servir molt esporàdicament. 

Cella hauria d’aplicar-se a una petita comunitat monàstica, però no  és així, i s’empra 

per designar un lloc de culte com els altres, potser per confusió de  l’escrivà romà de les 

butlles del 1002 i el 1007. Domus i Ecclesia es fan servir en moments successius; sovint 

s’apliquen al mateix edifici, però les funcions d’aquest semblen diferents.  

 

L’ús del mot parœcia comença poc després del d’ecclesia, i designa el terme vinculat 

a l’ecclesia.  

 

Els sagrers (sacrarium) no es documenten fins mitjan segle XI, vinculats a ecclesiae, 

i només consten explícitament sis sagreres (sacraria), també a partir dels anys ’50 del  

segle XI. 

 

L’evolució en l’ús d’aquest vocabulari eclesiàstic es pot constatar  en els gràfics 

elaborats a partir de la documentació.  
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Els termes cella i basilica són del tot marginals. El primer per tractar-se d’un lèxic 

propi de la documentació romana importat en els dos papirs de les butlles, i sense cap 

mena de continuïtat en la documentació autòctona. El segon s’esmenta esporàdicament 

en diferents èpoques. 

 

El terme domus s’utilitza gairebé en solitari des de la dècada del 950 fins la dècada 

del 1040; a partir d’aquest moment només es trobarà en cinc documents de la segona 

meitat del segle XI.  

 

El terme ecclesia només està documentat molt esporàdicament abans de la dècada 

del 1030, s’incrementa el seu ús durant el segon terç del segle i decau de manera 

continuada a partir de la dècada dels 60 fins fer-se’n un ús gairebé residual. 

 

El terme parœcia és molt poc present en la documentació del segle X i comença a 

utilitzar-se la dècada del 1010. En les dècades centrals del segle (entre 1040 i 1070 

aproximadament) és el terme eclesiàstic més emprat amb diferència. El seu ús es 

redueix considerablement fins a la fi del segle, però no arriba a desaparèixer. 

 

El gràfic d’àrees ens permet apreciar millor l’evolució de  l’ús d’aquests termes: 
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En sumar les àrees veiem la continuïtat d’ús del mot domus  fins ben entrat el segle 

XI, ni que sigui de forma residual. La gràfica queda una mica distorsionada en els 

registres de la primera dècada del segle XI a causa de les dues butlles pontifícies 

atorgades a Sant Cugat del Vallès el 1002 i el 1007 que inclouen moltes referències a 

llocs de culte.  

 

Constatem que a partir de la dècada de 1030 a 1040 hi ha un fort increment en l’ús 

dels termes per designar llocs de culte i les parròquies. Es tracta d’un increment en el 

nombre total d’esments i de la proporció d’aquests dins del conjunt de documents, ja 

que els llocs de culte són molt més presents en les descripcions topogràfiques.   

 

La composició d’aquesta punxa mostra també que parlem de diferents termes, 

aquells que veuen incrementat el seu ús durant la segona meitat de segle abans eren 

molt poc usats abans. 

 

El mot cella, no torna a fer-se servir ja que no va entrar en el vocabulari dels 

escrivans. El mot ecclesia se seguirà fent servir ocasionalment, i a partir dels anys 40 

s’incorporarà plenament al vocabulari dels escrivans. El que més destaca és la suma de 

l’ús dels terme ecclesia i parœcia, que augmenta fortament fins la dècada de 1060. 
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Si mirem les mateixes dades en el gràfic de percentatge, en el qual es reflecteix la 

relació proporcional en que es troba esmentat cada mot per dècades, constatem de 

manera més clara les apreciacions que fins ara hem assenyalat. 

 

 

 
 

 

Durant els primers anys del segle s’imposen els esments de domus respecte als altres 

mots, i hi ha una clara tendència a la substitució d’aquest per  parœcia i ecclesia. La 

presència de cellae i basilicae esdevé pràcticament anecdòtica.  

 

Tal i com comentàvem en l’apartat corresponent a la descripció dels fons 

documentals, es conserva un nombre molt diferent de documents originals, segons 

períodes, durant els segles X i XI: només cal veure que del segle X hi ha 165 diplomes i 

al voltant de 2.000 del segle XI. Es planteja, per tant, el dubte raonable de si aquestes 

variacions en la quantitat de documents serien la raó de l’increment en els esments de 

paraules que designen llocs de culte i parròquies.  Sumant al gràfic de percentatge el 

nombre total de documents distribuïts per dècades d’una sèrie  diplomàtica important, 

en aquest cas els documents de Sant Llorenç del Munt, podrem veure si les magnituds 

que ens mostrava el gràfic d’àrees es mantenen. 
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El resultat és que no només no desapareixen els increments constatats, sinó que fins i 

tot s’accentuen.  

 

En conclusió, podem afirmar que fins aproximadament el 1038 el formulari 

majoritàriament emprat pels escrivans per referir-se als llocs de culte seculars constava 

només de dues possibilitats ordinàries: emprar l’hagiotopònim tot sol sense cap mot que 

designi l’edifici, o referir-se a aquest amb el terme domus.  Durant aquest període 

sembla que els edificis eclesiàstics no juguen un paper especial dins la configuració del 

territori, estructurat a partir de les viles, i només són esmentats de manera 

circumstancial.  En algun cas veiem que l’edifici centra un territori que normalment és 

anomenat terminus, i que més aviat semblen ser una demarcació de caràcter civil 

designada amb un hagiotopònim. 

 

 Al costat d’aquest formulari d’origen indeterminat n’hi conviu un altre d’origen 

netament carolingi en el qual l’edifici és anomenat metonímicament ecclesia i el 

territori que genera paroecia. Durant el segle X i el primer terç del segle XI aquest 

formulari resta gairebé anecdòtic, trobant-lo gairebé només en les actes de consagració i 

les butlles pontifícies.  

 

Esporàdicament s’empraven els termes cella, per edificis vinculats a comunitats 

monàstiques, i basilica com a sinònim, potser un cultisme, d’ecclesia i de domus. 

 

A partir del segon terç del segle XI el formulari d’origen carolingi es fa servir més 

intensament, fins arribar, durant el darrer terç de segle, a desbancar completament l’ús 

del mot domus. Al mot ecclesia que s’empra per designar l’edifici del lloc de culte i al 

mot paroecia que es refereix a la demarcació territorial que genera l’edifici, s’hi sumen 
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els termes sacrarium i sacraria que tenen el seu origen conceptual en els assemblees de 

Pau i Treva promogudes pel bisbe-abat Oliba a partir del 1027
1334

.  

 

El formulari ecclesia-sacrarium-sacraria-paroecia s’imposa definitivament en les 

dècades de 1040 i 1050, de tal manera que el paisatge ha estat transformat amb un nou 

element significatiu que genera una topografia pròpia. A partir d’ara els edificis 

eclesiàstics ja no són esmentats només de manera circumstancial en les afrontacions de 

propietats, sinó que ells mateixos generen llurs espais i articulen un territori al seu 

voltant. El lloc de culte ha passat de ser aquella domus, casa d’oració i lloc de trobada 

de la comunitat, a ser l’ecclesia, la comunitat en si, el punt de referència al voltant del 

qual s’articula la comunitat humana. 

 

Durant el segle X s’havien erigit alguns grans edificis (Ripoll, Cuixà...) que a partir 

del segon quart del segle XI són renovats o ampliats. Les catedrals, els principals 

monestirs i infinitat de petites capelles i esglésies parroquials esdevenen aquell blanc 

mantell d’esglésies que uns anys abans descrivia el cluniacenc Raoul Glaber. No es 

tracta només d’un canvi estilístic, hi ha un important increment d’edificis de culte que 

canvien el paisatge. 

 

El canvi de comprensió i funció dels llocs de culte coincideix cronològicament amb 

un dels moments més interessants de la història de l’art de Catalunya.  En els anys que 

centren aquest estudi s’introduïa en els comtats catalans el que Puig i Cadafalch va 

definir com primer art romànic meridional, un procés gairebé explosiu
1335

. Una nova 

tipologia d’edificis, tècniques constructives i  elements decoratius s’implantà, segons 

Durliat, avec une rapidité prodigieuse, sobretot a partir de la tercera dècada del segle 

XI. La falta de continuïtat geogràfica entre el lloc d’origen, al nord d’Itàlia, i la seva 

expansió a Catalunya planteja un problema de difícil explicació si no és per qüestions 

ideològiques, com es veurà més endavant. 

 

 

Aquest fenomen està estretament vinculat a la persona del bisbe-abat Oliba i a la 

seva política  arquitectònica. Els grans conjunts de Ripoll, Cuixà, Vic, Cardona i Girona 

es basteixen amb les noves formes importades d’Itàlia per reforçar el discurs de la 

romanitat de l’Església
1336

. 

                                                           
1334

 Cingolani, 2008 i Cingolani, 2014. 
1335

 Puig i Cadafalch, 1909-1918.  Les deux zones d’élection du premier art roman demeurent l ?italie du 

Nord, où il naquit à la fin du Xe et au début du XIe siècle, et la moitié orientale de la chaïne des 

Pyrénées, où il se propagea avec une rapidité prodigieuse tout de suite après l’an mille. La manière dont 

il atteignit cette région pose un problème, dans la mesure où il existe un hiatus entre les deux domaines 

italien et catalan. Le premier art roman est en effet à peu près absent de Provence et sa pénétration dans 

le Languedoc méditerranéen paraît s’être effectuée à partir de la région pyrénéenne préalablement 

gagnée. La solution la plus simple consiste à imaginer l’installation en Catalogne de maçons 

« lombards », sans doute organisés en équipes sous la direction d’un maître et probablement transportés 

par mer (Durliat, 1984, p. 58). El 2005 es dedicà un  simposi a Girona a aquests arquitectes italians, els 

anomenats Comacini (Freixas, 2010). 
1336

  Barral, 2006. 
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En la zona estudiada, a banda de les grans construccions monàstiques (Sant Cugat, 

Sant Llorenç del Munt i Sant Miquel del Fai) hi ha una munió de deixes ad opera a 

molts edificis de culte seculars, particularment durant la segona meitat del segle XI.
1337

 

 

Al llarg del segle X augmenta progressivament el nombre de documents que 

esmenten per primer cop una església, tendència que es manté les primeres dècades del 

segle XI, quan es registra la major part de primeres referències. Hem comptabilitzat 28 

primers esments durant el segle X, i 82 al llarg del segle XI. 

 

En la primera dècada del segle XI hi ha una concentració de primers esments 

d’esglésies corresponent a la informació recollida en les butlles papals aconseguides pel 

monestir de Sant Cugat. En la dècada de 1030 a 1040 hi ha una segona concentració, 

reflex de la gran activitat documental que es registra en aquest període. Cap a finals del 

segle el nombre de primers esments decau degut a que la major part de llocs de culte ja 

estan documentats. 

 

 
 

 

A nivell arquitectònic, també s’han conservat sobretot edificis d’aquesta cronologia, 

tal i com remarca Joan Albert Adell:  El conjunt dels edificis religiosos alt-medievals 

vallesans presenta un cert predomini, per nombre i qualitat, dels edificis bastits al segle 

XI; una representació minça, però molt interessant de l’arquitectura anterior al segle 

XI, i una molt escassa conservació d’obres construïdes durant el segle XII (...).  És 

interessant assenyalar aquesta circumstància , ja que representa un clar desequilibri de 
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 A tall d’exemple el testament que fa Sendred Sunyer abans d’anar en pelegrinatge a Roma el 1066 

(SLM 432. FD345). Entre d’altres deixes assigna un bou per fer el porxo de Sant Llorenç Savall: et 

concedo ad Sancti Laurentii de ipsa Valle in ipsa opera de ipso porticho bove I marciolo... 
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la producció arquitectònica, que no podem atribuir exclusivament a problemes de 

conservació-destrucció dels edificis construïts al segle XII
1338

.  

 

 

 

4.7.4 Un cas a Barcelona: Santa Maria del Mar 

 

L’àmbit de recerca del nostre estudi és el Vallès, rerepaís de Barcelona. Hem volgut 

fer una incursió en la ciutat per comprovar si les constatacions fetes en el territori són 

vàlides en el centre del poder. A la Catedral de Barcelona es conserva molta 

documentació referent a Santa Maria del Mar, la principal parròquia de la ciutat, cosa 

que permet fer una aproximació al vocabulari emprat pels escrivans per referir-se a 

aquest lloc de culte i als espais associats.  

 

A part de la notícia relatada en l’episodi de la inventio del cos de santa Eulàlia per 

part del bisbe Frodoí a Santa Maria de les Arenes el 878, la primera referència 

inequívoca que hem pogut documentar de Santa Maria del Mar és del 981, i la designa 

amb la paraula domus
1339

. Aquest mot serà emprat quatre vegades durant la primera 

dècada del segle XI i després esporàdicament fins a tres vegades durant la segona meitat 

de la centúria. 

 

El terme basilica, es documenta en dos diplomes, del 998 i el 1004
1340

. En el segon, 

semblaria que es reserva per la fàbrica de l’edifici, en contraposició a domus que 

designaria més aviat la institució: domum Sancta Maria, cuius baselica sita est ante 

muros civitatis Barchinona, in ipsa littora maris. 

 

En cap cas la referència a l’edifici o la institució va associada a alguna estructura 

territorial o a un vincle de pertinença de la població a ella assignada. Ans al contrari, en 

una venda feta el 1005 pel bisbe Aeci amb els canonges de la Catedral aquest es refereix 

a Santa Maria del Mar com nostra suffraganea ecclesia
1341

. Podem entendre aquí que 

està directament subjecta a la Seu, sense que hi hagi cap institució o demarcació 

territorial intermèdia. 

 

En conclusió, fins la primera dècada del segle XI sembla que Santa Maria del Mar 

seria una església la funció de la qual no va més enllà de les celebracions litúrgiques i 

que gairebé no és significativa pels escrivans del segle X. 

 

La mort per malaltia de Robert, un mercader que era de pas per Barcelona, catalitzarà 

a partir de l’any 1009 una sèrie d’esdeveniments de llarga repercussió en la història de 

la diòcesi. El llegat que deixa, vint pallia, teixits preciosos probablement andalusins, 

                                                           
1338

 Adell 1991. 
1339

 981, febrer 1 (SCV139) Testament sacramental de Guitard, jurat al comtat de Manresa. …et ad 

domum s. Maria, in Barchinona, prope ipsa mare, iussit ibidem dare casa cum curte et terra et vinea qui 

fuerat de femina nomine Adalvira, quod ille habeat in villa Alduir. 
1340

 998, octubre 22  (ACB 328) Testament sacramental de Centoll, prevere. per hunc locum uenerationis 

sancta Maria mater Domini nostri Ihesu Christi, cuius baselica sita est ante muros ciuitatis Barchinona 

in littore maris. 1004 maig 25 (ACB1 48) Arnulf i la seva muller Ermessenda donen a Déu i a Santa 

Maria del Mar una terra, situada prop de la ciutat de Barcelona, a l’Estany.  
1341

 1005, maig 19 (ACB1 62). 
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serà administrat pel seu marmessor, el canonge Bonuç destinant-lo a la restauració de la 

canònica de la seu barcelonina, malmesa pels sarraïns
1342

. Bonuç, aconsellat pel Capítol 

acudeix als comtes Ramon Borrell i Ermessenda i al bisbe Aeci per fer-ho. Demanen 

tanmateix que Santa Maria del Mar sigui assignada als canonges. És aquest el primer 

cop que trobem un vocabulari diferent. L’edifici és designat amb el mot ecclesia, i se li 

assigna un territori anomenat paroecia els habitants del qual han de pagar delmes, 

primícies i oblacions
1343

. 

 

Aquest nou vocabulari reflecteix un canvi en la consideració de Santa Maria del Mar. 

Ara l’edifici genera un espai propi del qual n’és el centre institucional. Sense cap mena 

de dubte, els promotors de la transformació foren els comtes. Ho recull el document del 

1009
1344

, i ho mostra la donació que fan finalment a la canònica el 1013
1345

. Les 

esglésies formen part del patrimoni vinculat a l’exercici de l’autoritat comtal, i són els 

detentors d’aquesta autoritat els que lliuren Santa Maria del Mar a la canònica. El 

1019
1346

 ratificaran la donació signant i fent signar al bisbe Deodat un jurament de no 

prendre a la canònica la parròquia de Santa Maria del Mar. Senyal inequívoc que ho 

havia volgut fer.  

 

Probablement l’objectiu dels comtes en lliurar als canonges l’església de Santa Maria 

del Mar era doble. D’una part reforçar la reforma canonical engegada a Barcelona i que 

segueix l’esperit de reforma que es remunta a l’abat Garí de Cuixà i es constata en altres 

seus catalanes. D’altra part, creant una parròquia s’afavoreix l’articulació d’un nucli de 

població fora de les muralles de la ciutat al voltant de l’església que ara catalitzarà la 

vida espiritual i social del seu terme.  De fet els primers esments a cases a la zona daten 

de pocs anys després, durant la dècada del 1020. A partir del 1060 trobem un urbanisme 

ja desenvolupat, amb cases, carrers i arcs, i la iniciativa del bisbe Guislabert en fer 

donacions de terres a canvi que s’hi construeixin cases.  A final de segle aquest nou 

nucli de població no rebrà el nom més genèric de suburbium, sinó el més específic de 

Villa Nova. 

 

Més enllà de l’espai immediat a l’església on es forma la Vila Nova, Santa Maria del 

Mar rebé un ampli territori que inclou l’església de Sant Martí de Provençals. Una 

convinença signada el 1052 pel bisbe Guislabert i els fills del difunt Vivà il·lustra com 

                                                           
1342

 1009, març 9 (ACB1 121).  
1343

 Deprecati sunt unanimiter supra memoratum pontificem ut dedisset ecclesiam Sancte Marie sita iuxta 

Mare cum ipsam parrochiam in ipsa Kanonica... 

