
CATALAN HISTORICAL REVIEW, 3: 163-184 (2010)
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
DOI: 10.2436/20.1000.01.44 · ISSN: 2013-407X
http://revistes.iec.cat/chr/

La Catalunya dels segles x-xii i la definició historiogràfica del feudalisme
Flocel Sabaté i Curull*

Universitat de Lleida

Resum

L’evolució historiogràfica del concepte de feudalisme, des de la seva formulació al segle xvii fins als nostres dies, ha afec-
tat de manera diferent Catalunya i ha arribat, al darrer quart del segle xx, a una posició estel·lar com a paradigma del 
model mutacionista. Les nombroses fonts conservades i l’enriquiment de perspectives interpretatives en facilita una revi-
sió, la qual ha de ser prudent davant els paranys de la mateixa documentació i les dificultats hermenèutiques. Tanmateix 
la revisió és un repte que no es pot negligir, atès que els fets esdevinguts al nord-est peninsular entre els segles x i xii con-
dicionen fortament el recorregut històric posterior.
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Introducció1*

L’encaix entre heurística i hermenèutica, base imprescin-
dible de qualsevol recerca històrica, ha viscut un repte es-
pecífic en l’aclariment de què va succeir al nord-est de la 
península Ibèrica entre els segles x i xii. Durant unes dè-
cades, a la sortida del segle xx, l’escenari català es va situar 
enmig d’una polèmica historiogràfica, no tant perquè es 
discutís entorn de Catalunya, sinó perquè Catalunya es-
devenia paradigma d’una de les maneres d’explicar el feu-
dalisme just quan les postures es mostraven més confron-
tades. A hores d’ara podem donar per tancada aquesta 
etapa, perquè la mateixa interpretació del que va succeir 
als comtats del nord-est peninsular s’ha pogut precisar 
gràcies a la divulgació i l’estudi de l’enorme potencial do-
cumental conservat i a la seva anàlisi degudament contex-
tualitzada. Sembla arribat el moment de poder parlar-ne 
amb la perspectiva d’una distància adient, tot procurant 
la deguda contextualització. Tanmateix tres línies, si més 
no, s’entrecreuen per exigir, encara ara, una especial pru-
dència en l’estudi d’aquest episodi.

En primer lloc, hi cal l’adient interpretació global d’uns 
fets coetàniament viscuts, amb els respectius trets, a la 
resta d’Europa i que han estat objecte de prou controvèr-
sia historiogràfica perquè Jean-Louis Paul afirmés que 
«on ne sait plus si la féodalité a existé, si elle finit avec 
l’Ancien Régime comme l’ont supposé les traditions ré-
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publicaine et marxiste, ou vers le xiiie siècle comme a pu 
l’affirmer une exégèse juridiste de coutumes magistra-
les.»2 Quan s’escriuen aquests mots, el 1997, la reflexió no 
pot menys que veure’s afectada pels debats entorn de la 
capacitat d’aprehensió de la història i la seva orientació 
que ocupen el pas del segle xx al xxi.3 A la recerca de nous 
viaranys historiogràfics, des de diferents vies de revisió es 
qüestionarà la capacitat d’objectivitat en la comprensió 
del passat,4 accentuant així la sospita, en l’objecte d’estudi 
que ara ens ocupa, que el marc ideològic hagi pogut con-
dicionar la comprensió de les fonts altmedievals, sobretot 
en omplir molts dels seus silencis tot decantant-los vers la 
construcció d’un edifici historiogràfic a voltes massa deu-
tor del disseny interpretatiu previ.

En segon lloc, s’hi entrecreua la particular via de cohe-
sió de les terres que passaran a ser conegudes com a Cata-
lunya. Els comtes se centraren en els seus dominis sobre-
tot a partir del 877, i deixaren de participar en l’evolució 
política d’Aquitània i en els episodis bèl·lics septentrio-
nals lligats al conflicte dinàstic i a la incapacitat de govern 
conjunt que esmicola la unitat carolíngia enmig dels afer-
maments senyorials i la fragmentació territorial. Els com-
tats del nord-est peninsular es veuen abocats a una pro-
gressiva autonomia, fins al punt de convertir cada titular 
en dipositari de l’autoritat suprema, com proclama el 
comte Hug I d’Empúries el 1019: «potestatem quam reges 
ibi pridem habuerint, iste Hugo comes ibi habebat.»5 El 
record d’aquests moments estarà, però, afectat per projec-
cions posteriors. Certament, el casal de Barcelona a la bai-
xa edat mitjana malda per consolidar una preeminència 
sobre el conjunt català afavorida pel títol reial aconseguit 
al segle xii i pels arguments romanistes, però llastada per 
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S’hi afegeix l’atzarosa història de la conservació de la 
documentació, atrapada per seriosos episodis de destruc-
ció, fragmentació i dispersió de fons a partir dels segles 
moderns, i especialment al llarg del segle xix i fins al 
1939.26 La documentació que ha sobreviscut fins als nos-
tres dies és atzarosament parcial, raó per la qual el seu es-
tudi requereix prudència en la seva projecció o extrapola-
ció, ja sigui a nivell territorial, cronològic o social. La 
mateixa conservació documental ha propiciat, encara, al-
tres dificultats en el seu estudi, lligades a la seva conserva-
ció i a l’accessibilitat per als investigadors. La millora en la 
conservació, catalogació i consulta experimentada en 
gran part dels arxius catalans a les dues darreres dècades 
del segle xx27 no estalvia el deure de continuar denunciant 
les greus mancances que a hores d’ara encara malmeten la 
conservació i dificulten la consulta, especialment en de-
terminats arxius privats i eclesiàstics, però no hi ha dubte 
que constitueix una gran millora, la qual s’afegeix a la im-
portantíssima tasca d’edició de fonts, exponencialment 
publicades a les darreres dècades.28 Aquest gruix docu-
mental incrementa l’exigència de prudència en la valora-
ció de les dades aportades, que han de ser degudament 
ponderades amb els buits territorials i les mancances so-
cials que no ens han arribat. Alhora, tot el gruix docu-
mental divulgat als darrers anys augmenta enormement 
la capacitat d’absorció d’informació i d’establiment de 
comparatives amb què ajudar l’historiador. L’assumpció 
de l’anàlisi heurística s’imposa així com un deure per part 
de les generacions que, d’aquesta manera, gaudeixen d’unes 
facilitats inexistents entre els historiadors precedents, els 
quals, malgrat tot, assumiren el repte d’aportar respostes 
a les preguntes obertes sobre aquest període.

En qualsevol cas, és important precisar i contextualit-
zar què va succeir durant aquest període als comtats del 
nord-est de la península Ibèrica, perquè en deriva un lle-
gat divers, en el qual destaca l’assentament de drets, deu-
res, vinculacions i exaccions, un divers i ben estable perfi-
lament de dominis territorials i un model de valors i 
articulació social. Tot plegat condicionarà l’evolució dels 
segles posteriors, tant perquè aquests hi tindran les seves 
arrels com perquè hi projectaran argumentacions amb 
què sustentar els discursos del poder.

De què parlem? El curs historiogràfic

Resseguir el curs historiogràfic esdevé bàsic en abordar la 
feudalitat, perquè reiteradament la investigació s’ha enca-
llat entorn de la definició tant de l’objecte com del subjec-
te d’estudi i sovint les aportacions han anat donant voltes 
al bagatge interpretatiu específic. Historiogràficament, 
per a cercar un punt de partença, no cal remetre’s ara a 
l’esquema de les tres funcions jerarquitzades de la ideolo-
gia indoeuropea proposat per Dumézil –sagrat, força i fe-
cunditat–,29 sinó a les tres formes de govern que proclama 
Aristòstil –βασιλείαν, άριστοκρατίαν, πολιτείαν–30 i que, 
de la mà del realisme tomista,31 assumeix el pensament 

l’escassa base jurisdiccional i exactiva,6 raó per la qual 
pretén demostrar des de l’origen l’aparellament «comita-
tum Barchinone cum Cathalonia universa»:7 Pere el Ceri-
moniós, el 1353, ordena buscar el document on consti «la 
donació feta al primer comte de Barcelona del dit comptat 
e del nom del rey de França qui li donà, ne si era rey ho 
emperador e de les condicions en la dita donació conten-
gudes.»8 L’argument, alimentat des dels plantejaments es-
tamentals que cerquen una major participació en la mo-
narquia hispànica moderna,9 des de les pretensions 
annexionistes franceses del segle xvii10 o des dels afanys 
de recuperació identitària del segle xix,11 ha confós la his-
toriografia, que  ha caigut reiteradament en el parany de 
la pretesa inicial cohesió entorn del casal de Barcelona,12 
ja sigui vist en l’origen comú13 –rere un comte de Barcelo-
na erigit en «marquès de la Marca Hispànica»–14 o en 
imaginar-lo protagonista d’una cohesió feudal al segle xi 
que enlairaria el casal de Barcelona sobre el conjunt del 
territori.15 Des d’aquesta presumpció, ha estat fàcil condi-
cionar interpretacions del feudalisme a manera de feno-
men que conclouria un sobtat canvi en assolir una nova 
cohesió social, territorial i nacional que arrauliria el con-
junt català sota la capitalitat dirigent de Barcelona.