Denique adquiescens domnus pontifex precibus et oblocutionibus eorum,contulit supra libatam ecclesiam 

Sancte Marie cum decimis et primitiis et oblationibus illius atque alodibus cunctis, que nunc habet vel 

habere debet sive, Deo largiente, ad futurum adquisierit in ipsa Kanonica ab eternitate servitura, ut 

possideant ipsi kanonici Sancte Crucis, qui hodie sunt et futuri erunt, absque ullius inquietudine. 
1344

 Bonutio, adibito consilio, cum ceteris paribus atque kannonicis supra memorate ecclesie postulantes 

clementiam domni ac illustrissimi Raimundi, marchioni, comitis, coniuxque eius Erminsindis, pia ac 

benivola comitissa, ut preberent illis adiutorium ac solatium conlo-/dquii, et unanimiter deposcerent 

clemenciam domni et venerabili pontificis Aethii, et ut restaurassent1 Kanonicam, 
1345

 1013 octubre 29 (ACB1 204) innectimus et confirmamus primam adquisitionem quem pro electione 

vel stabilitate incoatione ipsius Kannonice fuit facta, ecclesiam videlicet atque parrochiam Sancte Marie 

virginis cum omnibus alaudi\bus/ (s)5 suis vel adquisitionibus,cum decimis et primiciis et oblationibus, 

cuius ecclesia sita est secus litus maris prope civitate Barchinona 
1346

 1019 maig 31 (ACB1 315) Iuro ego Deusdedit episcopus, filius Senegundis femine,...quia de ista hora 

in antea ego non tolre nedum tolre me sciente neque aliquis homo aut femina /3 per meum consilium de 

ipsa Cannonica Sancte Crucis parrochiam Sancte Marie, que est iusta Mare, neque eius decimas, /4 

primicias et alodes,\sicut hodie tenent hoc (±5)1 cannonici2 prefate Cannonice. 
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era la situació institucional dels dos temples
1347

.  El bisbe es compromet a que el 

prevere que estigui al càrrec de Santa Maria també celebri a Sant Martí, o si ho creu 

convenient faci celebrar a un altre, quedant sempre l’església (que per distingir-la de la 

parroquial és anomenada esglesiola) en mans dels descendents de Vivà. Tant és així que 

dos anys més tard un dels signataris, Pere Vivà, ha mort i ha deixat en llegat als seus 

fills la meitat de l’església de Sant Martí
1348

.  

 

 

 
 

 

Santa Maria del Mar esdevé un pol significatiu en el territori i genera un nucli de 

població al seu voltant, la Vila Nova. Atraurà no només la població viva sinó també la 

ja traspassada a l’altre món.  

 

A l’espera de noves recerques arqueològiques en l’antic fossar de Santa Maria del 

Mar, les referències documentals que tenim es redueixen a tres esments de la segona 

meitat del segle XI. Al seu testament, el 1054
1349

, Pere Vivà deixà dos mancusos a 

Santa Maria on havia de ser enterrat. Entenem que a l’exterior ja que fins ben entrat el 

segle XIII no hi haurà costum d’enterrar a l’interior dels temples. 
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 1052 març 8 (ACB1 791) ego Guislibertum pontificem et canonicos Sedis Sancte Crucis Sancteque 

Eulalie et Petrum et Bonucium et Bonifilium, filii Vivani, condam,e de eclesie Sancte Marie, que est in 

littore maris  sita, et de eclesiolam Sancti Martini, que est sita in villa vocitata Provincialis, que est in 

apendicione prescripte Sancte Marie, 
1348

1054 febrer 17 (ACB1 854) ad filios suos Bernardum et Bonifilium pro illorum inmelioratione ipsas 

suas domos de Provincials simul cum quatuor modiatas terre, que in circuitu sunt, cum arboribus et 

puteo et solis et suprapositis, et ortos duos et modiatas tres infra vineas et maliolo simul cum ipsas voces 

de ipsis precarariis,al et ipsam domunculam et orto et puteo et arbores varii generis, et ipsos domos que3 

sunt iuxta Sanctum Martinum, et medietatem ecclesie Sancti Martini. 
1349

 1054 febrer 17 (ACB1 854). 
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El 1065
1350

 es fa esment d’un clos al costat de Santa Maria del Mar. Podria tractar-se 

d’una sagrera murada dins la qual conviuen les zones dedicades a sebollir els difunts, 

amb cases i horts. El primer esment clar referent al fossar és del 1095
1351

 quan es 

defineix que una casa afronta al sud amb el cimiterio de Santa Maria. Constatem, per 

tant, que en el cas de Santa Maria del Mar hi ha un procés molt semblant al descrit per 

al Vallès, avançat unes dècades i impulsat directament per l’autoritat comtal. 

 

 

 

4.8 El contingut del nou formulari. Oliba i la biblioteca de Ripoll
1352

 

 

 

Com hem indicat més amunt, una part important de l’activitat constructiva de la 

primera meitat del segle XI a Catalunya està vinculada amb el bisbe i abat Oliba. En el 

present apartat volem fer una proposta de quin era el marc de pensament teològic i 

polític d’aquest personatge, el més significatiu de l’època. Farem servir els antics 

inventaris de la biblioteca de Ripoll que recentment ha estudiat M. S. Gros
1353

. 

 

A la biblioteca del monestir de Ripoll es conservava un exemplar de les Jerarquies 

del Pseudo Dionís l’Areopagita
1354

, que el P. Villanueva datava del segle XI
1355

, i que 

bé podia ser anterior. El redactor de les Jerarquies, un sirià del segle V, recollí les 

tradicions neoplatòniques en un sistema que les articulava fins elaborar una cosmologia 

molt complexa.  A partir  del segle IX tingué una gran influència  en el món carolingi 

gràcies a Joan Escot Eriúgena que traduí i divulgà les seves obres, fins esdevenir el 

referent intel·lectual d’Occident durant segles
1356

. En elles descriu com la veritat i la raó 

de ser de tot es troben en un nivell superior d’existència, essent el món material una 

imatge de l’original. 

 

En la cosmologia del Pseudo Areopagita hi ha un ordre jeràrquic que permet donar  a 

les criatures, en la mesura del possible, la semblança divina i unir-les a Déu
1357

. La 

semblança amb Déu és transmesa d’un grau jeràrquic al següent, des del primer, el dels 

serafins, que és directament il·luminat per Déu, fins als àngels, passant pels nou graus 

celestials situats en tres ordes. Per sota dels ordes celestials hi ha els terrenals amb el 

pont entre ambdues jerarquies que és Jesús mateix, el Déu fet home, el principi i  el fi de 

tota jerarquia. 

 

                                                           
1350

 1065 juliol 12 (ACB1 1084) in burgo civitatis Barchinone, in ipsum clausum quod est iuxta ecclesiam 

Sancte Marie Maris. 
1351

 1095 agost 19 (ACB1 1620) a meridie in cimiterio Sancte Marie et in arena maris. 
1352

 Conf. Baró, 2018. 
1353

 L'antic catàleg de la biblioteca del monestir de Ripoll (Gros, 2016). 
1354

 Gros, 2016, p. 219.   
1355

 Villanueva, 1803-1852, vol. VII. 
1356

 Reale, Antiseri, 1991, p. 423-429. 
1357

 Vilanova, 1999, p. 339-347. 
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La jerarquia eclesiàstica o terrenal, a imatge de la celestial, està també constituïda per 

tres ordes que contenen tres graus cadascun d’ells: les consagracions sacramentals, 

l’orde sacerdotal i l’orde dels iniciats, dins del qual hi ha els monjos, el poble sant i els 

simples purificats (neòfits i penitents).  

 

Dins la concepció del Pseudo Dionís,  cosmologia, mística, eclesiologia, destí 

comunitari i santificació individual s’articulen dins d’un tot coherent. No hi ha àmbits 

tancats sinó que els uns estan inclosos en els altres, i la gràcia de Déu va fluint dels uns 

cap als altres. La santificació d’un dels ordes depèn de la santificació de l’orde superior, 

i el que succeeix en l’un té repercussió directa en l’altre. En aquest context els ordes 

més baixos poden ascendir vers l’Ú a través dels objectes on Déu es fa present
1358

. 

 

En els ordes terrenals l’accés a Deú també es dona  a través de la mediació de l’orde 

superior jeràrquicament, que si bé imperfecte, permet albirar la santedat de Déu. La 

celebració del sagrament, el ritus en si mateix, esdevé el punt més sublim de trobada 

amb Déu, i just després d’aquest, els llocs privilegiats per la trobada amb l’Altíssim 

seran els relacionats amb les persones santes. Les relíquies dels màrtirs i dels sants 

sempre havien estat venerades per l’Església, fins al punt d’haver modificat la 

topografia de les ciutats amb la construcció de basíliques sobre els seus sepulcres. Són 

un lloc de contacte entre l’orde celeste i el terrenal, gairebé un sagrament, per sota del 

que es troben els que tenen la missió de santificar i consagrar, els bisbes, acompanyats 

pels preveres, dedicats a sacrificar i els altres ministres consagrats a purificar el poble 

fidel.  

 

La força atribuïda a les relíquies influirà molt a finals del segle VIII en l’elaboració  

del ritual de consagració de les esglésies, un dels elements més característics de la 

litúrgia franco-romana que havia d’unificar les pràctiques religioses per tot l’Imperi
1359

. 

En l’antiguitat no eren necessaris uns gestos especials per dedicar els edificis a l’ús 

religiós cristià, senzillament es començaven a fer servir enmig d’una celebració festiva. 

Al llarg dels segles VII i VIII l’edifici prengué rellevància, lentament s’identificà el 

continent amb el contingut esdevenint lloc de sacralitat ell mateix.  

 

Amb la lectura resultant dels escrits de l’Eriúgena veiem que a través del ritual de 

consagració els santificadors (bisbes) basteixen una nova topografia sobre les sagrades 

relíquies dels sants, que es troben a mig camí entre l’esfera terrenal i la celestial, perquè 

els sacrificadors (preveres) hi puguin fer present el Crist mateix en benefici dels iniciats 

(monjos i poble). El lloc de culte, metonímicament anomenat església, és el punt on cel 

i terra es toquen en uns temps concrets. La seva sacralitat s’expandirà pel territori i 

atraurà els seus habitants, primer els difunts, que seran enterrats prop de l’altar i les 

relíquies, però fora de l’espai consagrat, dedicat al culte, i després els vius, articulant 
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 Iogna-Prat 2006, p. 93-96. 
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 Bellavista, 1993; Martimort, 2009. 
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aquell espai que Raül Glaber descrivia cobert d’un blanc mantell d’esglésies l’any 

1000
1360

. 

 

El projecte el concretà Carlemany de manera articulada en l’Admonitio generalis, 

que publicà l’any 789
1361

. En ella marcà les línies generals per construir la societat 

cristiana, en la qual els pastors tenen la missió de conduir el poble de Déu fins les 

pastures de la vida eterna, i reintegrar les ovelles esgarriades a l’interior dels murs de 

la soliditat eclesiàstica. Amb aquesta finalitat promulgà normes per regular la vida dels 

fidels: unificació de doctrina i litúrgia, la vida i activitats del clergat i la definició d’uns 

temps i uns espais cristians. 

L’antic catàleg de la biblioteca de Ripoll recull fins a deu obres de sant Agustí que 

certament havia de ser el principal referent d’Oliba
1362

, també en els seus plantejaments 

en doctrina política.  

 

El bisbe d’Hipona analitzà a principis del segle V la relació entre la comunitat 

cristiana i la comunitat política, i quin era el lloc d’aquesta dins del pla diví. 

L’experiència dels primers quatre-cents anys de cristianisme no servia quan els referents 

polítics i socials estaven canviant de manera dràstica. En el context del saqueig de 

Roma del 410 va escriure el seu De civitate Dei
1363

, on desenvolupà la seva particular 

comprensió de la història i de la relació que mantenen la societat (la ciutat terrenal) amb 

el projecte de Déu per la humanitat (la ciutat celestial).  La ciutat terrenal, imperfecta, 

feta per l’egoisme que arriba al menyspreu de Déu, la celestial bastida per l’amor de 

Déu que arriba al menyspreu d’un mateix
1364

. 

 

El plantejament dual de sant Agustí, deutor dels corrents neoplatònics que 

dominaven la filosofia tardoantiga, esdevingué durant segles el pensament de referència 

de l’Església llatina. Per a ell la funció del governant ha de ser avançar vers la ciutat de 

Déu, conduir amb la saviesa dels reis de l’Antic Testament el poble fidel que viu en la 

tristor de la ciutat terrenal. La societat és entesa ja amb les característiques d’una 

christianitas, la pàtria dels cristians, on l’element que marca la pertinença no és 

geogràfic, cultural, lingüístic o ètnic, sinó la fe dels ciutadans.  
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 Iogna-Prat 2006, p. 244-248. 
1361

  Iogna-Prat 2006,p. 110-112. 
1362

 És important no confondre la influència omnipresent de sant Agustí en el pensament altmedieval amb 

el concepte d’agustinisme polític (Hernández, 2010). 
1363

 Vilanova, 1999, p. 318-322. 
1364

 Fecerunt itaque ciuitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, 

caelestem uero amor Dei usque ad contemptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in Domino gloriatur. 

Illa enim quaerit ab hominibus gloriam; huic autem Deus conscientiae testis maxima est gloria. Illa in 

gloria sua exaltat caput suum; haec dicit Deo suo: Gloria mea et exaltans caput meum. Illi in principibus 

eius uel in eis quas subiugat nationibus dominandi libido dominatur; in hac seruiunt inuicem in caritate 

et praepositi consulendo et subditi obtemperando. Illa in suis potentibus diligit uirtutem suam; haec dicit 

Deo suo: Diligam te, Domine, uirtus mea.  De civitate Dei XIV, 28,1. 
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La biblioteca ripollesa també conservava a finals del segle XI els antics volums de 

la litúrgia hispànica, obsoleta als comtats de la Marca des del segle IX
1365

. No eren pocs 

els textos d’origen visigòtic i mossàrab, destacant entre ells les obres d’Isidor de Sevilla, 

les col·leccions canòniques i els llibres jutges
1366

. El llegat hispànic es mostrava fort en 

l’abadia d’Oliba, no en debades la família comtal de Cerdanya tenia arrels godes. 

 

El regne visigot d’Hispània després de la unificació de cultes del 589 articulà, 

sobretot amb Isidor de Sevilla, una doctrina sobre l’origen i l’exercici del poder
1367

. Les 

controvèrsies doctrinals i les distincions ètniques i lingüístiques dificultaren la reflexió 

que en canvi sí es donava a Orient. Des de Teodosi la figura del Basileus s’havia 

revestit d’una sacralitat que el convertia en la manifestació del poder de Déu a la terra. 

L’emperador, garant de l’ortodòxia, vetllava pel benestar espiritual del poble, i legislava 

directament sobre temes doctrinals. Així el codi de Justinià, màxim referent del dret 

romà, dedica els primers capítols al dret canònic, començant per la definició de la 

Santíssima Trinitat. 

 

En el context franc es dona un canvi important en el discurs sobre la legitimitat del 

poder quan el 751 Pipí el Breu deposa el darrer rei merovingi i rep la confirmació papal. 

La raó del pontífex: perquè l’ordre no es vegi alterat és millor anomenar rei aquell que 

posseeix el poder que no a aquell que no el té. La legitimitat de Pipí vingué de 

l’autoritat papal, no de la nissaga ni de l’elecció, i es concretà en el ritual de la unció 

reial. Aquest ritual ja es documenta en la monarquia visigòtica almenys des de l’elecció 

del rei Wamba, el 672, i  és pres de l’Antic Testament, on els profetes fan patent 

l’elecció divina amb l’oli
1368

. 

 

La legitimitat del rei cristià prové per tant de la seva sacralitat, és com el rei David 

escollit directament per Déu per desenvolupar la seva funció, ni que sigui deposant el 

rei legítim. A Occident la jerarquia eclesiàstica serà la mitjancera que atorgarà aquesta 

sacralitat al monarca. La unció rebuda de mans del Papa o del bisbe és el signe material 

d’aquesta intercessió, i serà llegida per part dels clergues en clau de superioritat del 

poder eclesiàstic sobre el secular
1369

. 

 

Les famílies comtals de la Marca heretaren dels seus avantpassats el legitimisme que 

les caracteritzarà durant els segles X i XI
1370

. El sagrat deure de regir el poble passava 

del rei consagrat pel crisma al comte; Guifré el Pilós fou dels darrers en rebre el 

nomenament l’any 878 de mans de Lluís el Tartamut. Després, el procés de dissolució 

de l’Imperi  dugué a  no poder esperar nous nomenaments efectius, i un cop mort  el 

Pilós la legitimitat reposà en el seu llinatge. L’exercici del poder havia esdevingut un 
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patrimoni familiar, una herència sagrada que associava el seu detentor a la voluntat 

mateixa de Déu
1371

. El concili IV de Toledo, constituït en autèntica cort reial visigòtica, 

propugnava la fidelitat al rei a causa de la seva unció, de la seva sacralitat citant el 

Nolite tangere Christos meos, no goseu tocar els meus ungits, del salm 105
1372

; en una 

terra que se seguia regint pel dret visigòtic els seus governants troben la legitimació en 

la missió conferida per Déu a través de l’Església i el rei consagrat amb l’oli beneït. 

L’obediència i el respecte a Déu passa per la fidelitat als prínceps d’aquesta terra
1373

 que 

regeixen la Patria per mandat diví. 

 

La família, receptacle de la legitimitat, és entesa com un tot, sense distingir els 

càrrecs eclesiàstics i els temporals. La construcció de la Ciutat Celestial és tasca de tots, 

clergues i seglars, que han de transformar la Ciutat Terrenal.  Els potentes, membres de 

la mateixa família, han rebut l’encàrrec de regir els pauperes
1374

, els membres del poble 

sant que necessiten el guiatge. Església jeràrquica i poder secular no són entesos com 

organismes diferenciats dins la mateixa societat sinó l’un inclòs en l’altre. Els prínceps, 

santificats pels bisbes, executen la missió de l’Església, i compleixen un paper cabdal 

dins d’aquesta
1375

. 

 

En aquest context Oliba actua com a constructor d’un nou món fet a imatge de la 

ciutat celestial. A la capella de la Trinitat de Sant Miquel de Cuixà ho expressa amb una 

configuració que D. Codina
1376

 identifica com una prefiguració del Tron de la Gràcia on 

l’Església Terrenal és la concreció en aquest món del que està cridada a ser, la Celestial, 

acompanyada pels sants àngels i amb la intercessió dels sants màrtirs i confessors
1377

.  

 

El que es desenvolupa a Cuixà com un edifici de gran complexitat teològica, es 

concretarà sobre el territori amb la construcció de les seus episcopals de Vic i Girona 

(1038) així com de nombroses esglésies parroquials, monestirs i canòniques que 

articulen i santifiquen l’espai on es troben. Els edificis, ara anomenats majoritàriament 

ecclesiae, no són una part del paisatge sinó que amb la seva sacralitat creen un nou 

paisatge. Una xarxa de llocs sants destinats a ser el referent de la població, el Poble 

Sant, d’una contrada, la paroecia, bastits amb un nou estil que els distingeix de 

qualsevol altra construcció. Cada altar ungit, cada església consagrada està baixant en 

aquest món l’Església Celestial, està construint aquí a la terra la ciutat del cel. 
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Com preveia l’Admonitio Generalis  de Carlemany, la construcció de la Jerusalem 

Celestial en aquest món  es desenvolupa en uns espais, i també en uns temps. El cicle 

litúrgic marca la pregària i les celebracions anuals, la innovació del bisbe Oliba 

consisteix a definir un temps sagrat setmanal de construcció de pau. El 1027, a Toluges, 

tot substituint l’absent bisbe d’Elna, va més enllà dels objectius de la Pau de Déu
1378

 i 

introdueix la Treva de Déu. A través d’aquest acord la sacralitat ja establerta físicament 

al voltant de les relíquies dels sants contingudes per l’altar consagrat, es transporta a 

períodes temporals. El bisbe, el santificador, pacta un temps en el que la pau de l’orde 

celestial es trasllada al terrenal
1379

. Posteriorment, també s’establirà un espai de 

protecció al voltant dels temples: la sacraria. 

 

 

 
4.9 Els escrivans, instruments de transformació social pel poder de la paraula 

escrita 

 

En la introducció plantejàvem la nostra voluntat d’atansar-nos a un territori concret, 

el Vallès, rerepaís del comtat de Barcelona, els segles X i XI per identificar-hi els 

escrivans que hi estaven actius. Creiem haver pogut arribar a l’objectiu en descriure un 

col·lectiu que, amb les necessàries precaucions per la parcialitat i migradesa de les 

fonts, podem designar com un cos que, partint de la legalitat visigòtica, és constituït per 

una autoritat de tipus públic en virtut de la qual actuen.. Ho fem amb cinc constatacions: 

 

1.- L’activitat dels escrivans afecta gairebé la totalitat del territori estudiat. 

S’aprecien zones on la documentació és més abundant, probablement degut a que 

hi ha hagut institucions que han perdurat fins a l’època moderna i han conservat la 

documentació, però tret d’alguns punts de muntanya, no hi ha espais significatius 

sense documentar. 

 

2.- La continuïtat temporal. Tot i les grans turbulències socials i polítiques del segle 

XI no s’aprecia cap canvi remarcable en la documentació generada; només la 

incorporació d’algun nou tipus documental: les convinences. 

 

3.- L’homogeneïtat. A falta de consultar l’arxiu de Sant Pere de les Puel·les, el gran 

cenobi femení de l’època, tots els escrivans són homes, i en la seva immensa 

majoria clergues seculars. Hi ha una petita minoria de laics al segle X i de monjos 

al segle XI. En els documents que redacten hi ha diferències formals i lèxiques 

que se situen en una clara voluntat d’ajustar-se a uns models jurídics preestablerts. 

 

4.- L’exclusió dels jutges de l’ofici d’escrivà. Homes que gaudien d’un alt nivell 

d’alfabetització i coneixement jurídic que, tret de dues excepcions, no redacten 

documents amb validesa jurídica. Hi ha, per tant, una voluntat de distinció entre la 
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persona que valida l’acte i la que en cas de necessitat ha de reconèixer la validesa 

de l’acte. 

 

5.- L’interès dels comtes, a principis del segle XI, en l’erecció de les parròquies i en 

l’ús del nou formulari per designar els llocs de culte i els seus espais associats. 

Aquesta voluntat s’intueix en l’erecció de parròquies al Vallès, particularment al 

terme del castell de Terrassa, i s’explicita en el cas de Santa Maria del Mar. La 

iniciativa parteix de l’autoritat comtal i el bisbe la secunda. 

 

A partir de les informacions analitzades sembla que els escrivans actuen donant 

validesa als documents en actes performatius, no merament assertius, en virtut d’una 

autoritat pública, que distingeix els oficis i fa incompatibles els de jutge i escrivà. Els 

documents que redacten són necessaris en tot moment perquè els autors de l’acte que es 

formalitza (venda, permuta, testament...) confien que serà avalat per l’autoritat pública 

en la figura del jutge. En cas de conflicte, si no existeix l’autoritat que validi i reconegui 

el diploma, i amb ell l’acte, el document esdevé plenament inútil.  En vista de les 

llargues trajectòries de la major part dels escrivans dels quals s’han conservat diversos 

documents creiem que aquesta potestat no els seria conferida ad casum sinó de manera 

estable. 

 

Homogeneïtat en els tipus documentals, llargues trajectòries, àmplia presència 

distribuïda per tot el territori i, sobretot, la capacitat de canviar el vocabulari en un 

reduït espai de temps, indiquen que hi ha un vincle estable entre l’autoritat pública i els 

escrivans molt abans de la recepció del Dret Comú. 

 

La nostra recerca sobre els escrivans començà davant la constatació del canvi de 

vocabulari sobre els llocs de culte i els espais a ells associats que tingué lloc de manera 

sobtada durant la tercera dècada del segle XI. Les explicacions podien ser diverses, 

sobretot si enteníem que els escrivans actuaven com simples redactors de documents on 

ells no hi aportaven res per donar-los valor jurídic. En canvi, si acceptem que es tracta 

d’un cos format i controlat per un poder amb autoritat pública, els canvis que hem 

identificat en el vocabulari han de tenir el seu origen en els detentors d’aquest poder, i 

han d’anar adreçats a alguna finalitat concreta. 

 

El document escrit degudament validat construeix realitat, no només la reflecteix. I 

aquells que els redacten esdevenen un dels instruments més poderosos que té l’autoritat 

per transformar la realitat.  Com hem vist, els escrivans havien de fer esforços per 

expressar conceptes i designar objectes en un vocabulari llatí que sovint era obsolet, 

manllevant moltes vegades termes de la llengua parlada. El canvi de vocabulari que hem 

detectat no té res a veure amb la llengua parlada, s’expressa amb un vocabulari tècnic 

molt precís i dona lloc a un formulari ben estructurat. 

 

Qui és aquesta autoritat? La seqüència dels esdeveniments no deixa lloc a dubtes, els 

comtes de Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda en el cas de Santa Maria del Mar, 
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durant la renovació de la canònica catedralícia entre els anys 1009 i 1019, i la mateixa 

Ermessenda amb motiu de la minoria d’edat del seu nét Ramon Berenguer I, del 1035 al 

1039. No podem imaginar Ermessenda tota sola. El seu germà Pere Roger, bisbe de 

Girona i, sobretot, l’abat i bisbe de Vic, Oliba, seran els companys de camí, i molt 

probablement aquest darrer l’ideòleg de tot el procés. 

 

Hi ha una data clau en el canvi de vocabulari dels escrivans per referir-se als llocs de 

culte, un moment d’inflexió que caldria contrastar amb dades d’altres zones de les 

diòcesis i comtats de Barcelona i Ausona: el 1038. El mateix any en que es consagren 

amb tres setmanes de diferència les catedrals d’Ausona i Girona.  

 

Què pretén l’autoritat? Construir un nou model de societat fonamentat en l’estructura 

de l’Església seguint els esquemes desenvolupats a l’Imperi Carolingi des de la 

promulgació de l’Admonitio Generalis. La Marca Hispànica i la Narbonesa presentaven 

la particularitat de mantenir el seu antic dret, i amb ell uns models socials i 

administratius heretats del món visigòtic, de tal manera que en arribar el segle XI no 

s’hi havia implementat un model territorial ja plenament desenvolupat a la major part 

dels dominis dels francs. Oliba, Ermessenda, Pere de Girona, el jutge Bonsom de 

Barcelona... sembla que intenten aplicar aquest model carolingi en els territoris que 

administren. 

 

Els esdeveniments que trasbalsen el comtat de Barcelona amb l’assalt al poder d’una 

part significativa de la noblesa i els senyors de la frontera frustra el projecte, i la 

resolució del conflicte conduí a la ràpida implementació de les relacions personals en 

detriment de l’autoritat de tipus públic. L’estructura desenvolupada per la generació 

anterior ordenava de manera més metòdica el poble i acostava les estructures de poder a 

tot el territori. Les bases d’una societat fonamentada en la distinció, compartimentació i 

exclusió dels elements no desitjats ja estava posada. La consagració de la catedral de 

Barcelona el 1058 es pot considerar un punt de partença d’aquesta nova societat que sis  

anys després respongué a la crida papal de croada a Barbastre. 

 

Dos escrivans excepcionalment ben documentats il·lustren els dos moments. Baió 

(FE 121),  actiu el darrer quart del segle X, és un laic propietari de terres entre Sabadell 

i Castellar. Actua redactant diplomes per particulars i institucions eclesiàstiques de la 

comarca, sobretot els monestirs de Sant Llorenç del Munt i Sant Cugat. L’altre, el 

prevere Ramon (FE 185), actiu durant tota la segona meitat del segle XI, del qual 

coneixem bona part del seu cursus eclesiàstic, probablement tingué la cura d’ànimes de 

l’església de Sant Salvador de Polinyà. Redacta documents per veïns de la parròquia, 

però sobretot per als senyors feudals de la zona, els Òdena, senyors d’Arraona, i els 

Santa Coloma, senyors de Barberà. Uns quaranta anys separen els dos individus que 

visqueren a escassos deu quilòmetres de distància. Tots dos exerciren d’escrivans en un 

mateix territori, però la societat i el paisatge havien canviat, i la raó de ser dels seus 

documents també.  
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1.- Taula de les fitxes de documents (FD). P. 427 

2.- Taula de les fitxes d’escrivans (FE). P. 454 
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acta 

de 

consa

graci
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1 0956, 01-30 SLM 015 Geldemir, prevere 152,163,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

2 0958, 03-14 SLM 018* - 204,160,161

,167,168 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

3 0960, 03-26 SLM 020 Ervigi, prevere 9,160,173 No No Sí No No No No No No No No No No No 

4 0933, 05-15 SLM 001 Oriol, levita 104,202 Sí No No No No No No No No No No No No No 

5 0947, 03-17 SLM 009 Dunla, prevere 9 No No Sí No No No No No No No No No No No 

6 0948, 04-03 SLM 012 Andalec, prevere 162,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

7 0923, 09-03 ACB 12 Monteber 253,254 Sí No No No No No No No No No No No No No 

8 0960, 05-13 SLM 022 Reciscle, prevere 104, 164 Sí No No No No No No No No No No No No No 

9 0961, 06-29 SLM 023 Daniel, prevere 162 Sí No No No No No No No No No No No No No 

10 0961, 11-18 SLM 024 Fèlix, prevere 165 Sí No No No No No No No No No No No No No 

11 0963, 04-06 SLM 026 Guadamir, prevere 131 Sí No No No No No No No No No No No No No 

12 0966, 05-11 SLM 032 Seniofred prevere 83,165 Sí No No No No No No No No No No No No No 

13 0971, 12-13 SLM 039 Imila, sacerdot 166131 Sí No No No No No No No No No No No No No 

14 0972, 02-01 SLM 040 Rami, prevere 138, 

164,198 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

15 0971-0972 SLM 041 Adroer, clergue 9, 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

16 0973, 06-10 SLM 042 Baió 160, 167, 

168 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

17 0973, 06-23 SLM 043 Undiscle, prevere 169 Sí No No No No No No No No No No No No No 

18 0974, 06-07 SLM 048 Seniofred, sotsdiaca 170 Sí No No No No No No No No No No No No No 

19 0975, 05-11 SLM 049 Baió 60,160,161,

167,168, 
No No No No No No Sí No No No No No No No 
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20 0977, 05-22 SLM 052 Baió 9,160,167,1

68, 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

21 0977, 07-04 SLM 053 Baió [] 133,160,167

,168,171,19

8 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

22 0978, 07-28 SLM 056 Ovasi, prevere 160,161,167

,168,198 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

23 0979, 12-18 SLM 057 Guilarà prevere, Baió 160,161,167

,168,198 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

24 0980, 03-01 SLM 058 Ovasi, prevere 160,163,167

,168,171,19

8 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

25 0980, 03-02 SLM 059 Borrell, levita 9,160,161,1

64,167,168 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

26 0981, 01-21 SLM 060 Rami, prevere 172,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

27 0983, 12-09 SLM 065 Baió 9,160,161,1

63,167,168 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

28 0984, 07-19 SLM 067 Adroer, prevere 198, 171 Sí No No No No No No No No No No No No No 

29 0986, 09-10 SLM 069 Guilara, prevere 198,222 Sí No No No No No No No No No No No No No 

30 0988, 03-21 SLM 071 Ovasi, prevere 198,171,173 Sí No No No No No No No No No No No No No 

31 0988, 04-23 SLM 072 Undiscle, prevere 57,174 Sí No No No No No No No No No No No No No 

32 0988, 05-05 SLM 073 Ansefred prevere 175 Sí No No No No No No No No No No No No No 

33 0993 SLM 078 Baió 198,176 Sí No No No No No No No No No No No No No 

34 0904, 10-13 B.C. 

pergamins 
Bernat, prevere 249,250,288

,471,472,47

3,474,475,4

No No No No No No No No No No No No No Sí 
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76,477,478,

479480 

35 0995, 04-04 SLM 082 Oliba, prevere 177,223 No No No No Sí No No No No No No No No No 

36 0997, 01-23 SLM 087 Baió 152?,160,16

1,165,167,1

68 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

37 0997, 05-25 SLM 088 Altemir, sacerdot 163,170 Sí No No No No No No No No No No No No No 

38 0997, 09-23 SLM 090 Undiscle, prevere 209,178,179 Sí No No No No No No No No No No No No No 

39 0998, 05-02 SLM 092 Radulf, prevere 170, Sí No No No No No No No No No No No No No 

40 0999, 11-19 SLM 096 Oliba, prevere 180,315 Sí No No No No No No No No No No No No No 

41 1000, 07-01 SLM 098 Joan, prevere 198, 213 Sí No No No No No No No No No No No No No 

42 0875-0877 SCV 1 

(perdut) 
- 66 No No No No No No No No No No No No Sí No 

43 0939, 06-12# SCV 017 Dadus, prevere 9 No No Sí No No No No No No No No No No No 

44 0955, 03-16 SCV 038 Seniofred, sacerdot 9,66 No No Sí No No No No No No No No No No No 

45 0955, 04-03# SCV 039 Teudard, prevere 181 No No Sí No No No No No No No No No No No 

46 0981, 09-05 SCV 136 Guadamir, prevere i 

sacerdot 
182 No No No No No No No Sí No No No No No No 

47 0986-0954 SCV 174 Baió 183, 184 No No Sí No No No No No No No No No No No 

48 0997, 11-18 SCV 330 Gelmir, prevere 186 Sí No No No No No No No No No No No No No 

49 0998, 09-27 SCV 336 Guillarà, prevere 187 No No No No No Sí No No No No No No No No 

50 0988, 02-23 SCV 343 Bonhom, levita 24,177,301,

314 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

51 0920, 03-14 ACB 009 Adroer, prevere 104,255 Sí No No No No No No No No No No No No No 

52 0936, SLM 002 Guillemon levita 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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desembre 6 

53 0939, 06-06 ACB 023 Guitizà, prevere 104, 

183,192,248 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

54 0946, 03-13 ACB 031 ...debercus prevere 193 Sí No No No No No No No No No No No No No 

55 0958, 09-02 ACB 050 Joan sacerdot 54, 60 No No Sí No No No No No No No No No No No 

56 0937, 01-15 SLM 003 Alaric prevere 161,200 Sí No No No No No No No No No No No No No 

57 0982, 02-22 ACB 139 - 92,277,302,

303,304 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

58 0986, 09-06 ACB 165 Bellús prevere 185 Sí No No No No No No No No No No No No No 

59 0992 ACB 219 Guitard clergue 196,238,277

,306 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

60 0996, 02-13 ACB 277 Oruç prevere 165 Sí No No No No No No No No No No No No No 

61 0996, 02-13 ACB 278 Oruç prevere 165 Sí No No No No No No No No No No No No No 

62 0997, 03-26 ACB 304 Oruç prevere 165 Sí No No No No No No No No No No No No No 

63 0997, 04-17 ACB 307 Patrici, prevere 6 Sí No No No No No No No No No No No No No 

64 0977, 04-22 ACB 308 Bellús prevere 34?,185 Sí No No No No No No No No No No No No No 

65 0942, 07-01 ASA 001 Siverà 199 Sí No No No No No No No No No No No No No 

66 0968, 05-17 ACA 169 - 193 No No No No No No No No No No No No Sí No 

67 0912, 06-16 ACA 

Sentmenat 

B.1 

Garsand prevere 9 Sí No No No No No No No No No No No No No 

68 0937, 01-27 SLM 004 Miró 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 

69 0937, 02-07 SLM 005 Miró 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 

70 0937, 04-11 SLM 006 Recesind 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 

71 0938, 06-09 SLM 007 Guillemon prevere 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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72 0941, 04-13 SLM 008 Recesind levita 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 

73 0947, 04-29 SLM 010 Nacar 104,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 

74 0947, 05-26 SCV 027 Rami, prevere 198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

75 0948, 05-11 ACB 036 Ovasi prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

76 0956, 03-10 SLM 016 Mauregad 198,204 Sí No No No No No No No No No No No No No 

77 0956, 10-17 SLM 017 Erimir prevere 104 Sí No No No No No No No No No No No No No 

78 0960, 05-27 ACB 058 Bellús sacerdot 198 No No No Sí No No No No No No No No No No 

79 0962, 03-28 SLM 025 Reciscle prevere 104 Sí No No No No No No No No No No No No No 

80 0963, 05-03 SLM 028 Guadamir, prevere 9 Sí No No No No No No No No No No No No No 

81 0965, 05-08 SLM 029 Reciscle prevere 104 No No Sí No No No No No No No No No No No 

82 0966, 03-01 SLM 030 Imila prevere 162 Sí No No No No No No No No No No No No No 

83 0966, 03-22 SLM 031 ...dus clergue 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

84 0969, 11-09 SLM 035 Guadamir prevere 131 Sí No No No No No No No No No No No No No 

85 0969, 12-23 SLM 036 Joan prevere 60,203 Sí No No No No No No No No No No No No No 

86 0969, 10-20/ 

0970, 09-19 
SLM 037 Ervigi prevere 104 Sí No No No No No No No No No No No No No 

87 0971, 06-29 SLM 038 Salane prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

88 0973, 10-03 SLM 045 Baió 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

89 0974, 01-19 SLM 046 Recesind, prevere 9,104,160? Sí No No No No No No No No No No No No No 

90 0976, 03-24 SLM 051 Baió 169 Sí No No No No No No No No No No No No No 

91 0979, 05-03 SLM 055 Adrià prevere 9 Sí No No No No No No No No No No No No No 

92 0981, 01-30 SLM 061 Ramió prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

93 0982, 12-13 SLM 064 Borrell sacerdot 162 Sí No No No No No No No No No No No No No 

94 0984, 04-21 SLM 066 Baió 198,201 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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95 0986, 03-25 SLM 068 Ermemir prevere 104 Sí No No No No No No No No No No No No No 

96 0988, 01-25 SLM 070 Giscafred clergue 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

97 0991, 09-21 SLM 075 Baió 206,207 No No Sí No No No No No No No No No No No 

98 0992, 02-28 SLM 076 Guadamir 208 Sí No No No No No No No No No No No No No 

99 0993, 01-24 SLM 077 Ermemir clergue 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

100 0993, 05-31 ACB 242 Giscafred prevere 198, No No No No No No Sí No No No No No No No 

101 0993, 12-30 SLM 079 Giscafred prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

102 0994, 05-14 SLM 080 Oliba levita 198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

103 0995, 01-28 SLM 081 Guidiscle 164,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

104 0996, 04-01 SLM 083 Baió 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

105 0996, 04-04 SLM 084 Oliba prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

106 0996, 05-20 SLM 085 Oliba prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

107 0996, 07-14 SLM 086 Guidiscle 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

108 0997, 07-19 SLM 089 Radulf, prevere 9,173, Sí No No No No No No No No No No No No No 

109 0997, 12-31 SLM 091 Undiscle prevere 209 Sí No No No No No No No No No No No No No 