En tercer lloc, la riquesa documental de Catalunya, ben 
singular pel seu elevat volum,16 porta a considerar les
raons de la seva elevada producció, en tant que la petja 
clàssica, la tradició visigoda i la influència eclesiàstica po-
gueren propiciar una redacció superior a la viscuda coetà-
niament en altres contrades,17 alhora que també imposa 
una sèrie de prudències en la gestió del gruix documental. 
No sols perquè la seva mateixa redacció no obeeix a la vo-
luntat de deixar un testimoni fidedigne dels fets sinó a fi-
nalitats concretes de la quotidianitat, en general fragmen-
tàries o parcials, a voltes espúries i sovint interessades,18 
sinó pel pes i la perfecció assolida per les nombroses falsi-
ficacions. Certament, el valor cabdal de l’escriptura en la 
justificació dels drets i propietats per a avalar dominaci-
ons, possessions i pertinences ben reculades incentiva 
unes falsificacions sovint materialitzades pels homes de 
l’Església, que també controla el saber i el dret. A l’acura-
da perfecció en la tècnica de la falsificació assolida per 
nombroses comunitats altmedievals, com els cenobis 
d’Alaó, Gerri i Lavaix o la catedral d’Osca,19 s’hi afegiran, 
així que la societat es vagi diversificant, estratègies simi-
lars en tota mena de tipologies documentals20 i, encara, 
projeccions sobre les arrels medievals des dels més diver-
sos interessos en els segles moderns.21 El temor a la falsifi-
cació és ben present al llarg de tota l’edat mitjana;22 la cura 
adient és a la base del naixement de la ciència diplomàti-
ca23 i des de ben aviat la historiografia n’ha advertit dels 
perills inherents.24 Tanmateix no poques vegades els his-
toriadors han caigut, recentment, en els paranys, sigui 
perquè estan molt ben ordits,25 sigui perquè no s’han cal-
culat de manera adient les dimensions del perill falsari. 
S’han acceptat així com a verídiques geografies inexis-
tents i escenaris anacrònics, comprometent les deduc-
cions efectuades sobre l’evolució social.
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polític i social baixmedieval32 i és ben popularitzat per au-
tors com Francesc Eiximenis,33 que dóna suport a un po-
der municipal que acapara la representació dels esta-
ments, tot identificant-los amb el país i condicionant el 
poder del sobirà.34 El 1656, James Harrington, a la seva 
utòpica Oceana,35 parteix d’un esquema similar per a cen-
trar el poder en la tinença de la propietat i en l’equilibri 
del govern obligadament paccionat entre el sobirà i els es-
taments, percebent un balanç específic d’aquest model 
medieval, en el qual inclou la península Ibèrica: «If the 
Few or a Nobility, or a Nobility with the Clergy be Land-
lords, or overbalance the People to the like proposition, it 
makes the “Gothic” balance and the Empire is mix’d Mo-
narchy, and that of “Spain”, “Poland” and late of “Ocea-
na”.»36 Així, la propietat rural i els drets que hi radiquen, 
tot garantint als estaments una força amb la qual poder 
imposar condicions al poder sobirà, perfilen un model de 
govern ideològicament sancionat per l’Església. És un sis-
tema sorgit a l’edat mitjana, amb una data de naixement 
que coincideix amb el desenvolupament dels vincles per-
sonals i l’establiment de les càrregues que condicionen 
l’accés a les terres tingudes per altri, els feus: segons publi-
ca Henry Spelman el 1626, a Anglaterra seria el 1066, atès 
que es tractaria d’un model important per als conqueri-
dors normands –«feudorum servitutes in Britanniam 
nostram primus invexit Guilielmus senior conques-
tor»–,37 que d’aquesta manera establirien un marc social i 
polític que restaria estabilitzat, si més no fins que el parla-
ment trenca amb la monarquia en ajusticiar Carles I el 
1649. El raonament s’emmarca en la historiografia que, 
en aquesta centúria, esguarda amb admiració el passat, 
n’indaga les institucions i, en analitzar com aquestes en-
trelliguen la societat, va conceptualitzant la feudalitat, 
dins d’un creixent interès per estudiar l’edat mitjana. John 
Burrow sintetitza, precisament, el moment historiogràfic 
amb els termes «Antiquarism, Legal History and the Dis-
covery of Feudalism».38 No sols s’ha incorporat la reflexió 
jurídica sobre els continguts dels drets i deures feudals he-
retats de l’edat mitjana, sinó que el mateix raonament de 
Spelman pot assumir-se com una interpretació de la his-
tòria a manera de seqüència tripartida entorn del feuda-
lisme, tal com ho interpreta Pocock el 1957 en apreciar, 
per primera vegada, «on English history the division into 
pre-feudal, feudal and post-feudal periods which has ever 
since characterized it.»39 No és d’estranyar que poc des-
prés, el 1959, Robert Boutruche es refereix a la mateixa 
obra del segle xvii com a primera sistematització del feu-
dalisme com una estructura social i política.40

La feudalitat, en definir el marc jurídic que entrelliga la 
societat, s’hi pot identificar. Serà, com és propi del feuda-
lisme, un ordre basat en el pacte, tal com ho lloa el comte 
de Boulainvilliers el 1727.41 Tanmateix Montesquieu afe-
girà que «les lois féodales [...] ont fait des biens et des 
maux infinis», tot ironitzant «qui ont laissé des droits 
quand on a cédé le domaine; qui, en donnant à plusieurs 
personnes divers genres de seigneurie sur la même chose 
ou sur les mêmes personnes, ont diminué le poids de la 

seigneurie entière; qui ont posé diverses limites dans des 
empires trop étendus; qui ont produit la règle avec une 
inclinaison à l’anarchie, et l’anarchie avec une tendance à 
l’ordre et à l’harmonie.» És clar, doncs, que si la Raó il-
lustrada ha d’il·luminar una nova societat, el feudalisme 
ha de desaparèixer, tot i que costarà, atès el seu arrelament 
en el conjunt social.42 Al món ideal al qual cal obrir pas, 
no hi caben vincles feudals, com la servitud que combat 
Voltaire,43 que també malda per uns valors de tolerància i 
experiència i unes actituds laborals entorn de l’agricultura 
i el comerç que s’interpreten com a contraris al feudalis-
me.44 De fet, cal canviar el sistema polític, perquè el «gou-
vernement féodal» es caracteritza, amb paraules de Rous-
seau, per ser un «système absurde s’il en fût jamais, 
contraire aux principes du droit naturel et à toute bonne 
politie.»45

Les discussions de drets i les tensions camperoles coe-
tànies s’hi sumen i van fent que «feudal regime have been 
among the central questions» de la Revolució Francesa,46 
identificant feudalisme amb drets senyorials,47 però tam-
bé propiciant alhora una específica definició de règim 
feudal per part de la burgesia que capitanejarà la Revolu-
ció Francesa.48 La culminació, després de l’efervescència 
de la primavera i l’estiu del 1793,49 amb la supressió, l’on-
ze d’agost, per part de l’Assemblea Nacional, de tot el rè-
gim feudal fa visible què es vol conceptualitzar sota aques-
ta expressió: la servitud personal que impedeix ser 
propietari, heretar o casar-se lliurement i sense pagar ta-
xes; els drets exclusius de cacera o de colomers; la justícia 
senyorial, simbolitzada amb les forques; les aportacions 
de diversos drets útils, censos i porcions de collita; la ina-
lienabilitat de les rendes; el delme aportat a l’Església; els 
privilegis pecuniaris i exactius, ja siguin de caire personal, 
corporatiu o territorial; les limitacions per raó d’esta-
ment; la venda d’oficis públics; el reconeixement de l’Es-
glésia com a poder estamental i vinculat físcalment i exe-
cutivament a Roma.50 Allò que realment canvia rere els 
mots permet qüestionar les intencions dels qui detenen el 
poder i orienten la revolució,51 però en qualsevol cas és 
clar que s’ha volgut etiquetar una època, la que pretesa-
ment es pretén superar.52