110 0998, 05-13 SLM 093 Undiscle prevere 209 Sí No No No No No No No No No No No No No 

111 1000, 10-20 SLM 099 Guidiscle 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

112 0996, 11-27 SCV 317 Bonshom levita 47, No No No No No No No No No Sí No No No No 

113 0958, 04-30 AHT 01 Guidiscle sacerdot 104,210,222 No No No No No No Sí No No No No No No No 

114 0962, 07-22 AHT 002 Sunifred prevere 104 Sí No No No No No No No No No No No No No 

115 0963, 01-24 AHT 003 Rodered clergue 104,211,216 No No Sí No No No No No No No No No No No 

116 0977, 06-03 AHT 004 Bonshom prevere 198,212,216 No No Sí No No No No No No No No No No No 

117 0990, 02-24 AHT 005 Guidiscle 198,211,213 No No Sí No No No No No No No No No No No 

118 0990, 09-27 AHT 006 Giscafred prevere 164,198,211 No No Sí No No No No No No No No No No No 
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,216 

119 0996, 03-18 AHT 008 Patrici, prevere 199,310 Sí No No No No No No No No No No No No No 

120 0996, 12-29 AHT 010 Joan prevere 120,198,211

,214,215,21

6 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

121 0997, 04-06 AHT 011 Sunyer, prevere 34?,199,310 Sí No No No No No No No No No No No No No 

122 0997, 11-4 AHT 012 ... Prevere  Sí No No No No No No No No No No No No No 

123 0998, 07-22 AHT 013 Bellús prevere 34?,66,176,

185,199, 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

124 1000, 12-30 AHT 014 Sunifred prevere 217 Sí No No No No No No No No No No No No No 

125 0919, 08-31 ACB 08 Ildric prevere 226,227,228 No No No No No No No No No No Sí No No No 

126 0972, 01-23 ACB 102 Lleó prevere 229,230,231

,232,234,28

3,366,411 

No No No No No No Sí No No No No No No No 

127 0981, 03-03 ACB 131 Guifré prevere 235,236 No No Sí No No No No No No No No No No No 

128 0991, 06-13 ACB 212 Sunifred prevere 235,237 Sí No No No No No No No No No No No No No 

129 0992, 09-16 ACB 230 Oliba levita 235,275 Sí No No No No No No No No No No No No No 

130 0996, 03 o 04 ACB 282 … sacerdot 240,241,242 Sí No No No No No No No No No No No No No 

131 1000, 09-08 ACB 347 Sunifred sacerdot 243,244,245

,246,247 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

132 0973, 07-22 SLM 044 Mauregat prevere 249,250 Sí No No No No No No No No No No No No No 

133 0948, 05-21 SLM 013 Oriol prevere 250,251 Sí No No No No No No No No No No No No No 

134 0994, 05-21 ACA1 006 Honrat sacerdot 208 Sí No No No No No No No No No No No No No 

135 0938, 11-04 ACB 022 Trasemir 276,282,510 Sí No No No No No No No No No No No No No 

136 0941, 02-12 ACB 025 Ennec, sotsdiaca 277,278 No No Sí No No No No No No No No No No No 
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137 0942, 03-20 ACB 026 Garsies, sotsdiaca 279,280 No No No No No No No No No No No No No No 

138 0944, 04-01 SCV 023 Adovigi, prevere 248,281 No No Sí No No No No No No No No No No No 

139 - - -  No No No No No No No No No No No No No No 

140 0959, 01-27 ACB 053 Teudard, prevere 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

141 0960, 02-01 ACB 055 Teudard, prevere 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

142 0962, 08-06 ACB 066 Odesind, sacerdot 277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

143 0963, 04-16 ACB 070 Marulf, sacerdot 277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

144 0965, 02-24 ACB 082 Marulf, sacerdot 277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

145 0966, 01-28 ACB 088 Joan, prevere  Sí No No No No No No No No No No No No No 

146 0967, 09-27 SCV 088 Guillarà, prevere 248 No No Sí No No No No No No No No No No No 

147 0970, 05-02 ACB 097 Ennec 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

148 0974, 02-15 ACB 106 Adesind, prevere 284,285,286 Sí No No No No No No No No No No No No No 

149 0977, 06-19 ACB 122 Bulgara, prevere 277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

150 0981, 04-22 SCV 141 Auzfre, prevere i 

monjo 
301 No No Sí No No No No No No No No No No No 

151 0981, 05-21 ACA 

aVIIB 
Rami, prevere 198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

152 0986, 03-18 ACB 157 Baió 305?242? No No No No No No Sí No No No No No No No 

153 0986, 05-21 ACB 162 Sunifred, sacerdot 237 Sí No No No No No No No No No No No No No 

154 0988, 01-12 SCV 214 Bonshom, levita 301 No No Sí No No No No No No No No No No No 

155   -  No No No No No No No No No No No No No No 

156 0989, 03-20 ACB 185 Honrat, prevere 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

157 0989, 11-13 ACB 196 Radulf, prevere 301 Sí No No No No No No No No No No No No No 

158 0990, 04-02 ACB 202 Borrell, sacerdot 307 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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159 0991, 03-11 ACB 211 Godemar, levita 2 Sí No No No No No No No No No No No No No 

160 0993, 03-27 ACB 239 Honrat, sacerdot 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

161 0996, 02-17 ACA1 019 Pere, sotsdiaca 301,308,309 Sí No No No No No No No No No No No No No 

162 0996, 05-07 ACB 284 Honrat, sacerdot 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

163 0997, 02-24 ACA1 032 Honrat, sacerdot 208 Sí No No No No No No No No No No No No No 

164 0997, 06-05 ACB 309 Bonshom, levita 311 Sí No No No No No No No No No No No No No 

165 0997, 07-29 ACB 313 Ermemir, prevere 312 Sí No No No No No No No No No No No No No 

166 0997, 08-02 ACB 315 Esteve, prevere 312 Sí No No No No No No No No No No No No No 

167 0998, 02-27 ACB 322 Bonesind, prevere 277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

168 0998, 12-30 ACB 329 Bonshom, levita 284,313 No No No No No No No No Sí No No No No No 

169 0999, 04-24 ACB 332 Honrat, sacerdot 276 Sí No No No No No No No No No No No No No 

170   -  No No No No No No No No No No No No No No 

171 1001, 10-01 ACB1 011 Bellús, prevere 92,292,316 Sí No No No No No No No No No No No No No 

172 1001, 12-01 SLM 104 Cast, sacerdot 57,206 No No No No Sí No No No No No No No No No 

173 1002, 01-16 ACA1 061 Aruç, prevere 171,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

174 1002, 03-24 SCV 370. 

SCV-M 51 
Gelmir, prevere 183 No No Sí No No No No No No No No No No No 

175 1002, 04-06 SCV 371 Adroer,prevere 195 No No No No Sí No No No No No No No No No 

176 1003, 07-23 SLM 109 Cast, sacerdot 57,162,206 Sí No No No No No No No No No No No No No 

177 1005, 05-19 AHT 015 Guil·lara, prevere 198,211,216 No No No No No No Sí No No No No No No No 

178 1005, 04-17 ACB1 058 Guifré, prevere 92,291,292,

344,345,346

,347,348,34

9,350 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

179 1006, 06-06 SCV 404 Campi, prevere 301,302 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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180 1008, 03-06 ACB1 096 Pere, prevere 288,351 No No No No No Sí No No No No No No No No 

181 1009, 10-01 SLM 129 Sendred, prevere 352 Sí No No No No No No No No No No No No No 

182 1010, 04-17 SLM 131 Campis, prevere 57,174 Sí No No No No No No No No No No No No No 

183 1010, 07-28 SLM 133 Radulf, prevere 152,160,165

,167,168 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

184 1010-1011 ACB1 171 Miró, prevere 353 Sí No No No No No No No No No No No No No 

185 1011, 01-15 ACB1 152 Guifré, prevere 275,354 No No No No No No Sí No No No No No No No 

186 1011, 08-13 ACB1 165 Adalbert, sacerdot 353 Sí No No No No No No No No No No No No No 

187 1012, 01-20 ACB1 172 Sunyer, sacerdot 243 Sí No No No No No No No No No No No No No 

188 1012, 02-27 ACB1 177 -  Sí No No No No No No No No No No No No No 

189 1012, 03-21 ACB1 180 Guifré, prevere 235,236,275 Sí No No No No No No No No No No No No No 

190 1012, 09-24 ACB1 187 Sunifred, prevere 243,244,245 Sí No No No No No No No No No No No No No 

191 1012, 11-18 ACB1 190 Fèlix, prevere 243,244,245 Sí No No No No No No No No No No No No No 

192 1012, 12-06 ACA1 104 Guillem, prevere 223, Sí No No No No No No No No No No No No No 

193 1013, 05-18 ACA1 105 Galind, levita 242,355,356 No No No No No No No No Sí No No No No No 

194 1014, 01-01 SLM 149 Radulf, prevere 9,11 Sí No No No No No No No No No No No No No 

195 1016, 02-18 ACB1 245 Joan, levita 357,358,513 No No Sí No No No No No No No No No No No 

196 1016, 06-02 SLM 157 Honofred, levita 301,359,360 Sí No No No No No No No No No No No No No 

197 1016, 06-17 ACB1 254 Bonshom, levita 361,362 No No No No No Sí No No No No No No No No 

198 1016, 11-13 ACB1 261 Argemir, prevere 

sacerdot 
91,92,353,3

61,362 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

199 1017, 01-16 ACB1 266 Sunifred, sacerdot 243,244 Sí No No No No No No No No No No No No No 

200 1017, 08-13 ACA1 124 Guitard, sacerdot 98,363,364 Sí No No No No No No No No No No No No No 

201 1017, 12-04 SLM 169 Honofred, levita 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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202 1018, 04-27 ACB1 299 Gonmar, prevere 91,94,202,3

03,365,366,

367 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

203 1018, 11-10 SLM 178 Cast, sacerdot 57,162,169 No No No No Sí No No No No No No No No No 

204 1024, 07-14 ACB1 377 Donuç, prevere 87,198 No No No No No Sí No No No No No No No No 

205 1024, 10-31 SCV 495 Sendred, sacerdot 55,198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

206 1026, 08-17 SLM 206 Ermemir, sacerdot 198,206 No No No No No No No No No No Sí No No No 

207 1026 [], 12-

29 
AHT 002 Joan 103,157,164

,198,207,21

6 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

208 1028, 12-08 ACB1 421 Guifré, prevere 292,368 No No No No No No No Sí No No No No No No 

209 1029, 02-27 ACA1 194 Guillem, prevere 98,177 Sí No No No No No No No No No No No No No 

210 1029, 03-31 ACA1 195 Bofill, prevere 22 Sí No No No No No No No No No No No No No 

211 1029, 06-13 SLM 217 Odger, abat i monjo 33,63,198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

212 1030, 02-09 ASA 031 Gonmar, prevere 43,369 Sí No No No No No No No No No No No No No 

213 1030, 04-13 SLM 222 Bofill, prevere 57,162,206 No No No No No No Sí No No No No No No No 

214 1030, 08-12 ACB1 448 Morató, sacerdot 258,262 Sí No No No No No No No No No No No No No 

215 1031, 03-18 ACB1 457 Honofred, levita 248,360,370

,371 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

216 1031, 03-20 ACA1 208 Guillem, prevere 98,179 Sí No No No No No No No No No No No No No 

217 1031, 03-26 ASA 33 Gonmar, prevere 43,372 Sí No No No No No No No No No No No No No 

218 1031, 01-10 SLM 226 Guadamir, levita 198,211 Sí No No No No No No No No No No No No No 

219 1031, 04-27 SLM 231 Guadall, sacerdot 209,373 Sí No No No No No No No No No No No No No 

220 1031, 08-07 ACB1 469 Bofill, sacerdot 250,374,375 No Sí No No No No No No No No No No No No 

221 1031, 08-12 SLM 232 Guadamir levita 139,164,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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222 1032, 01-22 ASA 036 Miró, sacerdot 243,244,245 Sí No No No No No No No No No No No No No 

223 1032, 04-19 AHT 029 Guadamir, levita 198,211,216 No No No No No No Sí No No No No No No No 

224 1032, 09-29 ACB1 485 Bofill, sacerdot 91,94,176,3

76 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

225 1033, 02-03 ASA 037 Guillem, sacerdot 377,378,379 Sí No No No No No No No No No No No No No 

226 1033, 11-30 SLM 243 Odger, abat 244,380,381 No No Sí No No No No No No No No No No No 

227 1034, 05-25 ACB1 510 Vidal, clergue 292,277 Sí No No No No No No No No No No No No No 

228 1034, 06-08 ACB1 511 Guillem, sacerdot 242,382 Sí No No No No No No No No No No No No No 

229 1034, 08-10 ACB1 515 Joan, sacerdot 241,242 Sí No No No No No No No No No No No No No 

230 1035, 08-23 SLM 251 Donuç, prevere 133,198,204

,383 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

231 1035, 05-16 ACB1 523 Miró, sacerdot 243,244 Sí No No No No No No No No No No No No No 

232 1035, 08-30 SLM 252 Guadall, sacerdot 162,373 Sí No No No No No No No No No No No No No 

233 1036, 02-18 SLM 257 Guislabert, sacerdot 30,301, Sí No No No No No No No No No No No No No 

234 1036, 04-10 SLM 258 Oliba, sacerdot 57,58,65,16

2 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

235 1037-1060 ASA 040 Ponç, prevere 6,43,44,60,1

81,182,376 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

236 1037, 10-15 SLM 262 Vives, prevere 114,198, Sí No No No No No No No No No No No No No 

237 1037, 11-17 AHT 032 Guadamir, prevere? 113,198,211 No No No No No No Sí No No No No No No No 

238 1037, 11-30 SLM 263 Donuç, prevere 133,198,204 Sí No No No No No No No No No No No No No 

239 1037 [] SLM 264 Guifré, sacerdot i 

monjo 
33,114,198, No No Sí No No No No No No No No No No No 

240 1037, 02-18 ACB1 543 Bernat Oriol, sacerdot 87,174,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

241 1037, 05-13 ACB1 552 Joan 241 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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242 1038, 01-11 SLM 266 Donuç, prevere 133,198,204 No No No No Sí No No No No No No No No No 

243 1038, 06-21 SLM 272 Borrell, sotsdiaca 9,11 No No No No No No No Sí No No No No No No 

244 1038, 06-29 SLM 273 Guadamir, levita 113,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

245 1038, 07-09 SLM 274 Bernat Oriol, sacerdot 51,89,198,3

17,319 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

246 1038, 11-01 SLM 276 Odger, abat 114,198 No No No No No Sí No No No No No No No No 

247 1039, 07-23 SLM 290 Guifré, sacerdot i 

monjo 
8,9,51,60,12

6,127,158,2

14,165,177,

198,318,385 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

248 1039, 11-30 ACB1 582 Morató, sacerdot 243 Sí No No No No No No No No No No No No No 

249 1040, 04-11 SLM 298 Ebrí, sacerdot 113 Sí No No No No No No No No No No No No No 

250 1040, 02-22 ACB1 584 Caruç, prevere 386,387,388

,389 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

251 1040, 02-22 ACB1 585 Caruç, prevere 386 Sí No No No No No No No No No No No No No 

252 1040, 03-09 ACB1 586 Joan, sacerdot 240,241,382 Sí No No No No No No No No No No No No No 

253 1040, 04-30 ACB1 587 Seniofred, sacerdot 390,391 No No No No No No Sí No No No No No No No 

254 1040, 05-01 SLM 299 Odger, abat 139,160,167

,198 
No No No No No No No Sí No No No No No No 

255 1040, 10-25 SCV 552 Seniofred, sacerdot 91,353,361 Sí No No No No No No No No No No No No No 

256 1041, 01-30 ACB1 595 Arnau, sacerdot 226,392,393

,394,395,39

6,397,398 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

257 1041, 01-31 ACB1 596 Morató, sacerdot 243,244, Sí No No No No No No No No No No No No No 

258 1041, 03-25 SLM 307 Guadamir, levita 198,113 Sí No No No No No No No No No No No No No 

259 1041, 11-03 SLM 312 Borrell, levita 113,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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260 1042, 04-20 SCV 558 Guifré, sacerdot i 

monjo 
136,399,400 No No No No No No No Sí No No No No No No 

261 1042, 02-22 SLM 315 Guilabert, levita 30,301,384, No No Sí No No No No No No No No No No No 

262 1043, 08-08 SLM 324 Adalbert, sacerdot 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 

263 1043, 09-09 ACB1 652 Guisad, jutge 47,50,68,74,

89,90,108,1

98,319,482 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

264 1044, 01-26 ASA 50 Oliba, prevere 94,95,372 Sí No No No No No No No No No No No No No 

265 1044, 04-28 SLM 330 Odger, abat 33,63,198,2

11 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

266 1044, 08-20 SLM 332 Odger, abat 113,198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

267 1045, 12-08 SLM 334 Pere, sacerdot 57,58, No No No No No Sí No No No No No No No No 

268 1046, 01-25 ASA 052 Guitard, levita 45 No No No No No No No Sí No No No No No No 

269 1046, 05-01 ACB1 696 Petró, sacerdot 240,241,401 Sí No No No No No No No No No No No No No 

270 1046, 07-25 AHT 038 Guadamir, prevere 91,93 No No No No Sí No No No No No No No No No 

271 1046, 11-17 ACB1 707 Guadamir, prevere 91 Sí No No No No No No No No No No No No No 

272 1047, 01-23 ACB1 710 Oliba, prevere 344,346,402 Sí No No No No No No No No No No No No No 

273 1047, 02-04 SLM 338 Adalbert, sacerdot 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 

274 1047, 03-08 SLM 339 Esperandeu, sacerdot 152,403 No Sí No No No No No No No No No No No No 

275 1047, 07-28 SLM 341 Guifré, monjo i 

prevere 
33,98,177,3

01 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

276 1047, 07-28 SLM 342 Guifré, monjo i 

prevere 
98,177,301 Sí No No No No No No No No No No No No No 

277 1048, 02-29 SLM 343 … prevere 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 

278 1048, 08-09 ASA 057 Ponç, prevere 43,44 No No No No No Sí No No No No No No No No 
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279 1048, 09-03 ACB1 742 Morató, sacerdot 253,244,245 No No Sí No No No No No No No No No No No 

280 1049, 01-09 SLM 346 Guadamir, levita 114,198 No No No Sí No No No No No No No No No No 

281 1049, 09-23 SLM 348 Guadamir, levita 30,152,211,

212,404 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

282 1050, 07-24 SLM 351 Esperandeu, sacerdot 152 No No No No No No No Sí No No No No No No 

283 1050, 10-11 ACB1 767 Oriol (Aureolus), 

sacerdot 
34,35 Sí No No No No No No No No No No No No No 

284 1051, 07-12 ACB1 777 Esperandeu, sacerdot 30,152,165,

347,403,404 
No No No No No No No Sí No No No No No No 

285 1051, 10-12 SLM 358 - 9,11 No No No No No No No No No No Sí No No No 

286 1051, 11-19 SLM 359 Guillem, sacerdot i 

monjo 
30 No No No No No No Sí No No No No No No No 

287 1052, 09-17 SLM 365 Geribert, prevere 63 Sí No No No No No No No No No No No No No 

288 1053, 04-01 SLM 368 Ramon, sotsdiaca 87,88,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

289 1053, 06-11 SLM 370 Benet, sacerdot i 

monjo 
114,198,222 Sí No No No No No No No No No No No No No 

290 1053, 08-01 ACB1 833 Sendred, levita 388,403,405 No Sí No No No No No No No No No No No No 

291 1053, 09-23 ACB1 835 Guillem, sacerdot 243,244,245 Sí No No No No No No No No No No No No No 

292 1053, 10-11 ACB1 836 Bellhom Guerau, 

levita 
406 No No No No No No No Sí No No No No No No 

293 1053, 10-24 ASA 061 Ponç, prevere 43,44 No No No No Sí No No No No No No No No No 

294 1054, 02-23 ASA 064 Ponç, prevere 43,182 No No No No No No No Sí No No No No No No 

295 1054, 03-24 ACB1 860 Majol, sacerdot 407,408,409

,410,411 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

296 1054, 06-19 SLM 373 Guadamir, levita 114,198 No No No No No No Sí No No No No No No No 
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297 1054, 01-02 AHT 041 Guadamir, levita 198,211 No No No No No No Sí No No No No No No No 

298 1054, 11-29 AHT 042 Guadamir levita 114,198 No No No Sí No No No No No No No No No No 

299 1054, 08-01 ACA1 435 Ramon, levita 6,58,59,88,9

4,95,130,17

7,198,372 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

300 1054, 10-29 ASA 064-

65 
Ponç, prevere 43,44 No No No No Sí No No No No No No No No No 

301 1055, 03-23 ASA 066 Ponç, prevere 54,55,91,93,

95,98,99,18

1369,372 

No No No No No No No No Sí No No No No No 

302 1056, 02-01 SLM 377 Ervigi, sacerdot 63,204 No No Sí No No No No No No No No No No No 

303 1056, 08-29 ACA1 474 Bernat, prevere 226,355,357

,358,412,41

3 

No No No No Sí No No No No No No No No No 

304 1056, 03-29 SLM 380 Ramon, sacerdot 57,58 No No Sí No No No No No No No No No No No 

305 1056, 08-27 SLM 382 Bofill, sacerdot 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 

306 1056, 12-31 SCV 608 Guillem, monjo 22,23 No No Sí No No No No No No No No No No No 

307 1057, 01-31 ACB1 921 Guerau, prevere 414,415 No No No No Sí No No No No No No No No No 

308 1057, 02-15 ACA1 485 Ponç, prevere 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

309 1057, 02-22 ASA 069 Ponç, prevere 43,44 No No No No Sí No No No No No No No No No 

310 1057, 04-16 SLM 388 Guillem, sacerdot 11,204 Sí No No No No No No No No No No No No No 

311 1057, 04-28 SLM 389 Adalbert, sacerdot 57,58 Sí No No No No No No No No No No No No No 

312 1058, 03-08 ASA 071 Ponç, prevere 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

313 1058, 07-14 ACB1 966 Joan, prevere 292,367,386

,387,388,38

9,428 

Sí No No No No No No No No No No No No No 
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314 1058, 11-19 ACB1 974 Guillem, sacerdot 305,355,413 Sí No No No No No No No No No No No No No 

315 1059, 04-04 ACB1 986 Aluvinus, sacerdot 87,88,198 No No Sí No No No No No No No No No No No 

316 1059, 09-18 SLM 394 Vivà, levita 113,198 No No No No No Sí No No No No No No No No 

317 1059, 12-30 SLM 397 Bofill, sacerdot 80,83 No No No No No Sí No No No No No No No No 

318 1060, 01-07 SLM 398 Benet, sacerdot i 

monjo 
13,80,83,15

2 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

319 1060, 04-24 ACB1 998 Guadamir, prevere 91,93 Sí No No No No No No No No No No No No No 

320 1060, 07-25 ACB1 

.1006 
Ramon Seniofred, 

levita 
416,419,420 No No No No No No No No No No No Sí No No 

321 1060, 08-10 SCV 623 Pere, levita 13,14,65? No No No No No No No No Sí No No No No No 

322 1061, 07-27 ACB1 

.1027 
Ponç, sotsdiaca 54,55,57,58,

240 
No No No No No No No No Sí No No No No No 

323 1061, 11-21 ACB1 

.1031 
Guadamir, prevere 91 No No No No Sí No No No No No No No No No 

324 1062, 11-28 ACB1 

.1040 
Ermengol, prevere 240,241,242 Sí No No No No No No No No No No No No No 

325 1063, 05-23 SLM 409 … Benet monjo 

segons Pere Puig 
63 No No No No No No No No No Sí No No No No 

326 1063, 09-20 ACB1 

1050 
Ponç, sotsdiaca 91 Sí No No No No No No No No No No No No No 

327 1064, 02-12 ACA1 615 Ramon, levita 54,55,56,13

0,485 
No No No No No No No No No No No Sí No No 

328 1064, 03-21 SCV 639 Ramon, sotsdiaca i 

monjo 
13,14,204 No No No Sí No No No No No No No No No No 

329 1064, 06-11 ACA1 620 Bofill, levita 30,249,250 No Sí No No No No No No No No No No No No 

330 1064, 09-24 SLM 415 Ponç, monjo 98,99,223,4 Sí No No No No No No No No No No No No No 
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29 

331 1064, 12-12 ACB1 

.1706 
Guadamir, prevere 91,93 Sí No No No No No No No No No No No No No 

332 1064 [], 12-

13 
ACA2 037 Adalbert, prevere 43 No No No No Sí No No No No No No No No No 

333 1065, 03-09 ASA 086 Ramon, sacerdot 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

334 1065, 03-18 ACA1 630 Ramon, sacerdot 209,405 Sí No No No No No No No No No No No No No 

335 1065, 03-14 SLM 417 Isarn, levita 57,58 No No Sí No No No No No No No No No No No 

336 1065, 05-08 SLM 420 Bertran, sotsdiaca 104,123,158

,159,198,32

0,430 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

337 1065, 09-29 ACB1 

.1089 
Ponç, levita 94,95 No No Sí No No No No No No No No No No No 

338 1066, 03-06 SLM 427 Isarn, prevere 57,58,59,20

9 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

339 1066, 03-22 SLM 428 Isarn, levita 63,64 Sí No No No No No No No No No No No No No 

340 1066, 03-31 ASA 087 Folc, prevere 43,44,94,48

1 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

341 1066, 05-24 ASA 088 …rnus, levita (Isarn?) 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

342 1066, 07-14 ACA1 673 Ramon, levita 226,357,355

,358,392,43

2,433,434,4

35 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

343 1066, 09-18 ASA 089 Ramon, sacerdot 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

344 1066, 06-23 SLM 431 Ramon, sacerdot 158,198,320

,431,483 
Sí No No No No No No No No No No No No No 
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345 1066, 09-21 SLM 432 Bofill, sacerdot 43,44,83,98,

99,152,404 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

346 1066, 10-25 ACB1 

.1115 
Bernat, monjo 426,427 No No Sí No No No No No No No No No No No 

347 1067, 01-16 SLM 435 Seniofred, levita 96?,198,470 Sí No No No No No No No No No No No No No 

348 1067, 08-04 AHT 064 Bernat, sotsdiaca 114,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

349 1067, 08-03 ASA 091 Gerbert, prevere 289 Sí No No No No No No No No No No No No No 

350 1067, 08-27 ASA 092 Ramon, sacerdot 1,4?,6,45?,9

4,158436 
No No No No No No No Sí No No No No No No 

351 1067, 12-18 ACA1 712 Gondeball, sacerdot 

(Gombau) 
91,93 Sí No No No No No No No No No No No No No 

352 1068, 01-12 ACB1 

.1156 
Ramon, sacerdot 243 Sí No No No No No No No No No No No No No 

353 1068, 02-28 ASA 095 Ramon, sacerdot 4344 No No No No Sí No No No No No No No No No 

354 1068, 03-7 ASA 096 Dalmau, sacerdot 36,37 Sí No No No No No No No No No No No No No 

355 1068, 03-09 ACB1 

.1164 
Ponç, levita 47,240,241,

258,262, 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

356 1068, 03-27 ASA 097 Ramon, sacerdot 36,37,59,94,

289 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

357 1068, 05-23 ASA 098 Ponç, sacerdot 377,378,437 Sí No No No No No No No No No No No No No 

358 1068, 08-25 SLM 438 Ermengol, sacerdot 198,211,216

,284 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

359 1068, 10-12 ACA1 728 Bernat, sacerdot 338,438, Sí No Sí No No No No No No No No No No No 

360 1069, 03-25 ACA1 746 Bertran, sotsdiaca 347,439 No No No No No No No No No No No Sí No No 

361 1069, 04-22 ACA1 749 Dalmau, prevere 59,65,130 No No No Sí No No No No No No No No No No 

362 1069, 04-28 ACA1 750 Ramon, sacerdot 59,130 No No No Sí No No No No No No No No No No 
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363 1069, 06-24 ASA 099 Ponç, sacerdot 43,44,94,95,

98,99 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

364 1069, 01-18 SLM 442 Benet, sacerdot i 

monjo 
198,211,216 No No Sí No No No No No No No No No No No 

365 1071, 01-23 SLM 448 Ramon, sacerdot 405,423 No No Sí No No No No No No No No No No No 

366 1071, 02-04 SCV 672 Bernat, prevere 36,37,145 No No Sí No No No No No No No No No No No 

367 1071, 10-20 SLM 450 Ramon, sacerdot 249,250 No No No No No No No No Sí No No No No No 

368 1072, 03-24 ACB1 

.1212 
Isarn 235,268,270

,275,349,35

0,440,441,4

42 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

369 1072, 04-21 ACB1 

.1215 
Guillem, sotsdiaca ? Santa 

Maria i Sant 

Esteve 

No Sí No No No No No No No No No No No No 

370 1073, 05-15 ACB1 

.1239 
Guitard, sacerdot 91,93 No No No No No Sí No No No No No No No No 

371 1074, 05-06 ASA 102 Ramon, sacerdot 43,44 No No No No Sí No No No No No No No No No 

372 1074, 06-09 SLM 453 Bernat, prevere 113,114,198

,204 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

373 1074, 10, 30 ASA 103 Ramon, sacerdot 1,4,56,94,28

9,436 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

374 1075, 01-17 SLM 454 Ramon, sacerdot 96,98,99,22

3 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

375 1075, 02-01 ACB1 

.1268 
Guillem, sotsdiaca 91,93 No No Sí No No No No No No No No No No No 

376 1075, 04-02 ACB1 

.1274 
Ardenc, levita 405,423 No No Sí No No No No No No No No No No No 
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377 1075, 05-23 ACB1 

.1278 
Miró Donuç, 

sotsdiaca 
366,386,387

,388,410,41

1 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

378 1076, 04-30 ACA1 891 Ramon, sacerdot 54,55,56 No No No No No No No No No No No No No Sí 

379 1076, 05-01 ACB1 

.1295 
Miró Donuç 291,292,386

,387,443,44

4 

No No No Sí No No No No No No No No No No 

380 1076, 10-24 ACB1 

.1306 
Bernat, sacerdot 242,355,356

,382,413, 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

381 1076, 12-04 ACA2 064 Ramon, sacerdot 

(només els punts) 
56,60,130 No No No No No No No No No No Sí No No No 

382 1077, 01-26 ACB1 

.1309 
Ponç, levita 344,346 No No Sí No No No No No No No No No No No 

383 1077, 03-04 ACB1 

.1310 
Miró Donuç 386,388,410

,411 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

384 1077, 03-13 ACB1 

.1311 
Ramon, sacerdot 91,445,446 No Sí No No No No No No No No No No No No 

385 1077, 12-21 SLM 456 Company, sacerdot 85,152,165 No No Sí No No No No No No No No No No No 

386 1078, 06-05 ASA 112 Guitard, prevere 1,2,436 No No No No No No No Sí No No No No No No 

387 1078, 06-18 ASA 113 Guitizà 235,518 No No No No No No No Sí No No No No No No 

388 1078, 06-23 ACB1 

.1332 
Ardenc, levita 26,27,83,84,

152,153,163

,291,292,38

6,387,405,4

23 

No Sí No No No No No No No No No No No No 

389 1078, 10-05 ACB1 

.1335 
Fulecrand, prevere 240,241,355

,382,413 
No No Sí No No No No No No No No No No No 
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390 1079, 01-18 ACA2 095 Ardenc, levita 36 No No No No No No No No No No No Sí No No 

391 1079, 05-02 SCV 696 Guilabert, sacerdot i 

monjo 
22,45,46,18

7 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

392 1079, 12-11 ACB1 

.1356 
Fulcrand, prevere 305,355,382

,413 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

393 1080, 03-27 SLM 459 Ermengol, sacerdot 452,453 No No No No No No No Sí No No No No No No 

394 1080, 05-06 ACA2 111 Ramon, levita 36,454 No No No No No No No Sí No No No No No No 

395 1080, 08-08 ACB1 

.1370 
Pere, sotsdiaca 337,338 No Sí No No No No No No No No No No No No 

396 1080, 12-18 ACB1 

.1376 
Ramon, levita 345,347,455 Sí No No No No No No No No No No No No No 

397 1081, 01-11 ACB1 

1377 
Ramon, levita i jutge 377,379,445

,456 
No No No No No No No Sí No No No No No No 

398 1081, 08-09 SLM 461 Oliba, sacerdot 177,223 No No No Sí No No No No No No No No No No 

399 1082, 04-28 ACA2 131 Oliba, levita 22,23,457 Sí No No No No No No No No No No No No No 

400 1082, 05-25 ACA2 132 Joan, prevere 22,23,457 Sí No No No No No No No No No No No No No 

401 1082, 07-02 ACB1 

.1386 
Ramon, sacerdot 405,423 No No No No Sí No No No No No No No No No 

402 1082, 01-02 ACB1 

.1392 
Joan Ramon 87,108,198,

211,459 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

403 1082, 01-12 SCV 706 Isarn, prevere 63,64 No No Sí No No No No No No No No No No No 

404 1083, 08-07 ACB1 

.1710 
Miró Donuç 258,262 No No No No No No No No Sí No No No No No 

405 1083, 10-18 SLM 463 Gausbert, sacerdot 11,12 No No Sí No No No No No No No No No No No 

406 1084, 02-01 AHT 069 Ponç, clergue 108,198,211

, 
No No No Sí No No No No No No No No No No 
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407 1084, 02-23 ASA 118 Ramon, sacerdot 43,44 Sí No No No No No No No No No No No No No 

408 1084, 05-06 ASA 125 Ramon, sacerdot 43,44 No No No No No Sí No No No No No No No No 

409 1084, 08-06 ACB1 

.1442 
Joan, prevere 91,93,444,4

45,446 
No No No No No No No Sí No No No No No No 

410 1085, 04-07 SLM 465 Ramon, sacerdot 87,88 Sí No No No No No No No No No No No No No 

411 1085, 06-20 ACB1 

.1456 
Bernat, clergue 393,394 No Sí No No No No No No No No No No No No 

412 1085, 02-05 ACA2 158 Miró Donuç 129,141 No No No No No No No No Sí No No No No No 

413 1085, 07-06 ACB1 

.1711 
Joan, prevere 316,386,387

,388,451 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

414 1085, 07-06 ACB1 

.1458 
Joan, prevere 316,386,387

,451 
No No No No No Sí No No No No No No No No 

415 1085, 09-09 ACB1 

.1459 
Pere, sotsdiaca 337?,338? No Sí No No No No No No No No No No No No 

416 1085, 12-30 SLM 467 Ponç, clergue 108,113,114

,198,211,22

2 

Sí No No No No No No No No No No No No No 

417 1086, 05-01 ACB1 

1466 
Pere, sacerdot 240,241 Sí No No No No No No No No No No No No No 

418 1086, 05-07 ASA 126 Ramon, sacerdot 43,44 No No No No No Sí No No No No No No No No 

419 1087, 05-19 SLM 471 Arnau, monjo 152,153,160

,167,168 
No No No Sí No No No No No No No No No No 

420 1088, 06-28 ACA2 201 Ramon, sacerdot 56,60,182 No No No No No No Sí No No No No No No No 

443 1095, 06-10 SLM 492 Bernat, prevere 47,158,211, No Sí No No No No No No No No No No No No 

450 0928, 06-28 ACA 091 Hexemenus 256,257 Sí No No No No No No No No No No No No No 

451 0931, 07-04 ACA 102 Malanyec, prevere 258,259,260 No No No No No No No No No No No No No Sí 
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FITXES DE DOCUMENTS 

FD cronologia font escrivà 
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es 

ven

da 
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ment 
dona
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dona
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perm

uta 
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publica
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ental 

defin

ició 

acta 

d'audiè

ncia 

obla

ció 
convin

ença 

prece

pte 

reial 

acta 

de 

consa

graci

ó 

,261,262,26

3,264,265,2

66,267,511 

452 0931, 07-04 ACA 103 Just, sotsdiaca 235,268,269

,270,271,27

2,275 

No No No No No No No No No No No No No Sí 

453 0978, 01-30 ACA 182 Salomó, prevere 288,289,290

,291,292,29

3,294,295,2

96,297,298-

300 

No No Sí No No No No No No No No No No No 

454 1002, 12 SCV 382 

(original 

papir al 

ACA) 

Pere, notari UT en 

annex word 
No No No No No No No No No No No No No No 

455 1029, 05-29 ASA 030 - 243 Sí No No No No No No No No No No No No No 

456 1036,05 SLM 259 …sacerdot i monjo 98,177,301 No No No No Sí No No No No No No No No No 

457 1043, 12-07 SLM 326 - Odger abat? Sant 

Esteve? 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

458 1056 SLM 381 Ramon, sacerdot 

(segons P. Puig) 
13, 198 No No No No No No Sí No No No No No No No 

459 1058, 07-11 ACA1 523 - 275,405,408

,409,416,41

7,418,419,4

20,421,422,

423, 

No No No No No No No No No Sí No No No No 

460 1058, 07-02 ACA1 526 - 235,268,275

,408,409,41

No No Sí No No No No No No No No No No No 
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FITXES DE DOCUMENTS 

FD cronologia font escrivà 
UT 

referenciad

es 

ven

da 
testa

ment 
dona

ció 

dona

ció a 

preca

ri 

empenyo

rament 
perm

uta 

execució 

testamen

tària 

publica

ció 

sacram

ental 

defin

ició 

acta 

d'audiè

ncia 

obla

ció 
convin

ença 

prece

pte 

reial 

acta 

de 

consa

graci

ó 

6,417,418,4

19,420,421,

422 

461 1058, 09-28 ASA 073 - 43,182 No Sí No No No No No No No No No No No No 

462 1079, 05-17 ACA2 097 --- 161,198,222

,405,415,43

2,435,447 

No No No No No No No No No No No Sí No No 

463 1059-1080 [] ACA2 115 - vide annex 

fitxa 

documental 

No No No No No No No No No No No No No No 

464 1059-1080[] ACA2 116 - vide annex 

FD 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

465 1085, 02-03 ACA2 157 - 347,439,458 No No No No Sí No No No No No No Sí No No 

466 1085, 05-31 ACA2 162 -(perduda) 36,37 No No Sí No No No No No No No No No No No 