La identificació entre el feudalisme i tota una societat 
esdevé, amb Karl Marx, el perfilament d’una etapa en el 
recorregut de la humanitat: estructurant la història 
d’acord amb els sistemes d’extracció de renda segons una 
concepció materialista, el feudalisme és una fase del re-
corregut de la humanitat, entre l’esclavista i la burgesa. 
Tot i la inherent tenebrositat de l’edat mitjana europea,53 
aquesta no és pas la pitjor etapa, sinó la següent, que es-
clatarà vers el socialisme precisament perquè la radicalit-
zació entre burgesos i proletaris parteix de trencar «all 
feudal, patriarchal, idillyc relations» pròpies de la mateixa 
edat mitjana, caracteritzada per «the most heavenly ecsa-
sies of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of 
philistine sentimentalism.»54 Així, tot i el rebuig al perío-
de, el raonament no desentona gaire de les valoracions 
positives d’un feudalisme que seria portador dels valors 
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de la fe, la fidelitat, la generositat, la valentia i la tenacitat, 
tal com s’accepta al llarg de tot el segle xix, ja sigui des de 
la recreació romàntica o des de la formulació historicista 
de Dilthey.55

Tanmateix, alhora que Walter Scott exhibeix la cavalle-
rositat feudal d’Ivanhoe, també critica els senyors instal-
lats en la «feudal tyranny».56 Antic règim, feudalisme i no-
blesa es mesclen com l’arbitrarietat de l’antigor que es 
contraposa amb el règim de llibertats i progrés que pro-
mou la burgesia que condueix el segle xix. És una dicoto-
mia que llastarà enormement la historiografia medieval, 
que durant massa temps ha relacionat la feudalitat 
amb l’opressió immobilista rural i fins i tot ha exposat el 
desenvolupament del moviment comunal com una cons-
cient revolta urbana en lluita per aconseguir les llibertats 
negades per part dels senyors feudals.57 Els estudiosos de 
les arrels de Catalunya, en el pas del segle xix al xx, parti-
cipen de la percepció dual de la feudalitat: «l’organisació 
feudal y la monacal de Sant Benet» millorarien l’«estat 
tristíssim d’anarquia» patit en aquells moments.58 Així, 
«el feudalisme fou un fet social necessari, una de les for-
mes transitòries de la civilització», tot i que, com afegeix 
Torras i Bages, requereix correccions per a les «deformi-
tats» que comporta, derivades, sobretot, del to ferreny «de 
l’esperit aristocràtic que, naturalment, engendra una èpo-
ca guerrera.»59 Aulèstia pretén que aquests aspectes nega-
tius no enterboleixen tota l’època: «és un error creure que 
en aquells sigles que foren los del naixement del feudalis-
me y que’ns hem acostumat a veure darrera d’un prisma 
fals, dominés en absolut lo quietisme y la ignorància, y fos-
sen los senyors y’ls vassalls com dos potències en lluyta 
constant.» Aprofundint el raonament, recalca les conse-
qüències socialment positives de la relació i el contacte 
propiciat pel sistema feudal –«que’ls grans estiguessin en 
continuo contacte ab los humils, que’ls vassalls veguessin 
d’aprop a sos senyors y que’s realisés així una competració 
d’hàbits y costums, d’ideas y d’interessos»–, així com les 
garanties mútues de supervivència econòmica i social: «lo 
feudalisme vingué a respondre al estat de la producció en 
aquellas èpocas, assegurant la vida de las classes populars, 
que abandonadas a si mateixas haurian sigut molt sovint 
víctimas de las oscillacions económicas.»60 Es pot valorar 
que aquestes paraules estan influenciades pel context ideo-
lògic de l’autor,61 tot i que, coetàniament, altres historia-
dors d’una posició social similar, com Chia o Hinojosa, 
accentuen el caràcter opressor del feudalisme, en generar 
un sistema desigual força lesiu per als camperols, gravats 
amb condicions vexatòries per part dels seus senyors. Per 
això, el sorgiment del feudalisme és, alhora, l’origen d’una 
específica i greu «qüestió agrària»62 que, agreujada per 
l’evolució baixmedieval, menaria als esclats de finals de 
l’edat mitjana,63 de prou intensitat per a reclamar major 
atenció que no pas els mateixos orígens de la feudalitat, tal 
com es va assumint, com a mínim, durant el mig segle que 
separa les obres de Fidel Fita64 i d’Elies Serra i Ràfols.65

De fet, l’exaltació del paper de l’Església i de la societat 
urbana en les coetànies visions de la Catalunya medieval 

porta, de retruc, a damnar la imatge de tot allò relacionat 
amb la noblesa, com el feudalisme. Així, el pes nobiliari 
seria responsable del fet que el segle xi es veiés afectat per 
«diverses revoltes motivades per la tirania i les exaccions 
dels senyors feudals», els quals tindrien en contra tant els 
vassalls, víctimes dels seus abusos, com els comtes, que te-
nen el deure de defensar la legalitat, com divulga Bori i 
Fontestà.66 La superació de la incultura i de l’opressió prò-
pies dels nobles sols pot arribar per tres vies. En primer 
lloc, la idealitzada visió de l’Església, que limitaria els ex-
cessos amb mesures com la pau i treva, sorgida, en parau-
les de Torras i Bages, de «l’esperit democràtic de l’Evange-
li»,67 tot i que el triomf del feudalisme imposarà, segons 
advertiran Valls i Taberner i Soldevila, un contrast entre 
figures com els bisbes Oliba, sant Ermengol, sant Ot i sant 
Oleguer respecte de la majoria, els quals, tenint «a l’en-
sems el caràcter de grans propietaris feudals, bastants 
d’ells, imbuïts de l’esperit del nou règim, actuaven tal-
ment com els senyors laics.»68 Alhora, hi ajuda el contacte 
amb una societat més culta com és l’occitana: «el casa-
ment de quasi tots els sobirans de la Marca amb princeses 
filles d’enllà dels Pirineus aportà el refinament dels cos-
tums feudals.»69 I sobretot, la correcció arribaria amb la 
pressió municipal, insistint així en l’oposició entre noble-
sa i burgesia. Font i Sagué, tot i reconèixer que «a Catalu-
nya no existí el feudalisme amb els horrors d’altres paï-
sos», descriu aquesta oposada dualitat: «dintre el sistema 
de la jurisdicció feudal hi visqueren generacions esclaves, 
com els “pagesos de remença” subjectes a les traves legals, 
dites “mals usos” per ésser més favorables al senyor que al 
vassall, però també hi floriren repúbliques lliures. Les 
“cartes de població” donades a algunes importants pobla-
cions, especialment a les pertanyents als territoris nova-
ment conquistats, serviren en gran manera per a contra-
restar la preponderància feudal.» Església i comtes 
esdevenen, doncs, el referent que permet aturar l’escalada 
de l’agressió nobiliària, i ambdós aportarien els topalls le-
gislatius: les constitucions de pau i treva, aprovades en 
l’assemblea de Vic del 1033, i els Usatges de Barcelo- 
na, que se situen al 1068, sota Ramon Berenguer I, que 
d’aquesta manera afermaria la seva preeminència.70 Tot i 
el pal·liatiu cabdal que suposen aquestes fites, el fre defini-
tiu a les penombres feudals haurà de procedir de la capa-
citat burgesa per imposar un nou model de societat, cosa 
que no tindrà lloc fins al segle xiii. És el que divulga tam-
bé Font i Sagué en valorar que durant aquest segle «se-
gueix la immoralitat pública; la virtut brilla tan sols en les 
classes d’artesans i menestrals que, tenint assegurat el co-
merç i la indústria, permeten de continuar de pares a fills 
el mateix gènere de vida.»71 Els manuals escolars de l’èpo-
ca republicana recullen i difonen aquests parers: el feu-
dalisme «és un règim de força en virtut del qual els se-
nyors feudals exploten els vassalls i els serfs d’una manera 
aclaparadora»;72 la situació sols serà plenament superada 
quan l’aliança entre comtes i burgesos s’imposi als nobles 
feudals: «la vida a les viles i ciutats s’enrobustí i de mica en 
mica anà democratitzant-se. Els comtes hi tingueren inte-