467 1049-1088 [] ACA2 207 - 91,93,249,2

50,316,451 
No No No No No No No No No No No No No No 

468 1089 ACB1 

1503 
Seniofred, prevere 91,93,351,4

50, 
No Sí No No No No No No No No No No No No 

469 1089, 09-23 AHT 075 Pere, monjo i prevere 390,391,460 Sí No No No No No No No No No No No No No 

470 1089 ca. 12-

30 
AHT 077 - 43,344,346,

377,378,390

,391,492 

No No No No No No No No Sí No No No No No 

471 1090 SLM 480 Isarn, prevere 63,64 Sí No No No No No No No No No No No No No 

472 1091,04-26 ACB1 

.1532 
Ponç, levita 226,392,432

,433 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

473 1091, 11-20 AHT 078 Bernat, prevere 198,211,216 No No Sí No No No No No No No No No No No 
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FITXES DE DOCUMENTS 

FD cronologia font escrivà 
UT 

referenciad

es 

ven

da 
testa

ment 
dona

ció 

dona

ció a 
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ció 
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ició 

acta 
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ncia 

obla

ció 
convin

ença 

prece

pte 

reial 

acta 

de 

consa

graci

ó 

474 1092 SLM 483 Isarn, sacerdot 152,153 No No Sí No No No No No No No No No No No 

475 1092 SLM 484 Isarn, prevere 63,64 No No No Sí No No No No No No No No No No 

476 1092 SLM 485 Pere Ponç 139,198 Sí No No No No No No No No No No No No No 

477 1092, 04-20 ACB1 

.1548 
Pere 337,461 No No No Sí No No No No No No No No No No 

478 1092, 07-25 ACB1 

.1550 
Seniofred, sotsdiaca 152,284,287

,387,462,46

3 

No Sí No No No No No No No No No No No No 

479 1092, 08-12 ACB1 

.1551 
Joan, prevere 34,35 Sí No No No No No No No No No No No No No 

480 1092, 08-28 ASA 130 Seniofred, clergue 

sotsdiaca 
464,465 No No No No No No No Sí No No No No No No 

481 1093, 02-27 ASA 132 Pere, sacerdot 43,44,91 Sí No No No No No No No No No No No No No 

482 1093, 12-29 SLM 488 Joan, sacerdot 57,198,466 Sí No No No No No No No No No No No No No 

483 1093, 09-17 AHT 083 Bernat, levita 198,114 No No Sí No No No No No No No No No No No 

484 1093, 03-20 ACB1 

.1574 
Pere, sotsdiaca 419,420 Sí No No No No No No No No No No No No No 

485 1093, 04-23 ACB1 

.1577 
Pere, sotsdiaca 419,420 Sí No No No No No No No No No No No No No 

486 1093, 05-05 ACB1 

.1583 
Ponç, exorcista 91,93,376 Sí No No No No No No No No No No No No No 

487 1093, 07-18 ACB1 

.1587 
Oleguer, prepòsit 

(sant Oleguer) 
414,415,467 No No Sí No No No No No No No No No No No 

488 1093 SLM 487 Berenguer, sacerdot 152 No Sí No No No No No No No No No No No No 

489 1093, 12-12 ACA2 256 Pere, sacerdot i 

monjo 
405,423,468 No No No No Sí No No No No No No No No No 
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FITXES DE DOCUMENTS 

FD cronologia font escrivà 
UT 

referenciad

es 

ven

da 
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ment 
dona

ció 

dona

ció a 
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ri 
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uta 

execució 
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tària 

publica

ció 

sacram

ental 

defin

ició 

acta 

d'audiè

ncia 

obla

ció 
convin

ença 

prece

pte 

reial 

acta 

de 

consa

graci

ó 

490 1094, 04-11 ACB1 

.1605 
Arnau Bernat 439,469 No No Sí No No No No No No No No No No No 

491 1095, 03-03 ACB1 

.1616 
Guillem, sacerdot 414,415,467 No No No No No No No No Sí No No No No No 

492 1096, 04-17 AHT 085 Bernat, levita 108,119,211 No No No No No No No No No No No No No Sí 

493 1099, 01-11 ACB1 

.1660 
Ponç, sacerdot 345,347 No No Sí No No No No No No No No No No No 

494 1099 SLM 498 Berenguer, levita 153 No No No Sí No No No No No No No No No No 

495 1100 AHT 089 Berenguer, sacerdot 198,211,213

,216, 
No No Sí No No No No No No No No No No No 

496 1100, 12.18 ACB1 

.1719 
Ramon, prevere 258,262 No Sí No No No No No No No No No No No No 

497 1001-1100 ASA 151 Gonmar, prevere 291,292,316

,451 
Sí No No No No No No No No No No No No No 

498 1001-1100 ACB1 

.1678 
- 243,244 No No No No No No No No No No Sí No No No 

499 1032-1060 [] ACA2 031 Bofill, prevere 98, 177,301 No No No No No Sí No No No No No No No No 
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FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

1 Adesind 0974, 02-15  1 148 284,285,286 

2 Adovigi 0944, 04-01  1 138 248,281 

3 Adrià 0979, 05-03  1 91 9 

4 Alaric 0937, 01-15  1 56 161,200 

5 Altemir 0997, 05-25  1 37 163,170 

6 Aluvinus 1059, 04-04  1 315 87,88,198 

7 Andalec 0948, 04-03  1 6 162,198 

8 Ansefred 0988, 05-05  1 32 175 

9 Argemir, 1016, 11-13  1 198 91,92,353,361,362 

10 Aruç 1002, 01-16  1 173 171,198 

11 Auzfre 0981, 04-22  1 150 301 

12 Bellhom Guerau 1053, 10-11  1 292 406 

13 Bonesind 0998, 02-27  1 167 277 

14 Bonshom 0977, 06-03  1 116 198,212,216 

15 Bulgara 0977, 06-19  1 149 277 

16 Company 1077, 12-21  1 385 85,152,165 

17 Dadus 0939, 06-12#  1 43 9 

18 Daniel 0961, 06-29  1 9 162 

19 Dunla 0947, 03-17  1 5 9 

20 Ebrí 1040, 04-11  1 249 113 

21 Erimir 0956, 10-17  1 77 104 

22 Esteve 0997, 08-02  1 166 312 

23 Folc 1066, 03-31  1 340 43,44,94 

24 Galind 1013, 05-18  1 193 242,355,356 

25 Garsand 0912, 06-16  1 67 9 



455 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

26 Garsies 0942, 03-20  1 137 279,280 

27 Gausbert 1083, 10-18  1 405 11,12 

28 Geldemir 0956, 01-30  1 1 152,163,198 

29 Godemar 0991, 03-11  1 159 2 

30 Gondeball (Gombau) 1067, 12-18  1 351 91,93 

31 Guerau 1057, 01-31  1 307 414,415 

32 Guidiscle 0958, 04-30  1 113 104,210,222 

33 Guilabert 1042, 02-22  1 261 30,301,384, 

34 Guisad 1043, 09-09  1 263 47,50,68,74,89,90,108,198,319 

35 Guitizà 1078, 06-18  1 387 235 

36 Guitizà 0939, 06-06  1 53 104, 183,192,248 

37 Hexemenus 0928, 06-28  1 450 256,257 

38 Ildric 0919, 08-31  1 125 226,227,228 

39 Just 0931, 07-04  1 452 235,268,269,270,271,272,275 

40 Lleó 0972, 01-23  1 126 229,230,231,232,234,283,366,411 

41 Majol 1054, 03-24  1 295 407,408,409,410,411 

42 Malanyec 0931, 07-04  1 451 258,259,260,261,262,263,264,265,

266,267 

43 Monteber 0923, 09-03  1 7 253,254 

44 Nacar 0947, 04-29  1 73 104,201 

45 Odesind 0962, 08-06  1 142 277 

46 Petró 1046, 05-01  1 269 240,241,401 

47 Ramió 0981, 01-30  1 92 198 

48 Ramon Seniofred 1060, 07-25  1 320 416,419,420 

49 Rodered 0963, 01-24  1 115 104,211,216 



456 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

50 Salane 0971, 06-29  1 87 198 

51 Salomó 0978, 01-30  1 453 288,289,290,291,292,293,294,295,

296,297,298-300 

52 Siverà 0942, 07-01  1 65 199 

53 Trasemir 0938, 11-04  1 135 276,282 

54 Vidal 1034, 05-25  1 227 292,277 

55 Vivà 1059, 09-18  1 316 113,198 

56 Vives 1037, 10-15  1 236 114,198, 

57 Bernat Oriol 1037 1038 2 240,245 51,87,89,174,198,317,319 

58 Campi 1006 1010 2 179,182 57,174,301,302 

59 Caruç 1040  2 250,251 386,387,388,389 

60 Fulcrand 1078 1079 2 389,392 240,241,305,355,382,413 

61 Gelmir 0997 1002 2 48,174 183,186 

62 Guadall 1031 1035 2 219,232 162,209,373 

63 Guillemon 0936 0938 2 52,71 104,201 

64 Dalmau 1068-1069  2 354,361 36,37,59,65,130 

65 Cast 1001 1018 3 172,176,203 57,162,169,206 

66 Esperandeu 1047 1051 3 274,282,284 30,152,165,347,403,404 

67 Ardenc 1075 1079 3 376,388,390 26,27,36,83,84,152,153,163,291,29

2,386,387,405,423 

68 Benet 1053 1069 3 289,318,364 13,80,83,114,152,198,211,216222 

69 Ennec 0970, 05-02  1 147 276 

70 Bertran 1065 1069 2 336,360 104,123,158,159,198,320,347,430,

439 

71 Ervigi 0960 0970 2 3,86 9,104,160,173 

72 Ervigi 1056, 02-01  1 302 63,204 
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FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

73 Adroer 0971 0984 2 15,28 9, 171,198 

74 Adroer 0920, 03-14  1 51 104,255 

75 Donuç 1024 1038 4 204,230,238,242 87,133,198,204,383 

76 Giscafred 0988 0993 4 96,100,101,118 164,198,211,216 

77 Gonmar 1018 1018 2 202,497 91,94,202,291,292,303,316,365,36

6,367,451 

78 Guidiscle 0990 1000 4 103,107,111,117 164,198,211,213 

79 Adalbert 1011, 08-13  1 186 353 

80 Adalbert 1043 1064 4 262,273,311,332 43,57,58 

81 Arnau Bernat 1094, 04-11  1 490 439,469 

82 Berenguer 1099  1 494 153 

83 Berenguer 1093 1100 2 488,495 152,198,211,213,216, 

84 Bernat 0904, 10-13  1 34 249,250,288,471,472,473,474,475,

476,477,478,479480 

85 Bernat 1066, 10-25  1 346 426,427 

86 Ennec 0941, 02-12  1 136 277,278 

87 Fèlix 0961, 11-18  1 10 165 

88 Fèlix 1012, 11-18  1 191 243,244,245 

89 Gerbert 1067, 08-03  1 349 289 

90 Geribert 1052, 09-17  1 287 63 

91 Guadamir 0992, 02-28  1 98 208 

92 Guadamir 0963 0969 3 11,80,84 9,131 

93 Guifré 0981, 03-03  1 127 235,236 

94 Guilabert 1079, 05-02  1 391 22,45,46,187 

95 Guitard 0992  1 59 196,238,277,306 



458 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

96 Guitard 1017, 08-13  1 200 98,363,364 

97 Honofred 1016 1031 3 196,201,215 57,58,248,301,359,360,370,371 

98 Honrat 0989 0999 6 134,156,160,162,163,169 208,276 

99 Imila 0966 0971 2 13,82 131,162,166 

100 Marulf 0963 0965 2 143,144 277 

101 Mauregad 0956 0973 2 76,132 198,204,249,250 

102 Miró 0937 0937 2 68,69 104,201 

103 Morató 1030 1048 4 214,248,257,279 243,244,245,253,258,262 

104 Odger 1029 1044 6 211,226,246,254,265,266 33,63,113,114,139,160,167,198,21

1,244,380,381 

105 Oleguer 1093, 07-18  1 487 414,415,467 

106 Oliba 0994 0999 4 40,102,105,106 180,198,315 

107 Oliba 1082, 04-28  1 399 22,23,457 

108 Oliba 1081, 08-09  1 398 177,223 

109 Olibà 1036 1047 2 234,272 57,58,65,162,344,346,402 

110 Oriol (Aureolus) 1050, 10-11  1 283 34,35 

111 Arnau 1087, 05-19  1 419 152,153,160,167,168 

112 Arnau 1041, 01-30  1 256 226,392,393,394,395,396,397,398 

113 Bellús 0986 1001 3 58,64,123,171 34?,66,92,176,185,199,292,316 

114 Bernat 1085 1096 4 411,443,483,492 47,108,114,119,158,211,393,394,1

98 

115 Bernat 1056, 08-29  1 303 226,355,357,358,412,413 

116 Bernat 1071 1091 4 366,372,443,473 36,37,113,114,145,198,204,211,21

6 

117 Undiscle 0973 0998 5 17,31,38,109,110 57,169,174,178,179,209 

118 Teudard 0955# 0960 3 45,140,141 181,276 
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FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

119 Sunifred 0962 1017 6 114,124,131,153,190,199 104,217,235,237,243,244,245,246,

247 

120 Sunyer 0997 1012 2 121,187 34?,199,310,243 

121 Baió 0973 0997 15 16,19,20,21,23,27,33,36,47,88,

90,94,97,104,152 
9,60,160,161,167,168,169,183,184,

198,201,206,207 

122 Bofill 1064 1066 2 329,345 30,43,44,83,98,99,152,249,250,404 

123 Bofill 1029, 03-31  1 210 22 

124 Bofill 1056 1059 2 305,317 57,58,80,83 

125 Bonshom 0988 1016 6 50,112, 154,164,168,197 24,47,177,284,301,311,313,314,36

1,362 

126 Borrell 0980 0982 2 25,93,158 9,160,161,162,164,167,168,307 

127 Borrell 1038 1041 2 243,259 9,11,113,198 

128 Ermemir 0993 1026 2 99,206 198,206 

129 Ermemir 0986 0997 2 95,165 104,312 

130 Ermengol 1068 1080 2 358,393 198,211,216,284,452,453 

131 Guadamir 1031 1054 10 218,221,223,244,258,280,281,

296,297,298, 
113,114,139,152,164,198,211,212,

216,404 

132 Guadamir 1046 1064 6 270,271,319,323,331 91,93 

133 Guadamir 0981, 09-05  1 46 182 

134 Guadamir 1037, 11-17  1 237 113,198,211 

135 Guifré 1005 1028 2 178,208 92,291,292,344,345,346,347,348,3

49,350,368 

136 Guifré 1039 1042 3 239,247,260 8,9,33,51,60,114,126,127,158,165,

177,198,214… 

137 Guilarà 0967 1005 5 23,29,49,146,177 160,161,167,168,187,198,211,216,

222,248 



460 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

138 Guillem 1056, 12-31  1 306 22,23 

139 Guillem 1012 1031 3 192,209,216 98,177,179,223 

140 Guillem 1095, 03-03  1 491 414,415,467 

141 Guillem 1051, 11-19  1 286 30 

142 Guillem 1072 1075 2 369,375 ? Santa Maria i Sant Esteve 

143 Guillem 1033-02-03  1 225 377,378,379 

144 Guitard 1046 1078 1 268 45 

145 Guitard 1073 1078 2 370,386 1,2,91,93,436 

146 Miró Donuç 1076 1085 4 379,383,404,412, 129,258,262,291,292,386,387,388,

410,411,443,444 

147 Miró 1010-1011  1 184 353 

148 Miró 1032 1035 2 222,231 243,244,245 

149 Oriol 0933 0948 2 4,133 104,202,250,251 

150 Oruç 0996 0997 3 60,61,62 165 

151 Isarn 1072, 03-24  1 368 235,268,270,275,349,350,440,441,

442 

152 Isarn 1065 1092 6 335,338,339,403,471,475 57,58,59,63,64,209 

153 Joan 1037, 05-13  1 241 241 

154 Joan 0958 0969 2 55,85 54,60,203 

155 Joan 1016, 02-18  1 195 357,358 

156 Joan Ramon 1082, 01-02  1 402 87,108,198,211,459 

157 Joan 1058, 07-14  1 313 292,367,386,387,388,389,428 

158 Joan 1082 1092 5 400,409,413,414,479 22,23,34,91,93,316,386,387,388,44

4,445,446,451,457 

159 Joan 1034, 08-10 1040 2 229,252 240,241,242,382 

160 Joan 1093, 12-29  1 482 57,198,466 



461 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

161 Ovasi 0948, 0988 4 22,24,30,75 160,161,163,167,168,171,173,198 

162 Patrici 0996 0997 2 63,119 6,199,310 

163 Pere 1092, 04-20  1 477 337,461 

164 Joan 1026 [], 12-29  1 207 103,157,164,198,207,216 

165 Pere Ponç 1092, 09-24  1 476 139,198 

166 Pere 1089 1093 2 469,489 390,391,405,423,460,468 

167 Pere 0996, 02-17  1 161 301,308,309 

168 Pere 1060, 08-10  1 321 13,14,65? 

169 Pere 1080 1085 2 395,415, 337,338 

170 Pere 1086 1093 2 417,481 43,44,91,240,241 

171 Pere 1008, 03-06  1 180 288,351 

172 Pere 1045, 12-08  1 267 57,58, 

173 Ponç 1084 1085 2 406,416 108,113,114,198,211,222 

174 Ponç 1061 1077 5 322,326,337,355,382 54,55,57,58,91,94,95,240 

175 Ponç 1093, 05-05  1 486 91,93,376 

176 Ponç 1068, 03-09  1 355 47,240,241,258,262, 

177 Ponç 1064, 09-24  1 330 98,99,223,429 

178 Ponç 1048 [1037] 1069 10 235,278,293,294,300,301,308,

309,312,363 
6,43,44,54,55,60,91,93,94,95,98,99

,181,182,376 

179 Ponç 1077, 01-26  1 382 344,346 

180 Ponç 1091,04-26  1 472 226,392,432,433 

181 Ponç 1099, 01-11  1 493 345,347 

182 Radulf 0989 1014 5 39,108,157,183,194 9,11,152,160,165,167,168,170,173,

301 

183 Ponç 1068, 05-23  1 357 377,378,437 



462 
 

FITXES D’ESCRIVANS 

FE escrivà cron inferior cron sup subscripcions FD (documents) UT referenciades 

184 Rami 0947 0981 4 14,26,74,151 138, 164,172,198 

185 Ramon 1065 1086 15 288,333,341,343,344,350,353,

362,371,378,381,407,408,418,

420,458 

1,4?,6,13,43,44,45?,54,55,56,59,60,

87, 94,130, 

186 Recesind 0937, 04-11 0974 3 70,72,89 9,104,201,1660? 

187 Reciscle 0960 0965 3 8,79,81 104,164 

188 Sendred 1053, 08-01  1 290 388,403,405 

189 Sendred 1009, 10-01  1 181 352 

190 Sendred 1024, 10-31  1 205 55,198 

191 Seniofred 1092 1092 2 478,480 152,284,287,387,462,463,464,465 

192 Seniofred 0955 0966 2 12 9,66,83,165 

193 Seniofred 0974, 06-07  1 18 170 

194 Seniofred 1040, 10-25  1 255 91,353,361 

195 Seniofred 1067, 01-16  1 347 96?,198,470 

196 Seniofred 1089, 02-21  1 468 91,93,351,450, 

197 Seniofred 1040, 04-30  1 253 390,391 

198 Ramon 1085, 04-07  1 410 87,88 

199 Ramon 1077, 03-13  1 384 91,445,446 

200 Ramon, 1100, 12.18  1 496 258,262 

201 Ramon 1064, 03-21  1 328 13,14,204 

202 Ramon 1068 1074 2 356,373 1,4,36,37,56,59,94,289,436 

203 Ramon 1066, 07-14  1 342 226,355,357,358,392,432,433,434,

435 

204 Ramon 1080, 05-06  1 394 36,454 

205 Ramon 1080, 12-18  1 396 345,347,455 

206 Ramon 1081, 01-11  1 397 377,379,445,456 
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207 Ramon 1082, 07-02  1 401 405,423 