La Catalunya dels segles x-xii i la definició historiogràfica del feudalisme Cat. Hist. Rev. 3, 2010   167

rès, i els concedien franqueses per tal d’anar afeblint el po-
der feudal.»73

L’estructura feudal s’articularia sota el domini carolin-
gi; per això, Antoni de Bofarull exposa l’entorn de Guifré 
el Pilós, «tocant a la part militar, sota una organització 
feudal.»74 Aquest ordre feudal que infon una estructura 
precisa a partir de la qual es pot definir la societat es trava, 
doncs, mitjançant unes institucions específiques, com són 
les relacions feudovassallàtiques, segons el que recalca 
Max Weber d’acord amb la historiografia coetània.75 Cer-
tament, si el vincle institucional defineix el feudalisme, 
caldrà discernir entre aquest i el senyoriu, tal com a la se-
gona meitat del segle xix ja remarca la potent historiogra-
fia germànica,76 que ve a coincidir amb la disquisició que a 
la historiografia francesa estableixen prestigiosos autors 
com Fustel de Coulanges en separar el règim de la terra i 
el feudalisme identificat amb l’articulació institucional.77 
Charles Mortet reconeix, el 1893, que encara que ell pre-
fereix entendre la feudalitat «au point de vue de la socio-
logie générale» i, per tant, hi aplica una visió global sobre 
la societat, «que pénètre le corps entier jusque’à ses parti-
es les plus profondes et réagit sur toutes ses fonctions vi-
tales», el mot es va cenyint a «l’ensemble des institutions 
publiques et privées.»78 És el plantejament que s’imposa a 
la historiografia occidental fins a entrar en el darrer terç 
del segle xx, amb excepcions notòries sobretot en l’àmbit 
anglosaxó, gràcies a la difusió d’obres franceses com el ce-
lebèrrim manual de Ganshof, constantment traduït i ree-
ditat des del 1944,79 que conceptualment des del 1959 no 
pot deixar d’aparellar-se amb el voluminós treball de 
Boutruche,80 ja que ambdós valoren un primer feudalisme 
carolingi que assoliria la seva plenitud institucional, a ma-
nera de feudalisme clàssic, entre els segles x i xiii. Tot i 
cenyir-se a una formulació tan concreta com la institucio-
nal, la feudalitat marca tot el període històric: quan el 
1946 Joseph Calmette publica la seva visió de la caiguda 
des de l’Imperi romà fins al segle xiii, la titula explícita-
ment Le monde féodal.81

Si tot depèn d’una formulació institucional, es pot en-
tendre amb facilitat que aquesta tindrà un punt de parten-
ça tant cronològic com físic. La discrepància entre Mon-
tesquieu, que considerava el feudalisme una particularitat 
europea –un «événement une fois dans le monde et qui 
n’arrivera peu-être jamais [...], que l’on vit paraître en un 
moment dans toute l’Europe, sans qu’elles tinsset à celle 
que l’on avait jusques alors connues»–,82 i Voltaire, que el 
veia com una forma molt antiga, present, sota diferents 
administracions, a tres quartes parts de l’hemisferi,83 és 
centrada per Georg von Below en el món romanogermà-
nic.84 Així, atès que el perfil feudovassallàtic en dóna la 
definició, es pot percebre un epicentre  modèlic del feuda-
lisme, entre el Sena i el Rin, des d’on s’irradiaria vers la 
mar del Nord i el Loira. A partir d’aquí, el feudalisme seria 
degudament exportat i adaptat a cada indret, tal com re-
collien nombrosos manuals d’història medieval: «el vas-
sallatge penetra de dalt a baix la societat europea, este-
nent-se amb formes diverses de França a Anglaterra, 

Alemanya, Itàlia, Espanya i fins i tot Palestina», sempre 
degudament exportat.85

El plantejament troba el terreny adobat a la Península 
per part d’autors del segle xix com, sobretot, Herculano86 
i per part dels qui treballen al començament del xx sota la 
influència germànica, com és el cas d’Hinojosa, precisa-
ment atent a la realitat institucional i social del camp me-
dieval català.87 La definició institucional serà abrivada-
ment defensada per Claudio Sánchez-Albornoz, que la 
promou a manera de veritable axioma per a presentar una 
Castella sota un règim senyorial sense feudalisme,88 com 
emblemàticament desenvolupa la seva deixeble Hilda 
Grassoti.89 Per a Sánchez-Albornoz, la petja de l’edat mit-
jana marca indeleblement Espanya i explica absolutament 
tot el recorregut posterior, «des de les primeres dècades 
del segle viii fins a les últimes hores de la contesa civil es-
panyola»,90 encadenant una història particular a partir de 
la carència de les dues bases que, en canvi, sí que són pre-
sents en altres països europeus: «Espanya no tingué feu-
dalisme ni burgesia. Aquesta innegable realitat implica 
diversos complexos problemes i es projecta per horitzons 
diversos.»91 De retruc, aquest raonament remarcava la 
singularitat original de Catalunya: filla de Carlemany, co-
negué una irradiació feudal que sols molt més secundària-
ment arribarà a la resta de Castella, amb la consegüent 
diferència institucional,92 justificant uns punts de partida 
identitaris diferents. Així, «Catalunya rep un caràcter 
franc, perdurable com tots els rebuts de naixença», en pa-
raules escrites per Carles Cardó quan, just acabada de pa-
tir la Guerra Civil espanyola, cerca els trets que han singu-
laritzat els territoris peninsulars i, per això mateix, han 
impossibilitat la seva definitiva cohesió, amb totes les 
greus conseqüències seculars.93 Jaume Vicens i Vives, in-
fluenciat per Toynbee,94 està convençut de poder detectar 
l’essència de la identitat catalana, en la qual veu un puntal 
bàsic i cabdal en el pactisme, que, naturalment, parteix del 
bon plantejament feudal: «el sentit pregon de la nostra so-
cietat medieval rau exactament en el pactisme, o sigui en 
la concepció que el pacte amb la sobirania ha de regular 
tota l’ordenació humana i política de la col·lectivitat: 
aquest fet té una indefugible ascendència feudal; del ver 
feudalisme que ajuntava les persones a les persones, no les 
persones a la terra.»95

El mateix Vicens i Vives, més enllà de la concreció cata-
lana, entén el feudalisme com «una organització total de 
la societat i de l’economia»,96 evidenciant una globalitat 
que incorpora el marc vital en el seu conjunt. Ja el 1911, 
des d’Amèrica, Henry Osborn Taylor assumia el planteja-
ment institucional del feudalisme com a «principle of 
mutual truth between lord and vassal», però alhora insis-
tia en el fet que, pròpiament, «the feudal system was foun-
ded on relations and sentiments», tot recalcant els valors 
propis del cavaller feudal.97 De manera diferent, bé que 
invocant els valors del feudalisme, a l’Europa d’entreguer-
res autors sobretot de cultura italiana i alemanya, com 
Malynski,98 Evola,99 Franz100 o Brunner,101 gairebé el lloa-
ran en apreciar la seva organicitat i individualitat com a 
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veritable alternativa als mals que imaginaven en el racio-
nalisme i l’igualitarisme de la democràcia occidental.102 La 
mateixa visió de conjunt, bé que des d’un altre angle, 
mena coetàniament autors britànics com Coulton a una 
posició contrària, en apreciar la desigualtat social i la con-
dició de la pagesia –«it is patently absurd to speak of the 
medieval peasant as leading a life of Arcadian simpli-
city»–, tot i apreciar, però, que el plantejament genèric del 
sistema feudal comporta el progrés vers la col·lectivització 
de la societat: «this is characteristic of the half-way stage 
between wild individualism and modern collectivism 
which we call the Feudal System.»103

Mentrestant, l’assumpció del marxisme com a guia ideo-
lògica dels estats comunistes va condicionant el raona-
ment als països de l’Europa oriental, on es repetirà que «el 
feudalisme és una formació social i econòmica particular 
que té per base el mode de producció feudal.» A partir 
d’aquí, amb un esquema mecanicista, com resumeixen 
Udaltzva i Gutnova, es percep «el predomini de l’econo-
mia agrària i natural; la preponderància de la gran propie-
tat basada en l’explotació dels camperols que depenien 
personalment dels propietaris o que estaven subjectes a la 
terra que conreaven», conjunt que desencadenarà «la for-
mació de les principals classes de la societat feudal» i, com 
a corol·lari, «l’aparició de la jerarquia feudal, del dret, de 
l’Estat així com de la ideologia i de la cultura.» Es tracta 
d’«una formació universal que es va desenvolupar espon-
tàniament» i que «la majoria dels pobles del globus han 
conegut.»104

Davant la perspectiva institucional i epicèntrica, el ma-
terialisme pot situar el punt de partença en el mode de 
producció agrari predominant i avançar vers una com-
prensió social global en anar incorporant les conseqüèn-
cies que se’n deriven per a la població. És el repte que a 
Occident assumeixen, des de vessants diferents, entre el 
final de la Segona Guerra Mundial i la penúltima dècada 
del segle xx, autors com Harvey,105 Dobb,106 Dyer,107 
Kula,108 Vilar109 o Bonnassie, que ens ofereix la definició 
adient: «un règim social que es basava en la confiscació, 
sovint brutal, dels beneficis (de l’excedent) del treball 
camperol i que garantia, mitjançant un sistema més o 
menys complex de xarxes de dependència (vassallatge) i 
de gratificacions (feus), la seva redistribució dins de la 
classe dominant.»110 La reconciliació entre el materialis-
me i el món urbà, sobre la qual aniran avançant diversos 
autors de l’Alemanya oriental,111 culmina amb Rodney 
Hilton, que pot explicar un feudalisme que participa tant 
del vessant rural com de l’urbà.112 Ve a concordar amb el 
que dirà Yves Barel, que entén no sols un veïnatge crono-
lògic, sinó que la mateixa evolució urbana es pot explicar 
des del procés de feudalització.113

Marc Bloch ja havia apuntat, el 1939, els dos eixos de 
revisió i aproximació: entendre el règim senyorial i el feu-
dal com dos subsistemes complementaris d’un conjunt i 
apreciar dos moments, ben diferents, amb la frontissa a 
l’any mil,114 tot aprofundint, en aquest aspecte, en autors 
francesos de les primeres dècades del segle xx, com Bou-

det, Perrin, Abenas o Déléage.115 A Catalunya, Ramon 
d’Abadal copsa la intensitat dels canvis esdevinguts en 
aquesta època i ho reflecteix, el 1948, en biografiar l’abat 
Oliba: «és en trencar el mil·lenni, a les albors del segle xi, 
quan comença a germinar una nova societat, un nou món, 
que serà el món medieval [...]. Entre un món i l’altre món 
s’intercala una època de profunda crisi moral i econòmi-
ca.»116 Georges Duby avança en les dues línies apuntades 
per Bloch i ressalta els canvis entorn del mil·lenni fins a 
definir-los, el 1953, com una mutation,117 la qual, com 
anirà desenvolupant en els anys successius, s’ha d’enten-
dre des d’una perspectiva global que supera el mer marc 
economicista, perquè «una formació social es construeix 
sobre una doble carcassa, sobre el fonament material de 
les relacions de producció i sobre les subestructures ideals 
que constitueixen els sistemes de valors i les representa-
cions mentals.»118

Assumint aquests plantejaments, amb el repte d’encer-
tar el desllorigador que permetés atorgar un major prota-
gonisme a la realitat social, per part de joves historiadors 
francesos als anys seixanta del segle xx l’atenció es va des-
plaçant cap als espais mediterranis, fins aleshores consi-
derats adients per a uns feudalismes que a la seva perifèria 
eren titllats de marginals i imperfectes. Les seves recer-
ques, en culminar als anys setanta, obriren en realitat un 
nou paradigma que renovava completament les perspec-
tives, tal com anaven demostrant les conclusions assoli-
des per Pierre Toubert al Laci,119 Pierre Bonnassie a Cata-
lunya120 i Jean-Pierre Poly a Provença.121 Les respectives 
recerques sobre espais propers arriben a contundents i re-
novadores conclusions similars: tots ells aprecien una 
feudalització sobtada, cronològicament situada en tan 
sols unes dècades del segle xi, en la qual es produiria un 
esquema hegelià bàsic i accelerat, on un estadi inicial, que 
allarga importants trets de la societat clàssica, com l’escla-
visme, actua com a tesi que col·lidirà amb la seva antítesi, 
donant lloc així, força abruptament, a una síntesi, sinò-
nim d’estabilitat feudal, caracteritzada per la patrimonia-
lització del poder públic, l’increment de les vinculacions 
personals, el protagonisme del grup aristocràtic militar i 
l’assentament dels drets senyorials com a part integrant 
del poder local dels barons damunt dels pagesos, combi-
nant-se amb les llibertats assolides per les ciutats. Sorgeix 
així un nou paradigma amb què interpretar aquest perío-
de, les seves raons i les seves conseqüències, tal com es 
reivindica historiogràficament122 i com Jean-Pierre Poly i 
Éric Bournazel sintetitzen el 1980 amb l’explícita obra La 
mutation féodale. X-XIIe siècles.123

Sobretot es viu una veritable mutació historiogràfica: 
des d’ara serà difícil tractar de continuar explicant el feu-
dalisme a partir sols de les institucions, cosa que, com dirà 
Fossier el 1982, no deixava de ser una mica xocant perquè 
tot es basaria, al cap i a la fi, en el recompte de les obliga-
cions i els ritus de menys d’un u per cent de la població. 
Tampoc no té sentit pretendre visions epicèntriques i 
centrífugues: la pròpia evolució de la societat mena a la 
feudalitat i, com també indica Fossier, paradoxalment 
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«cada vegada es veu més clarament que el feudalisme en-
tre el Loira i el Rin no és res més que una idea, i que preci-
sament és a les zones meridionals on se’l veu millor.»124 
També s’aferma un nou vector cronològic, allunyat de 
la caiguda de l’Imperi romà i de l’estabilització carolíngia. 
I tot això s’assoleix mitjançant una acurada renovació 
meto dològica, basada en un mètode materialista capaç de 
defugir els dogmatismes tradicionals i de guanyar, amb 
gran rigor, nous espais conceptuals per a l’hermenèutica 
hegeliana i el pensament marxista.

Coetàniament, la pretensió d’encertar un feudalisme 
present arreu del món estava propiciant crítiques d’etno-
centrisme i de transferència de conceptes europeus,125 si 
no directament el descrèdit126 i l’acusació de pèrdua de 
sentit del concepte feudal.127 Precisament, des d’una altra 
perspectiva, i ateses les diferents aproximacions al feno-
men a l’Europa medieval, Elizabeth Brown conclou que la 
dificultat interpretativa pot centrar-se en el mateix recor-
regut historiogràfic, que ha creat l’objecte d’estudi a partir 
de definicions i continguts diferents i contradictoris, amb 
la qual cosa ha generat una fal·làcia historiogràfica que 
allunya de la realitat i ha convertit així els historiadors en 
víctimes dependents de la tirania d’una construcció histo-
riogràfica.128 Aquest parer participa, en realitat, de les vies 
de renovació que, des dels anys seixanta, estan singularit-
zant importants sectors dels Estats Units i el Canadà. És 
prou evident, des del 1964, en l’obra d’Ambroise Raftis,129 
al capdavant de l’anomenada escola de Toronto,130 la qual, 
des de diferents perspectives, va abordant l’estudi de la 
pagesia medieval sense gairebé trobar espai per a la pres-
sió senyorial o la resistència pagesa, i arriba amb facilitat 
als tons positius amb què en parla Alan Macfarlane el 
1978.131 Fins i tot, en apreciar l’exercici violent, el centre 
de la recerca no se situa en el cost social, sinó en la inter-
pretació antropològica de les implicacions polítiques. 
Així s’aprecia quan Andrew Lewis, Geoffrey Koziol o Bar-
bara Rosenwein132 desenvolupen una atenció preferent 
vers la noblesa o la relació entre aquesta i l’Església, cosa 
que permet parlar de les convinences sense a penes haver 
de referir-se als camperols, com fa Weinberger des del seu 
observatori provençal.133

També a Europa, Alain Guerreau enceta una altra fo-
calització en tractar de centrar un esquema racional del 
funcionament i l’evolució de l’Europa feudal a partir de 
quatre eixos: la relació de domini, els parentius artificials 
amb els seus ordenaments, l’ecosistema i la posició de 
l’Església, tot plegat analitzat amb la participació de pers-
pectives renovades i amb l’ajut de ciències properes com 
l’antropologia.134 Tanmateix el debat historiogràfic l’aca-
pararà Guy Bois el 1989 en incrustar l’explicació mutaci-
onista al cor de la Borgonya, formulant la teoria general a 
partir de l’estudi del cas concret de Lounard, en el qual 
s’explica el canvi sobtat imposat per la violència dels ca-
vallers de la penúltima dècada del segle x, concatenant 
un canvi econòmic, social i polític en només trenta o 
quaranta anys.135 Guy Bois eleva, doncs, els canvis de 
l’any mil al punt de renovar el concepte de revolució ma-

terialista formulat per Marx, en situar-hi la funció capital 
que abans s’havia atribuït a la caiguda de l’Imperi romà; 
però alhora avança vers la superació de l’esquema tripar-
tit inicial136 i la mutació de l’any mil s’incrusta en una vi-
sió de la humanitat que concatenaria l’alteració sobtada i 
revolucionària de manera cíclica.137 El caràcter sobtat in-
herent a l’explicació corregeix la modulació que havien 
adoptat els plantejaments marxistes, que, tot i situar el 
gran tomb en la crisi del segle iii,138 havien avançat en la 
comprensió que el canvi no seria sobtat, sinó fruit d’una 
progressió que ocuparia segles,139 exposant-lo així com 
una successió de transicions, tal com explícitament havia 
difós Perry Anderson.140 El canvi sobtat al voltant de 
l’any mil concordava plenament amb la visió que havia 
recalcat Bonnassie el 1983 en el cas català. Tot i no haver 
aportat cap nova fonamentació heurística, accentuava el 
seu propi plantejament subratllant el caràcter violent i 
sobtat del canvi, que destruiria l’estadi de llibertat en què 
vivien els pagesos després d’haver superat la fase de l’es-
clavisme: «ce qui frappe le plus, c’est la rapidité et la vio-
lence des transformations qui ont affecté la société cata-
lane au xie siècle. Le régime féodal, qui ailleurs a parfois 
mis un siècle à s’imposer, l’a emporté ici en l’espace d’une 
génération, en vingt ou trente ans (entre 1030/1040 et 
1060).»141