208 Ramon 1068, 01-12  1 352 243 

209 Ramon 1071, 10-20  1 367 249,250 

210 Ramon 1075, 01-17  1 374 96,98,99,223 

211 Pere 1093 1093 2 484,485 419,420 

212 Ramon 1054 1065 3 299,327,334 6,54,55,56,58,59,88,94,95,130,177,

198,209,372,485 

213 Ramon 1071, 01-23  1 365 405,423 

214 Joan 0966, 01-28  1 145 277 

215 Joan 0966 1000 2 41,120 198,203,211,213,214,215,216 

216 Bellús 0960  1 78 198 

217 Borrell 0990  1 158 307 

218 Oliba 0992  1 129 235,275 

219 Oliba 0995  1 35 177,223 

220 Ermengol 1062, 11-28  1 324 240,241,242 

221 Guislabert 1036, 02-18  1 233 30,301 

222 Oliba 1044, 01-26  1 264 94,95,372 

223 Adroer 1002, 04-06  1 175 195 

224 Bernat 1067, 08-04  1 348 114,198 

225 Bernat 1068, 10-12  1 359 338,438 

226 Bernat 1076,10-24  1 380 242,355,356,382,413 

227 Gonmar 1030 1031 2 212,217 43,369,372 

228 Guifré 1011 1012 2 185,189 235,236,275,354 

229 Bofill 1030, 04-13  1 213 57,162,206 

230 Bofill 1031 1032 2 220,224 91,94,176,250,374,375,376 
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231 Bofill 1032-1060 []  1 499 98, 177,301 

232 Guifré 1047 1047 2 275,276 33,98,177,301 

233 Guillem 1034, 06-08  1 228 242,382 

234 Guillem 1053, 09-23  1 291 243,244,245 

235 Guillem 1057, 04-16  1 310 11,204 

236 Guillem 1058, 11-19  1 314 305,355,413 
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1 102 Barberà, castell de 1067 1100 1101-1200 1101-1200 350,373,386  2 

2 104 Barberà, terme del castell de 1078    386 1,436  
4 101 Barberà, Santa Maria de 1067?,1074 1100 1091-1100 

ca. 
1100 350?,373   

6 107 Barberà, terme de 0997 1067   63,253,299,350,454 436  
7 103 Ca n'Altimira, torre de   1100 ca. 1100 ca.    
8 205 Castellar, castell de 1039 (912) 1100   247  9 

9 214 Castellar, terme del castell de 0912 1100   3,5,15,20,#43,44,67,80,89,91,108,194,24

7,285 
8,11,173 198 

10 215 Castellar Vell, poblat de   1000<     
11 201 Castellar, Sant Esteve de 1013 1100 0800-0900 1600ca. 194,243,285,310  9,12 

12 216 Castellar, terme de Sant Esteve de 1083 1100<   405 11  
13 202 Racó, Sant Feliu del 1002 1100 1000< 1100 318,321,328,454,458  14,204 

14 218 Racó, terme de Sant Feliu del 1002 1100<   321,328 (implícit),454 13 204 

18 206 Cadafalc, Torrota de   1000 ca. 1125 ca.    
21 304 Can Pedrerol de Baix, Sant Quintí de   10001-1100 

ca. 
1100<    

22 402 Feixes, Sant Iscle de les 1029 <1100   210,306,391,399,400  23 

23 405 Feixes, terme de Sant Iscle de les 1056 <1100   303,399,400 22,457  
24 504 Gallifa, castell de 0999 1100<  1100< 50   
26 503 Castell, Santa Maria del 1078 1100< 1100ca 1100< 388  27 

27 507 Gallifa, terme de Santa Maria de 1078 1100<   388   
28 501 Gallifa, Sant Pere i Sant Feliu   1050-1100 1100<    
30 502 Gallifa, Sant Sadurní de 0978 1064 0901-1000 1100< 233,261,281,284,286,329  301,384 

33 608 Munt, monestir de Sant Llorenç del 0960 1608 0950< 1100< 239  198 

34 702 Reixac, Sant Pere de 0997?(0992) 1100< 0975-1000 1100< 64?,121?,123?,283,479  35 
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35 704 Reixac, terme de Sant Pere de 1050 1876   283,479 34  
36 801 Palau-Solità, Santa Maria de 1068 (0981-

987) 
 1100 ca. 1100< 354,356,366,390,394,463,466  37 

37 805 Palau Solità, terme de Santa Maria de 1068 1100<   354,356,366,463,466 36,145  
38 807 Santa Magdalena   1000 ca. ?     
40 809 Plegamans, castell de   1000 ca. 1500 ca.    
41 802 Plegamans, Sant Genís de   1100 ca. 1100<    
43 901 Polinyà, Sant Salvador de 1030 1100<   212,217,235,278,293,294,300,308,309,3

12,332,333,340,341,343,345,353,363,37

1,407,408,418,461,463,470,481 

 44,182 

44 902 Polinyà, terme de Sant Salvador de 1048 1100<   235,278,293,300,308,309,312,333,340,3

41,343,345,353,363,371,407,408,418,46

3,481 

43,182  

45 1001 Ripollet, Sant Esteve de 1046 1100< 1101-1200  268,350?,391  46 

46 1002 Ripollet, terme de Sant Esteve de 1079 1100<   391 45  
47 1101 Rubí, Sant Pere de 0996#,1043 1100<   112#,263,355,443  50 

48 1103 Rubí, castell de 0996# 1100< 0975-1000 

ca. 
1175-1200 

ca. 
112#   

50 1104 Rubí, terme de Sant Pere 1043 1100<   263,355 47  
51 1105 Rubí, terme de 1038 1065   245,247   
54 1201 Arraona, Sant Feliu d' 0958 1100< 0900-1000 1100< 55,301,322,327,378  55 

55 1229 Arraona, terme de Sant Feliu d' 1024 1100<   301,322,327 54,56  
56 1230 Arraona, Sant Salvador d' 1064 1391 1000-1099 

ca. 
1100< 327,373,378,381,420  55,60,17

8 

57 1203 Jonqueres, Sant Vicenç de 0988 1100< 1000ca 1100< 31,172,176,182,201,203,213,262,267,27

3,277,304,305,311,322,335,338,482 
 58,162? 
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58 1231 Jonqueres, terme de Sant Vicenç de 1017 1100<   201,234,262,267,273,277,299,304,305,3

11,322,335,338 
57,162,209  

59 1234 Arraona, terme del castell d' 1054 1100<   299,338,356,361,362 130  
60 1235 Arraona, terme d' 0958 1088   19,55,85,235,247,381,420454 56,130,203  
61 1204 Riu-Sec, Sant Pau de   0450ca? 1100<    
63 1205 Altura, Sant Julià d' 1029 1100< 1000ca. 1100< 211,265,287,302,325,339,403,471,475  64 

64 1233 Altura, terme de Sant Julià d' 1066 1100<   339,403,470,475 63  
65 1206 Sant Iscle i Santa Victòria 1036 1100<  1100< 234,321?,361   
66 1401 Sant Cugat, monestir de 0955 (0875-

877) 
1100<  1100< 42,44,112,123,149…   

68 1410 Aiguallonga, terme de Sant Cebrià de 1043    263   
74 1414 Cercedol, terme de Sant Vicenç de 1043 1043   263   
75 1406 Campanyà, Santa Maria de   0901-1000 1100<    
78 1407 Fontcalçada, Sant Llorenç de   0901-1000 1100<    
80 1504 Pera, castell de 1059 1700< ca. 0901-1000? 1400< ca. 317,318   
83 1502 Vallcarca, Sant Feliu de 0966 1100< 1000-1050 

ca. 
1100< 12,317,318,345,388  84 

84 1508 Vallcarca, terme de Sant Feliu de 1078 1550 ca.   388 83  
85 1503 Mur, Sant Pere de 1077 1100< 1075-1100 

ca. 
1100< 385  165 

87 1601 Galliners, Sant Quirze de 1024 1100< 1000 ca. 1100< 204,240,288,315,402,410  88,198 

88 1604 Galliners, terme de Sant Quirze de 1053 1100<   288,299,314,410 87 198 

89 1602 Vilamilans, Sant Feliu de 1002 1100< 0400-0500 

ca. 
1100< 245,263,454  90 

90 1605 Vilamilans, terme de Sant Feliu de 1002 1939   263,454 89,319  
91 1301 Mogoda, Santa Perpètua de 1016 1100< 0800 ca. 1100< 198,202,224,255,270,271,301,319,323,3

26,331,351,370,375,384,409,463,467,46
 93 
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8,481,486 

92 1303 Mogoda, terme de 0982 1016   57,171,178,198,454   
93 1304 Mogoda, terme de Santa Perpètua de 1046 1100<   270,301,319,326,331,351,370,375,409,4

63,467,468,486 
91,376  

94 1302 Antiga, Santa Maria 1018 1100< 0900-1000ca 1100< 202,224,264,299,301,337,350,356,363,3

73 
 95 

95 1305 Antiga, terme de Santa Maria 1044 1100<   264,299,301,337,363 94  
96 1703 Sentmenat, castell de 1075, 1066? 1100< 1101-1200 1100< 347?, 374   
98 1701 Sentmenat, Sant Menna de 1017 1745 0450ca. 1745 200,209,216,275,276,301,330,363,374,4

56,499 
 99,177 

99 1706 Sentmenat, terme de Sant Menna de 1055 1100<   301,330,345,363,374 98,223,429  
103 1828 Terrassa, castell de 1026 (0801) 1100< 1000 ca. 1100<    
104 1836 Terrassa, terme del castell de 0920 1100<   4,8,51,52,53,68,69,70,71,72,73,77,79,81,

86,89,95,113,114,115,336 
164,201,202

,205,255 
 

108 1837 Ègara, terme de Sant Pere de 1043 1100<   263,402,406,416,492 119,211 198 

113 1833 Mojal, Santa Margarida del (Santa 

Eugènia) 
1037 1100< 1150-1200 

ca. 
 237,244,249,258,259,266,316,372,416  198 

114 1808 Ca n'Anglada, Sant Cristòfor de 1037 1100< (0400 ca.) 1100< 236,239,246,265,280,289,296,298,348,3

72,416,483 
 198 

115 1825 Aiguacuit, L'   0100> 1100<    
118 1824 Obac, Torrota de l'   1001-1050 

ca. 
1100<    

119 2001 Sorbet, Sant Martí de 1096 1100<   492  108 

121 2002 Toudell, Santa Maria de 1065 1100< 1100 ca. 1100< 336?   
124 2003 Toudell, Sant Miquel de 1065? 1100< 1101-1125 1100< 336?   
126 303 Castellbisbal, castell de 1039 1100<   247  127 

127 305 Castellbisbal, terme del castell de 1039 1039   247 126  
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129 703 Montcada, castell de 1085 (1023) 1100<  1703 412   
130 1207 Arraona, castell d' 1054 1100<   299,327,361,362,381  59,60 

131 1237 Sobarber, territori de 0963 0969   11,13,84 166  
133 204 Can Masseguer, Sant Martí de 0977?,1035 1100>   21?,230,238,242  198,204,

383 

136 406 Cerdanyola, Sant Marçal de 1042 1042   260  400? 

138 609 Vall, Sant Esteve de la 0972 1100<   14,454  164,198 

139 601 Matadepera, Sant Joan de 1031 1100<   221,254,476  198 

141 701 Montcada, Santa Engràcia de 1085 1100<   412   
145 804 Boada, Santa Margarida de 1071 1071  1100< 366  37 

152 1501 Savall, Sant Llorenç 0956,1010 1100<   1,36?,183,274,281,282,284,318,345,385,

388,419,474,478,488,494 
 153,163,

198 

155 1829 Sant Just i Pastor   0500ca 1000?    
156 1830 Sant Sadurní 1026 1601   207   
157 1831 Santa Eulàlia 1026? 1601   207?   
158 1901 Ullastrell, Santa Maria d' 1039 1100<   247,336,344,350?,373,443  214 

159 1902 Ullastrell, terme de Santa Maria d' 1065 1100<   336 158  
162 1236 Togores, terme de 0948 1036   6,9,82,93,176,203,213,234 57?,169,162 58,198 

164 611 Matadepera, lloc de 0960 1031   8,14,25,103,118,207,221 138 104,198 

165 1513 Llacera, terme de 0961 1077   10,12,36,60,61,62,183,247,284,385 85,197  
166 1238 Sobarber, vila de 0971 0971   13  131 

169 1239 Jonqueres, vila de 0973    17,90,203  162 

170 3 Sant Llorenç, terme de 0974    18,37,39  163 

171 221 Castellar, lloc de 0977 1002   21,24,28,30,173 173 198 

172 612 Matadepera, vila de 0981 1039   26  198 

173 222 Eiçà, castell 0960 0998   3,30,39,108  9,170, 
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171,198 

174 1240 Jonqueres, terme de 0988 1037   31,182,240   
175 4 Sant Esteve, terme de 0988    32  194 

176 1401 Sant Cugat, església de 0947 1100< 0900> 1100< 33,34,45,47,74,102,224…   
177 1707 Sentmenat, terme de 0995 (972) 1082   35,38,50,192,209,216,247,275,276,299,3

98,499 
98,223 194 

178 1235 Arraona, territori de 0997 0997   38,   
179 1707 Sentmenat, territori de 0997 0997   38,   
180 613 Matadepera, terme de 0999 0999   40   
181 810 Palau Solità, terme de 0955    45,235,301,454   
182 903 Polinyà, lloc de 0981 1088   46,235,294,,420,461 43 44 

183 1421 Aiguallonga, terme de 0939    47,53,174,454 184  
185 711 Albinyana, terme de 0986 0998   58,64,123   
186 1423 Gausac, terme de 0997 0997   48   
187 1004 Palau Auzit, terme de 0998 1079   49,391,454   
192 1842 Ègara, terme de 0939 0939   53   
195 409 Feixes, terme de les 1002 1002   ACB 79, 175   
196 709 Reixac, lloc de 0992 1002   59,454   
198 1843 Terrassa, terme de 0947 1100<   vide annex 9,133,138,1

52,162,163,

164,171,172

,173,201,21

3,222 

 

199 705 Reixac, terme de 0942(924) 0998   65,119,121,123   
202 1846 Agell, terme d' 0933    4  104 

203 1245 Arraona, vilar d' 0969 0969   85,  60 

204 223 Castellar, terme de 0956 1074   27,50,76,89,230,238,242,302,310,328,37 13,14,133 198 
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2,454 

206 1242 Jonqueres, lloc de 0991 1030   97,172,176,213 57?  
207 1243 Sobarber, terme de 0991 0991   97   
208 1307 Olmed, lloc d' 0992 0997   98,134,163  194 

209 1244 Togores, lloc de 0997    38,109,110,219,334  58 

210 1848 Ègara, Sant Pau d' 0958 0958   113  222 

211 1849 Ègara, Sant Pere d' 0963 1100< 0500ca 1100< 115,117?,118,120,177,206,218,223,237,2

81,297,358,364,402,406,416,443,473,49

2,495 

 198,108,

216, 

212 1850 Ègara, Santa Maria d' 0977 1100< 0350ca 1100< 116,212  216 

213 1851 Vila Filar 0990 1100   41,117,495  198 

214 1903 Ullastrell, terme de 0996 1065   120 158,385  
216 1852 Ègara, seu d' 0958    113,115,116,118,120,177,207,223,358,3

64,473,495 
211,212 198 

217 1427 Canals, terme de 1000 1000   124   
218 407 Cerdanyola, terme de 1002 1002   SCV 284, FD454   
223 1709 Capella, la 0995 1082   35,192,374,398  99,177,1

98 

226 3602 Llinars, Santa Maria de 0919 1100<   125,256,303,342,472  228,392,

433 

227 3611 Llinars, vila de 0919 0919   125  228 

228 3612 Llinars, terme de la vila de 0919 0919   125, 226,227  
229 2204 Riells del Fai, Sant Vicenç de 0972 1100<   126  230 

230 2210 Riells, vila de 0972    126 229  
231 5402 Vallromanes, Sant Vicenç de 0972 1100<   126  232 

234 4004 Abdela, vilar 0972 0972   126   
235 5002 Ronçana, Santa Eulàlia de 0931 1100<   127,129,189,368,387,452,459,460,463  236?,27
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5 

236 5003 Santa Eulàlia, vila de 0981 1012   127,189 235? 275 

238 5105 Terrades, vila de 0991    59   
240 4302 Malenyanes, Santa Agnès de 0996 1100<   130,252,269,322,324,355,389,417,464  241 

241 4313 Santa Agnès de Malenyanes, terme de 0996 1100<   130,188,229,241,252,269,324,355,389,4

17,464 
240,401  

242 4312 Alba, vila 0986 1079   130,193,228,229,324,380 382 356,413 

243 5603 Vilanova, terme de Sant Esteve de 1000 1100<   131,187,190,191,199,222,231,248,257,2

79,291,352,455,464,498 
244,245  

244 5601 Vilanova, Sant Esteve de 1000 1100<   131,190,191,199,222,226,231,257,279,2

91,352,455,464,498 
 243,380,

381 

245 5604 Merdàs, vila 1000 1053   131,190,191,222,279,291  243 

246 5605 Rovira, vila 1000 1000   131   
248 2301 Caldes de Montbui 0939    53,138,146,215 281  
249 4209 Parets, terme de Sant Esteve de 0904 1100<   34,132,367,454,463,467 250,288,471

,472,473,47

4,475,476,4

77,478,479,

480 

 

250 4201 Parets, Sant Esteve de 0904 1100<   34,132,133,220,329,367, 463,467  249,251

? 