Tot i la novetat que suposa la reivindicació d’un canvi 
global tan accelerat i l’aportació d’innovacions interpreta-
tives en el paper jugat pels personatges i les institucions 
que protagonitzaren aquells fets, les conclusions generals 
no menen tant a una ruptura en el recorregut historiogrà-
fic com a palesar la capacitat d’encabir, en un format ma-
terialista de rígida estructura hegeliana, les explicacions 
axials assumides des del segle xix, atès que el curs dels fets 
continua abocant a una societat que a mitjan segle xi hau-
ria patit les tensions provocades pels nobles, hauria gene-
rat un règim opressiu sobre la pagesia, hauria articulat un 
nou model de relació basat en els lligams feudovassallàtics 
i hauria donat lloc a un equilibri de poder entorn del com-
te de Barcelona, assolint així un estadi d’estabilitat prou 
palès en l’elaboració del petit nucli inicial dels Usatges de 
Barcelona. L’acceptació i la difusió d’aquesta explicació té 
a veure amb la qualitat de la recerca, amb un context ideo-
lògic altament receptiu a la base metodològica i interpre-
tativa emprada142 i amb el fet de comptar amb decidits di-
fusors.143 S’estén així una acceptació del model, que va 
acaparant l’espai mediàtic a mesura que, sense contrasta-
ció, és emprat com a base per altres historiadors.144 Amb 
aquesta difusió, Catalunya s’està erigint en un dels nous 
paradigmes de la feudalitat, i guanya visibilitat a l’exterior. 
Fins aleshores, la Catalunya feudal sols gaudia d’una limi-
tada presència, en tot cas ressaltant la diferència respecte 
de la resta de la Península pel fet de participar de la feuda-
lització, encara que sigui un grau inferior a l’existent a 
l’interior de França;145 i feia ben poc, just en endegar-se el 
darrer terç del segle xx, que la divulgació d’autors com 
Vilar i Burns en el món anglosaxó havia començat a ac-
centuar l’atenció vers l’espai català.146
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L’explicació de Bonnassie es configura com un model 
molt ben travat i argumentat, raó per la qual és fàcilment 
exportable. El mateix autor difon una visió conjunta des 
del Roine fins a Galícia147 i els trets apreciats a Catalunya 
influiran en les recerques efectuades a la resta de la Penín-
sula. Fins i tot s’obtindran visions molt idèntiques, com en 
l’explicació elaborada per Ernesto Pastor Díaz de Garayo 
sobre Castella148 i, encara més, per Juan José Larrea sobre 
Navarra.149 Precisament, la crítica qüestionarà si l’anàlisi 
en realitat ha fet poc més que arrenglerar els fets històrics 
per mimetitzar el model assajat un quart de segle abans al 
nord-est de la península Ibèrica,150 exemplificant així una 
recerca en què el mètode i el model previ potser poden ar-
ribar a ofegar la capacitat interpretativa: «arribats al final 
de l’obra, a un li resta la sensació que les conclusions asso-
lides en algun punt són més fruit de l’aplicació sistemàtica 
d’un model d’interpretació històrica que s’accepta com a 
veritat absoluta que d’una reflexió crítica sobre les fonts 
utilitzades.»151 Més recentment, el model de Bonnassie ha 
estat explícitament assajat sobre l’espai castellanolleonès 
per Carlos Astarita, que n’accepta alguns aspectes però no 
pas d’altres, com el caràcter sobtat del canvi social.152

Coetàniament, als Estats Units, una notable part del 
medievalisme s’havia centrat en aspectes com la crítica 
textual, les preocupacions antropològiques i unes especí-
fiques aportacions filosòfiques.153 És el marc adient per a 
un apropament a la realitat social medieval, incloses les 
seves tensions, mitjançant explicacions completament 
alienes a la confrontació de classe entre senyors i campe-
rols, com mostren Tebrake, Wunderli o sobretot Justi-
ce.154 Són plantejaments poc seguits a la Catalunya de la 
penúltima dècada del segle xx, on se succeeixen les ex-
pressions divulgatives basades en el model de Bonnassie, 
difoses sota resums que, en la seva concisió, es mostren 
ben descarnats: «A l’alta edat mitjana (segles ix-x), els pa-
gesos eren propietaris de les seves terres. No va ser fins a 
les transformacions del segle xi, en el moment en què els 
senyors dels castells van usurpar l’autoritat comtal, que la 
situació va canviar. Sense la protecció del comte, els page-
sos van restar indefensos a mans dels senyors, els quals 
van utilitzar tota mena de violència per quedar-se amb les 
terres.»155 La plena acceptació d’aquests plantejaments, la 
constatació que l’epicentre de la comprensió del feudalis-
me s’havia traslladat al sud europeu i l’assumpció que Ca-
talunya esdevenia un nou paradigma sobre la qüestió, en 
facilitava una difusió reivindicativa. Una obra força segui-
da en les orientacions de molts mestres de primària i pro-
fessors de secundària a la sortida del segle xx era ben cla-
ra: «en absència del poder reial fort, la noblesa va poder 
explotar lliurement els seus territoris configurant-se a poc 
a poc (a Catalunya a partir del 1033 segons els experts) un 
nou sistema sociopolític: el «feudalisme». Així, doncs, per 
sort d’uns i desgràcia dels altres, a Catalunya i sobretot a 
la Marca fronterera (per raons òbvies de descontrol) va 
sorgir un dels primers processos de feudalització precoç 
d’Europa. Si els catalans fóssim francesos, diríem que vam 
inventar el feudalisme.»156

Curiosament, mentre a l’escola els escassos continguts 
sobre l’edat mitjana recalcaven aquestes explicacions, el 
món de la investigació apuntava vers altres direccions. 
Certament, les recerques puntuals anaven concatenant 
correccions al model. D’antuvi, Manuel Riu va posar en 
relleu els canvis esdevinguts no tant al segle xi com a les 
dues centúries precedents, ressaltant la importància de la 
castralització amb les seves innegables conseqüències so-
cials.157 Per la seva part, Ruiz-Doménec va accentuar les 
perspectives des de l’anàlisi del parentiu,158 convençut que 
«la força del llinatge i el feudalisme són exactament una 
mateixa cosa: són dos sistemes coincidents no concur-
rents», posició que li permetia reconduir l’explicació so-
bre la violència social: «estem convençuts que moltes ten-
sions observades a l’interior de la societat barcelonina 
durant aquests dos segles són en la seva majoria desajus-
tos de la llei de selecció del parentiu o conflictes morals a 
causa del caràcter que adquireix l’intercanvi matrimo-
nial.»159 Val a dir que aquesta formulació estructuralista 
obre alhora noves perspectives, però que aporta noves 
rigideses que l’anàlisi documental corregirà.160 De manera 
diferent, l’aprofundiment sobre la violència al segle xii, 
per part de Garí161 i Bisson,162 posà en evidència que 
l’agressivitat no fou un fet puntual fruit d’una mutació 
sobtada, sinó que s’endinsa en la centúria següent, és a 
dir, que els processos de privatitzacíó, patrimonialització 
i senyorialització s’allarguen conològicament: ja no es pot 
parlar de revolució sobtada; en tot cas, com comenta Bis-
son, caldrà deixar-ho en «quasi-revolutionary transfor-
mation of power».163 Aquesta revolució tindria com a 
punt central l’opressió sobre la pagesia i la seva ràpida 
evolució, que passaria amb rapidesa pels tres estadis que 
Josep Maria Salrach compendiava en un títol: «esclavitud, 
llibertat, servitud».164 Tanmateix les recerques sobre l’es-
tadi de la pagesia abans de la feudalització imposaven un 
greu correctiu a aquest plantejament, com explícitament 
contestava Gaspar Feliu:165 «no tothom era esclau, pocs 
van assaborir la plena llibertat, la nova denominació, que 
no per a tots era servitud, ja que anava acompanyada de 
drets de propietat.»166 Paul Freedman també matisà la 
pretesa fase de plena llibertat de la pagesia prèvia a la feu-
dalització167 i, sobretot, posà en relleu la manca del canvi 
sobtat i l’absència de la servitud fins al segle xii, estenent-
se ja al xiii,168 per la qual cosa pot rebatre explícitament la 
proposta mutacionista: «els pagesos no eren del tot autò-
noms abans del 1020, ni tampoc havien estat asservits el 
1060, ni tan sols el 1160.»169 És una conclusió que també 
subscriu Lluís To després d’analitzar el procés d’extensió 
de la remença al nord-est català, fruit no pas del segle xi, 
sinó del xii.170 Alhora, la pretesa culminació jurídica asso-
lida a mitjan segle xi amb la formulació del primer nucli 
dels Usatges esdevé insostenible després de les recerques 
de Gouron171 i, sobretot, d’Iglesia,172 que encaixen la com-
pilació en el complement de la vella llei visigoda, la recep-
ció romanista i l’emergència del sobirà al segle xii. D’altra 
banda, el desenvolupament de recerques centrades en di-
verses unitats comtals, especialment les obertes a la fron-
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tera, ha evidenciat la seva importància en tota l’evolució 
social entre els segles x i xii,173 així com la plena capacitat i 
evolució dels diferents comtats,174 i ha obligat a situar la 
unificació política del nord-est peninsular entorn del ca-
sal de Barcelona al segle xii,175 just quan la concatenació 
dels diversos factors de cohesió mena a una percepció 
unitària de Catalunya.176

La paradoxa, doncs, era que, mentre que la divulgació 
continuava repetint el model formulat un quart de segle 
abans, cada recerca sobre aspectes concrets aportava ele-
ments de revisió en profunditat. És comprensible que ja el 
1989 Manuel Riu advertís que «el feudalisme català és for-
ça lluny d’haver estat ben estudiat.»177 El 1996, Paul Freed-
man subratllava la singularitat de la divulgació catalana 
en el context historiogràfic internacional: «Fora de Cata-
lunya, la teoria arqueomarxista d’un canvi de mode de 
producció situat a l’any 1000 no té gaires seguidors.»178 
Tanmateix el 1997, en exposar el balanç de les recerques 
més recents, Antoni Riera constatava el canvi explicatiu a 
l’interior del país en els àmbits científics: «la hipòtesi de 
l’historiador francès –defensada encara per Josep Maria 
Salrach i, amb menys convenciment, per Lluís To– sofreix 
actualment l’embat d’altres visions alternatives, més gra-
dualistes.»179 De fet, les revisions de les explicacions sobre 
l’evolució a l’espai català concordaven amb la revisió de 
què era objecte el model mutacionista en altres països, es-
pecialment a França, on el qüestionament del mètode em-
prat i el contrast de les conclusions justificaven que Do-
minique Barthélemy conclogués que «la notion d’une 
crise sociale génératrice de la «société féodale» doit dispa-
raître.»180

L’ombra de l’atzucac apareix. Les diferents línies con-
ductores per a interpretar la feudalitat es van demostrant 
inhàbils i, sobretot, contraposades, i donen lloc, com ja 
advertia Paulino Iradiel el 1984, a «una nebulosa de defi-
nicions polèmiques i d’ocioses discussions terminològi-
ques.»181 Curiosament, un dels termes que més s’atorguen 
al feudalisme és el de «nebulosa de conceptes», com fa 
Giusseppe Sergi el 1993.182 Potser el millor serà defugir el 
terme. Barbara H. Rosenwein observarà que els principals 
autors no tracten de reconstruir pretesos models com el 
feudal, sinó de resoldre punts concrets de la recerca: «le 
problème n’a plus guère d’intérêt aujourd’hui, alors que 
les historiens les plus en pointe en ce domaine tentent de 
comprendre les époques non plus par leurs rapports à des 
modèles réifiés de l’Antiquité ou du féodalisme, mais 
comme des moments spécifiques.»183 De manera més 
contundent, el 1994 Susan Reynolds publica un complet 
treball per advertir respecte dels muntatges jurídics que 
han facilitat que els investigadors hagin caigut en el pa-
rany d’assumir el feudalisme fins al punt d’apreciar, no el 
que fou aquell període, sinó el que els respectius historia-
dors hi han volgut veure, precisament contraposant, rere 
un mateix nom, definicions contradictòries.184 Com ex-
plicitava Hyams, el plantejament comportaria «the end of 
feudalism».185 Bonnassie reaccionarà convocant a rebatre 
els plantejaments dels «médiévistes que je qualifierais 

d’“anti-féodalistes” ou de “féodophobes”.»186 Tanmateix 
la tasca a realitzar seria la que ja reclamava Paulino Iradiel 
el 1991: «una rehabilitació del feudalisme».187 I l’única 
manera d’aconseguir aquesta rehabilitació historiogràfica 
és centrant-se en una recerca molt atenta a la font, amb 
més preocupació per esbrinar els fets que no pas per eti-
quetar-los. També és recomanable que la recerca sigui ca-
paç d’absorbir i incorporar amb cura i rigor les diverses 
perspectives d’anàlisi, com serien les vies procedents del 
dret188 o d’altres ciències socials.

Certament, la incorporació de noves perspectives an-
tropològiques, culturals o jurídiques ha enriquit clara-
ment la visió global, com es pot apreciar, entre d’altres, en 
autors com Milson, Geary o Palmer.189 En la mateixa línia, 
Cheyette, estenent el raonament des de les seves recerques 
sobre Narbona, pot apreciar la globalitat jurídica, política 
i de mentalitat, prou clara en parlar d’una «culture of fide-
lity»,190 i Stephen White ja havia insistit en com els ele-
ments poden anar encaixant i complementant-se sense 
haver de recórrer a cap ruptura: les convinences privades 
esdevindrien un clar exemple de novetat que no combat 
sinó que complementa l’ordre públic previ.191 L’atenció 
centrada en els problemes socials, que té l’epicentre en la 
pagesia de finals de l’edat mitjana en autors com Richard 
Hoffman, Lawrence Poos o Teófilo Ruiz,192 se centra en la 
pagesia catalana sota la feudalitat gràcies a Thomas N. 
Bisson, de manera prou expressiva, com resumeix el títol 
de la seva obra Tormented voices, i com especifica el subtí-
tol: «Power, crisis and humanity in rural Catalonia».193 
Bisson encaixa les queixes camperoles dins el marc del 
poder i avança en una comprensió cultural dels fets, en 
copsar els valors coetanis, «the culture of honor and sha-
me». Els lligams formals amb què se solen establir les con-
vinences que defineixen el període remeten a la combina-
ció de poder, ordre i paraula escrita, com ha pogut 
apreciar Adam Kosto en reprendre el tema sobre el cas 
català.194 De fet, la noció i la invocació del dret es van 
mantenir als comtats al llarg del segle xi, cosa que va faci-
litar la regulació de les apetències sobre propietats i l’ar-
ranjament de disputes, com ha mostrat Jeffrey A. Bow-
man.195

L’encaix de les darreres recerques i la facilitat per a la 
consulta de fonts faciliten la comprensió del que va succe-
ir als comtats catalans entre els segles x i xii,196 tot consta-
tant el caràcter gradual dels canvis. Hom ve a coincidir 
amb les conclusions assolides per José Ángel García de 
Cortázar en apreciar, a Lleó i Castella, una concatenació 
d’alteracions des del segle vii fins a l’estabilització al xii.197 
Recentment, Thomas N. Bisson ha insistit en l’aferma-
ment de la feudalitat al segle xii, tot encaixant-la en la 
pugna pel perfilament del poder sobirà dins del coetani 
context europeu.198 Esdevé així una proposta que a la ve-
gada complementa la visió d’aquesta centúria, tantes ve-
gades difosa des del seu seu perfil urbà199 i cultural.200

De manera inesperada, el 2008 s’ha publicat l’obra 
d’Eugene Mendonsa201 que reivindica de nou el canvi sob-
tat de la societat dels comtats del nord-est peninsular en-
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tre els anys 1020 i 1060, basant-se en «an antropological 
view» que permet a l’autor exposar el cas català com un 
exemple de «the fabrication of domination», la qual es ba-
saria en el control dels mecanismes econòmics i polítics 
tot combinant «power, property (or profit) and prestige». 
Mendonsa reprèn tots els elements de l’explicació muta-
cionista sobre Catalunya –el canvi sobtat, l’opressió se-
nyorial («reign of terror»), l’esquema hegelià amb l’ordre 
prefeudal combatut per l’antítesi («a lack of universally 
accepted law») i l’afermament final del poder per part del 
comte de Barcelona– i l’erigeix en paradigma: «the case of 
how the Count of Barcelona did this after the breakdown 
of the state, the “seigneurie banale” (1020-1060) or the 
“times of troubles” is a classic case.» En l’aportació de 
Mendonsa és de ressaltar especialment la funció atorgada 
al document escrit en l’afermament del poder i en l’assen-
tament d’un sistema d’explotació de la pagesia, «because 
elites in Catalonia used writing as a tool of oppression», 
tot i que no desenvolupa prou aquesta aportació. Alhora, 
també és de destacar la voluntat d’inserir els fets en una 
ampla línia reflexiva sobre «the fabrication of dominati-
on» en el comportament social, plantejant el cas de la feu-
dalitat catalana en el context «on domination to the entire 
span of human history from the Paleolithic to the pre-
sent.» Tanmateix al cap i a la fi es posa en relleu la impor-
tància del rigor cronològic i la dependència bàsica en la 
recerca documental. Són dos vessants que manquen en 
la present obra, cosa que provoca en el primer cas mescles 
inapropiades i, en el segon, la dependència vers determi-
nats autors. Tot i l’evident esforç per incorporar i emprar 
un ample i recent ventall bibliogràfic, l’autor no depèn de 
la pròpia consulta documental i manté la seva capacitat 
crítica vinculada a uns determinats autors que l’han pre-
cedit, cosa que al final desvirtua tota l’obra.202