251 4210 Breda, terme de 0948    133 250?  
252 509 Sant Sadurní, terme de 1036 1042      
253 4207 Rosal, Vila 0904 0923   7,34  254 

254 4211 Rosal, terme de Vila 0923 0923   7 253  
255 1855 Palau Trencat (Palatio Fracto) 0920 0920   51  104 

256 2402 Campins, vila de 0928 (0887) 0928   450  257 
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257 2403 Campins, terme de la vila de 0928 0928   450   
258 4305 Roca, Sant Sadurní de la 0931 1100<   355,405,451,464,496  262,511 

259 4319 Vilagut, terme de 0931 0931   451  262 

260 4320 Roca, vila de la 0931 0931   451  261 

261 4325 Roca, terme de la vila de la 0931 0931   451 260  
262 4314 Roca, terme de Sant Sadurní de la 1030 1100<   214,355,404,451,464,496 258,259  
263 4322 Gausac, terme de la vila de 0931 0931   451 264  
264 4321 Gausac, vila de 0931 0931   451 263  
265 4323 Amorós, vila 0931 0931   451 266  
266 4324 Amorós, terme de la vila 0931    451  265 

267 5607 Palou, castell de 0931 1050*   451   
268 2101 Ametlla, Sant Genís de l' 0931 1100<   368,452,459,460,464  269,271 

269 2109 Ametlla, vila de l' 0931 0931   452 268 271 

270 2103 Ametlla, terme de Sant Genís de 0931 1100<   368,452,459,460,464 268,269,272

,273,274 
 

271 2105 Ametlla, terme de 0931 0931   452 268,269  
272 2106 Palau, vila de 0931 0931   452  270 

273 2107 Cabanyes, vila de 0931 0931   452  270 

274 2108 Forns, vila de 0931 0931   452  270 

275 5005 Ronçana, terme de Santa Eulàlia de 0931 1100<   129,185,189,368,452,459 235,236,354  
276 4310 Lloberes, terme de 0938    135,140,141,147,156,160,162,169 282  
277 5104 Martorelles de Dalt, terme de 0941 0998   59,136,143,144,145,149,167,   
278 3701 Martorelles de Baix, terme de 0941 1034   136   
279 4326 Lloberes, vila de 0942    137  280 

280 4327 Lloberes, terme de la vila de 0942    137 279  
281 2320 Anlà, Vilar 0944 0944   138  248 
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284 3207 Palou, terme de 0974 1092   148,168,358,454,478 286,462 313? 

285 3208 Azar, terme de torre 0974 0974   148 286  
286 3216 Azar, torre 0974 0974   148,  284,285 

287 3210 Picina, vila 0974 1092   148,478   
288 3806 Gallecs, terme de 0904, 0978 1065   34,180,453,454  249 

291 4805 Campsentelles, terme de Sant Fost de 0978 1100<   178,379,388,453,497 292  
292 4801 Campsentelles, Sant Fost de 0978, 1001 1100< 0900-1000 1100< 171,178,208,,227,313,379,388,453,497  291,368 

293 4505 Vilardell, Sant Llorenç de 0978# 1100<   453  294,295 

294 4512 Vilardell, terme de Sant Llorenç de 0978# 0978# sXIII   453 293  
296 4513 Bocs, vila de 0978#    453   
300 2907 Vivià, vila 0978 0978   453   
301 2318 Caldes, terme de 0981 1047   50,150,154,157,161,179,196,233,261,27

5,276,454,456,499 
30,302,308,

309,359,384 
 

302 3804 Mollet, terme de 0982 1006   57,179,454  301 

303 3705 Martorelles, terme 0982 1018   57,202   
304 4212 Parets, terme de 0982 0982   57   
306 3702 Martorelles de Baix, Vila de 0992 0992   59   
307 5303 Tapioles, terme de 0990 0990   158   
308 2323 Puig, terme de Vila 0996 0996   161 309 301 

309 2324 Puig, Vila 0996 0996   161  301,308 

310 713 Pasturà, terme de 0996 0998   119,121,123   
312 2319 Castelló, terme de 0997 0997   165,166   
313 3211 Perafita, terme de 0998 0998   168  284? 

314 3408 Palaudàries 0999 0999   50   
315 613 Castanyet, terme de 0999 0999   40   
316 4802 Cabanyes, Sant Cebrià de 1001 1100< 1000-1050ca 1100< 171,413,414,463,467,497  451 
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317 1429 Sant Cugat, terme, alou de 1002 1038   245,454   
318 1107 Rubí, terme del castell de 1002 1039   247,454   
319 1606 Milans, vila de 1002 1038   245,263,454 90  
320 2014 Toudell, terme, alou de 1002 1066   336,344,454 123  
321 3409 Palaudàries, terme de 1002 (0982 

SPP) 
1002   454   

324 4329 Valldoriolf, terme de 1002 1002   454   
325 3218 Granollers, vila de 1002 1002   454  326 

326 3219 Granollers, terme de la vila 1002 1002   454 325  
327 3011 Llerona, terme de 0931 1002   454   
328 3024 Corró d'Amunt, terme de 1002 1002   454   
329 3025 Corró d'Avall, terme de 1002 1002   454   
330 3026 Marata, terme de 1002 1002   454   
331 2607 Samalús, terme de 1002 1002   454   
332 2608 Cànoves, terme de 1002 1002   454   
333 4406 Rifà, vila 1002 1002   454  334 

334 4407 Rifà, terme de vila 1002 1002   454   
335 5204 Vitamínia, vila 1002 1002   454  336 

336 5205 Vitamínia, terme de Vila 1002 1002   454 335,337,338  
337 5202 Palautordera, Santa Maria de 1002 (0862) 1100<   395,415?,454  336 

338 4603 Palautordera, Sant Esteve de 1002 (862) 1100<   359,369,395,415?,454  336,438 

339 4606 Tubert, vila de 1002    454  340 

340 4607 Tubert, terme de la Vila de 1002    454 339  
341 5301 Tapioles, Sant Genís i Santa Eulàlia 

de 
1002 (0878) 1100<   454  342 

342 5304 Tapioles, terme de Sant Genís i Santa 1002 1002   454 341  
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Eulàlia 

343 5305 Vallgorguina, terme de 1002 1002   454   
344 3212 Granollers, terme de Sant Esteve de 1005 1100<   178,272,382,464,470 346,402  
345 3213 Palou, terme de Sant Julià de 1005 1100<   178,396,464,493 347,455  
346 3202 Granollers, Sant Esteve de 1005 1100<   178,272,382,464,470  344 

347 3204 Palou, Sant Julià de 1005 (0924) 1100<   178,284,360,396,464,465,493  345 

348 714 Montcada, terme de 1005 1005   178   
349 2502 Canovelles, terme de Sant Feliu de 1005 1100<   178,368 350,440,441  
350 2501 Canovelles, Sant Feliu de 1005 1100< 1000ca 1100< 178,368  349 

351 3802 Gallecs, Santa Maria de 1006? 1008 1100<   179?,180,463,468  450 

352 5 Sant Sadurní, terme de 1009    32   
353 3805 Santa Leda, terme de 1010-1011 1040   184,186,198,255 361 362 

354 5007 Cirera, torre de 1011 1011   185  275 

355 2701 Cardedeu, Santa Maria de 1013 1100< 1100> 1100< 193,303,314,342,380,389,392  413 

356 4318 Alba, terme de Vila 1013 (0997) 1076   193,380 242 413 

357 4404 Alfou, terme de Sant Julià d' 1016 1100<   195,303,341 358,513  
358 4401 Alfou, Sant Julià d' 1016 1100<   195,303,342  357 

359 2326 Rovira, terme de la 1016 1016   196  301 

360 2313 Caldes, Sant Pere de 1016 1100<   196,215   
361 3803 Santa Leda 1010 1040 (1056)   184,186,197,198,255  353,362 

363 1710 Sentmenat, vila de 1017 1017   200 364  
364 1711 Sentmenat, palau de 1017 1017   200  363 

365 4807 Canyelles, terme de 1018 1018   202   
366 4005 Dalmalla, Palau 0972 1075   126,202,295,377   
367 5103 Ruf, castell 1018 1100<   202,313   
368 4808 Campsentelles, vila de 1028 1028   208 292  
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369 904 Polinyà, vila de 1030 1055   212,301  372 

370 2327 Gascons, vila 1031 1031   215  301,371 

371 2328 Gascons, terme de vila 1031 1031   215 371 248 

372 905 Polinyà, terme de 1031 1055   217,299,301 369  
373 1247 Togores, Santa Maria de 1031 1100<  1100< 219,232  162 

374 4202 Torre d'en Malla, Sant Iscle i Santa 

Victòria 
1031 1100   220   

375 4507 Pertegàs, Sant Martí 1031 1100<   220   
376 1309 Canyelles, terme de 1032 1093   224,235,486  93 

377 3001 Llerona, Santa Maria de 1033 (1002) 1100<   225,357,397,464,470  378,379 

378 3008 Llerona, terme de Santa Maria de 1033 1100<   225,357,464,470 377,379,437  
379 3027 Llerona, vila de 1033    225,397 377 378 

380 5606 Gavallan, terme de 1033 1033   226 244  
381 5610 Vilanova, terme de 1033    226 244  
382 4306 Vilalba, Sant Vicenç de 1034 1100<   228,252?,380,389  242,305,

413 

383 226 Alí, vila d' 1035 1035   230 133 198,204 

384 509 Gallifa, terme de Sant Sadurní 1036    233,261 30 301 

385 1904 Ullastrell, vila d' 1039 1039   247 158 214 

386 5106 Martorelles de Dalt, terme de Santa 

Maria de 
1040 1100<   250,251,313,377,379,383,388,413,414,4

64 
387,388  

387 5101 Martorelles, Santa Maria de 1040 1100<   250,313,377,379,388,413,414,464,478  386 

388 5102 Martorelles, Sant Martí de 1040 1100<  1920 250,290,313,377,383,413  386,389 

389 5107 Martorelles, terme de Sant Martí de 1040 1100<   250,313 388  
390 3009 Corró d'Avall, terme de Santa Eulàlia 

de 
1040 1100<   253,469, 470 391,460  
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391 3006 Corró d'Avall, Santa Eulàlia de 1040 1100<   253,469,470  390 

392 3613 Llinars, terme de Santa Maria de 1041 1100<   256,342,472 226 433 

393 3614 Collsabadell, terme de Sant Sadurní 

de 
1041 1100<   256,411 394  

394 3603 Collsabadell, Sant Sadurní de 1041 1100<   256,411  393 

395 3607 Sanata, Sant Joan 1041 1100<   256  396 

396 3615 Sanata, terme de Sant Joan 1041 1100<   256 295  
397 5501 Vulpelleres, Santa Maria de 1041 1041   256  398 

398 5502 Vulpelleres, terme de Santa Maria de 1041 1100<   256 397  
399 401 Cerdanyola, Sant Martí de 1042 1100<   260  400 

400 411 Cerdanyola, vila de 1042 1042   260 136?,399  
401 4316 Santa Agnès, Vila de 1046 1046   269  241 

402 4307 Valldoriolf, Sant Andreu de 1047 1100<   272  344 

403 2205 Fai, Sant Miquel del 1047 (1006) 1100<  1100< 274,284,290   
404 2306 Montmajor, Sant Sebastià de 1049 1100< 1100ca 1100< 281,284,345   
405 2302 Caldes de Montbui, Santa Maria de 1053 1100<   290,334,365,376,388,459,460,462,489  423 

406 3501 Lliçà d'Avall, Sant Cristòfor de 1053 1100<   292,463  449 

408 2211 Bigues, terme de Sant Pere de 1054 1100<   295,459,460,463 409  
409 2203 Bigues, Sant Pere de 1054 1100<   295,459,460,463  408 

410 4001 Montornès, Sant Sadurní de 0972 1100<   126,295,377,383  411 

411 4006 Montornès, terme de Sant Sadurní de 1054 1100<   295,377,383 410  
412 3604 Far, torre del 1056 1056   303   
413 2706 Cardedeu, terme de Santa Maria de 1056 1100<   303,314,380,388,392 242,305,355

,356,382 
 

414 4906 Vilamajor, terme de Sant Pere de 1057 1100<   307,487,491 415,467  
415 4901 Vilamajor, Sant Pere de 1057 1100< 0872 1100< 307,462,487,491  414,435 
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416 2201 Montbui, castell de 1058 1100<   320,459,460   
417 3403 Palaudàries, Sant Esteve de 1058 1100<   459,460,463  418 

418 3407 Palaudàries, terme de Sant Esteve de 1058 1100<   459,460,463 417  
419 4701 Codines, Sant Feliu de 1058 1100<   320,459,460,484,485  420 

420 4705 Codines, terme de Sant Feliu de 1058 1100<   320,459,460,484 419  
421 2202 Montbui, Sant Mateu de 1058 1100< 1000> 1100< 459,460  422 

422 2211 Montbui, terme de Sant Mateu de 1058 1100<   459,460 421  
423 2322 Caldes, terme de Santa Maria de 1058 (1041) 1100<   365,459,376,388,401,460,489 405,468  
424 2603 Samalús, Sant Andreu de 1058 1100< 1100> 1100< 459,460,464  425 

425 2606 Samalús, terme de Sant Andreu de 1058 1100<   459,460,464 424  
426 3401 Lliçà d'Amunt, Sant Julià de 1058 (1005?) 1100<   346,459,460,463  427 

427 3405 Lliçà d'Amunt, terme de Sant Julià de 1058 1100<   346,459,460,463 426  
428 5108 Ricard, vila 1058    313   
429 1712 Sentmenat, vilar de 1064 1064   330  99 

430 1856 Gaià, vila de 1065    336   
431 2015 Sorbet, terme de 1066 1066   344   
432 3601 Far, Castell del 1066 1100<   342,462,470  433 

433 3618 Far, terme del castell del 1066 1091   342,472 226,392,432  
434 3605 Coll, Sant Esteve del 1066 1100<   342   
435 4908 Vila Major 1066 1079   342,462 415,447  
436 108 Barberà, Santa Coloma de 1067 1079   350,373,386,390  2,6 

437 3029 Mujal, terme de 1068 1068   357  378 

438 4608 Palautordera, terme de Sant Esteve de 1068 1100<   359 338  
439 3003 Marata, Santa Coloma de 1069 1100<   360,465,490  469 

440 2503 Espina, vila d' 1072 1072   368  349 

441 2504 Olivet, vila d' 1072 1072   368  349 
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442 3402 Santa Justa i Rufina 1072 1100<  1100< 368,463  448 

443 3808 Mollet, terme de Sant Vicenç de 1076 1100<   379,463 444  
444 3801 Mollet, Sant Vicenç de 1076 1100<   379,409,463  443 

445 3101 Garriga, Sant Esteve de la 1077 (0966) 1100<   384,397,409,464,  446 

446 3105 Garriga, terme de Sant Esteve de La 1077 (1007) 1100<   384,409,464 445  
447 4904 Vilamajor, palau de 1079 1100<   462  435 

449 3504 Lliçà d'Avall, terme de Sant Cristòfor 1005?, 1059-

1080 
1100<   178?, 463 406  

450 3809 Gallecs, terme de Santa Maria de 1059-1080[] 1100<   463,468 351  
451 4806 Cabanyes, terme de Sant Cebrià de 1059-1080 [] 1504   413,414,463,467,497 316  
452 225 Ribatallada, Sant Julià del castell de 1080 1080   393  453 

453 224 Ribatallada, castell de 1080 1100<   393 452  
454 803 Palau-Solità, Sant Joan de 1080 1376   394   
455 3222 Cicrini, Vila 1080 1080   396  345 

456 3030 Llerona, Sant Vicenç de 1081 1081   397  379 

457 412 Ràfia, vila 1082 1082   399,400  23 

458 4301 Roca, castell de la 1085 (1023) 1100<   465   
460 3031 Vallòria, terme de 1089 1089   469  390 

461 5203 Palautordera, terme de Santa Maria 

de 
1092 1100<   477 337  

462 3223 Palou, torre de 1092    478  284 

463 1515 Llacera, torre de 1092    478   
464 2602 Cànoves, Sant Muç de 1092 1100<   480   
465 2601 Cànoves, castell de 1092 1100< 1000ca? 1100< 480   
466 1249 Sant Vicenç, vila de 1093 1093   482   
467 4909 Rara, vila 1093 1095   487,491  414 
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468 2305 Rovinyó, Sant Martí de 1093 1100< 0900ca 1100ca 489  423 

469 3010 Marata, terme de Santa Coloma de 1094 1100<   490   
470 1858 Viloca, can 1067 1100<  1100< 470  198 

471 4213 Parets, Vila de Sant Esteve de 0904 0904   34  249 

472 4214 Espina, Vila 0904 0904   34  249 

473 4215 Breda, vila de 0904 0904   34  249 

474 4216 Parets, vila de 0904 0904   34  249 

475 4218 Luducre, vila 0904 0904   34  249 

476 4219 Ermedeu, vilatge 0904 0904   34  249 

477 4220 Sant Martí, vila de 0904 0904   34  249 

479 3411 Palaudàries, vila de 0904 0904   34  249 

480 3412 Marçans, vila 0904 0904   34 478 249 

482 306 Castellbisbal, terme de Sant Vicenç 

de 
1043 1043   263   

483 614 Sant Llorenç, alou de 1066 1066   344   
485 1248 Sabadell, mercat de 1064 1100<   327   
486 2206 Fai, Sant Martí del 1002 1100<  1100< 209   
487 2303 Santa Susanna   1100> 1100<    
488 2304 Arn, Sant Miquel de l' 1083*  1100> 1100<    
489 2308 Prat de Dalt, despoblat   0800ca 1000ca    
490 2309 Torre Roja   0900ca 1000ca    
491 2310 Torre Vella   0900ca 1000ca    
493 2702 Sant Corneli i Sant Cebrià   0900ca 1000ca    
501 3102 Camí, Santa Maria del 0945  0945 1100< lauda sepulcral de Xixilona   
503 3301 Gualba, Sant Vicenç de 1098* 1100< 1000ca 1100<    
507 4103 Montseny, Sant Martí del   0900-1100 1100<    
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510 4311 Masclans, terme de 0938    135   
511 4315 Roca, terme de La 0931 0931   451 258  
512 4402 Rifà, Sant Cugat de 1098* 1100<      
513 4404 Alfou, vilatge d' 1016 1016   195  357 

515 4604 Palautordera, Sant Cebrià de   1000-1100ca 1100<    
516 4702 Villar, castell del 1007*  1100ca     
517 4902 Cavallar, Sant Joan del 1052* 1226 1000ca? 1100<    
518 5001 Pallars, Sant Cristòfor de 1078? 1100<   387   
520 5401 Montornés, castell de 1018*  1000ca 1100<    
521 5611 Roca, Vila Nova de la 1000 1100<   131,190,191,199,222,226,231,257,279,2

91,352,455,464,498 
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