Eixos explicatius de l’evolució dels 
comtats del nord-est peninsular entre 
els segles x i xii

Les visions globals es contrasten en la resolució dels dub-
tes plantejats per la documentació, que se’ns presenta 
com a veritable testimoni del passat, encara que a voltes 
sigui a manera de petja difusa. Així, per exemple, segons 
la interpretació mutacionista, els comtes respectaven es-
crupolosament l’ordre legal (tesi) i els nobles interposa-
ven exaccions abusives sota pressions sovint violentes, 
com les toltes i les forces (antítesi). Tanmateix quan hom 
s’acosta a la documentació es fa evident, ja als inicis del 
segle xi, una demanda idèntica per part dels uns i dels al-
tres.203 Hom podria deduir que tots participen de la matei-
xa mentalitat i que, per tant, evolucionen conjuntament 
d’acord amb els respectius interessos,204 interpretació que 
pot semblar lògica, però que és incompatible amb el fil in-
terpretatiu emprat, per la qual cosa, davant de la parado-
xa, Salrach dedueix que aquest comportament entre els 
comtes respon al fet que «tota llei té la seva excepció».205 

La resposta recorda, evidentment, el llit de Procust, el ma-
teix que Rosenwein retreia a Bois el 1991, en entendre 
que, si la realitat no s’ajusta a la teoria, cal estirar-la o es-
capçar-la, com les cames dels qui ocupaven el llit de Pro-
cust.206 Un dels eixos centrals de la violència nobiliària se-
ria la revolta del jove Mir Geribert contra el comte de 
Barcelona, que inclouria un assalt al palau comtal,207 per 
bé que el 1985 Enrique Ruiz-Doménec va treure conclusi-
ons molt més simples dels mateixos fets: «els adolescents 
s’agiten perquè el comte és feble i no els mena a la guerra 
exterior. No cal veure-hi, en aquest esdeveniment, una 
crisi política, i menys encara una lluita de classes. No tra-
guem les coses de polleguera.»208 Com hem comentat, la 
perspectiva estructuralista que alimenta aquesta frase 
portarà a noves rigideses que moltes vegades sucumbiran 
al contrast documental,209 però si més no obre una plura-
litat de possibilitats interpretatives que, en tot cas, han de 
ser avaluades d’acord amb la documentació. El notable 
increment d’edicions de fonts en facilita l’estudi, i es pot 
concloure que, com en aquest mateix cas, els documents 
aportats no sempre menen a les deduccions efectuades 
per Bonnassie.210 Precisament, ja el 1996 Paul Freedman 
reclamava una relectura dels documents amb què l’autor 
francès va basar la seva tesi, perquè segurament ara accep-
tarem que «aquesta documentació no serveix per a de-
mostrar el començament de la pagesia de remença»: «a mi 
no em sembla que siguin transaccions de vendes de per-
sones com a propietat, com a esclaus, però sí vendes o or-
denacions de terreny productives, terrenys amb tinents 
que cultiven, de la mateixa manera  que avui es pot vendre 
una propietat urbana amb tinents que paguin el lloguer. 
Hi ha potser una certa mentalitat en els documents, una 
tendència a associar pagesos amb  trossos de terra, però 
cap indicació de servitud personal.»211

Per tant, les primeres lliçons a deduir són molt simples 
i elementals en l’ofici i remeten a la jerarquització entre 
mètode i documentació, a l’encaix entre les dues bases 
imprescindibles, l’heurística i l’hermenèutica. No som pas 
lluny de revisions que es van repetint als darrers anys. El 
2000, Randall Collins es qüestionava l’obsessió de gran 
part de la historiografia del segle xx per a obtenir models 
interpretatius globalitzadors,212 i el 2002 Matt Perry s’es-
tranyava de la contundència amb què determinats esque-
mes materialistes havien condicionat el treball de molts 
historiadors del segle precedent.213 En la mateixa línia, el 
1997, García-Guijarro lamentava que l’accentuació de les 
perspectives historiogràfiques desenvolupades durant el 
segle xx havia criticat en excés el llegat positivista, més 
enllà de les evidents dependències d’aquest vers el seu 
context.214 No hi ha dubte que, com deia Artola, hom no 
és pròpiament historiador per anar a l’arxiu i explicar en 
un llenguatge modern el que hi ha llegit, sinó per saber 
interpretar-ho,215 però casos com el present conviden a 
afinar la gradació requerida i la necessitat d’avantposar al 
mètode una documentació tan despullada com sigui pos-
sible, a fi que l’einam interpretatiu no acabi fagocitant en 
excés. Alhora, també cal reconèixer la valentia de tots els 
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autors precedents que han gosat afrontar les grans pre-
guntes amb les escasses eines de la seva època, cosa, però, 
que exigeix a les generacions següents no deixar-se dur 
per idees alienes, sinó emprar totes les eines i les capaci-
tats per a aplicar una permanent revisió d’acord amb 
l’avenç en el coneixement documental, en l’aconsegui-
ment de facilitats en la seva consulta i estudi i, també, en 
les lliçons emanades de les marrades historiogràfiques.

Si el repte és, doncs, reprendre l’anàlisi documental per 
analitzar què va succeir als comtats del nord-est peninsu-
lar entre el segle x i el xii, ens podem també preguntar 
quina etiqueta caldrà posar-hi. Continuem parlant de 
feudalisme, tal com la historiografia ha fet des de definici-
ons tan diferents i àdhuc contradictòries? O ens rendim a 
l’evidència que no hi ha cap societat que empri aquesta 
definició abans del segle xviii? Atès el debat historiogrà-
fic precedent, es pot assolir un nou plantejament objectiu 
o estarà massa a prop el desencís, l’enquistament o la sec-
torització amb què fa uns anys semblava veure’s danyada 
la controvèrsia sobre el tema?216 I, en qualsevol cas, fins a 
quin grau el cas català esdevé paradigma d’un planteja-
ment global i fins a quin altre mostra significatius trets 
propis, començant per la importància de la frontera i con-
tinuant per les dificultats de cohesió política?

Una visió detallada de la documentació posa en evi-
dència la incorporació, de manera ben primerenca al se-
gle xi, del terme feu, d’unes pràctiques institucionals i do-
cumentals específiques i d’un marc de vincles artificials, 
tot alterant les formes de relació i condicionant el desen-
volupament d’uns valors determinats. N’esdevé impreg-
nada la noblesa, però també l’expressió literària i religiosa 
així com el marc ideològic amb què l’Església es mou i in-
cideix, amb contundència, en els valors de la societat. En 
coherència amb tota aquesta realitat, podem emprar un 
terme comú i tradicional com és el de feudalisme, però cal 
ajustar-ne el contingut als eixos axials que en forneix la 
documentació. Això comporta, sobretot, atendre els seus 
vectors interpretatius.

En primer lloc, apreciar el punt de partida en el procés 
de senyorització i castralització que ocupa el segle ix i, en-
cara més, el x. Just quan monestirs i episcopats vetllen, 
ben interessadament, per afermar la respectiva base patri-
monial mitjançant diferents estratègies que juguen amb 
les donacions i els instruments judicials, les grans famílies 
vescomtals i vicarials també malden per afermar els res-
pectius llinatges i bases rendístiques. La patrimonialitza-
ció de l’ofici, fins aleshores públic, i les rendes obtingudes 
tant en el seu exercici com en la projecció a la franja fron-
terera217 garanteixen la puixança i la proximitat al poder 
comtal. Els comtes estaven tot just consolidant la pròpia 
capacitat autònoma, tot evidenciant col·laboracions mú-
tues,218 però també tensions en el perfilament de les deli-
mitacions demarcacionals, amb la greu topada entre els 
titulars de Cerdanya i Carcassona pel Rasès,219 que resso-
na en la tibantor entre el comte cerdà i el barcelonès en els 
límits dels comtats de Berga i Manresa,220 tot plegat dins el 
marc de rivalitats limítrofes coherents amb la necessitat 

d’afermar l’espai comtal.221 Amb més transcendència, els 
comtes han de contemporitzar amb eclesiàstics i barons a 
fi d’articular i jerarquitzar el propi entorn de poder. Ce-
deixen béns i drets d’origen públic, atorgant immunitats a 
centres religiosos222 i cedint indrets amb tots els seus drets, 
ja sigui a la frontera –la cessió de Freixe el 954 per part del 
comte al vescomte de Barcelona–223 o a l’interior –com les 
cessions d’Olzinelles i Polinyà–.224 Les cessions no eviten 
les fortes tensions que esclaten a la segona meitat del segle 
x, amb els comtes enfrontats amb barons que pretenen 
retenir com a béns privats les rendes de què gaudeixen. 
Els episodis –historiogràficament ofuscats en posar la fo-
calitat en la centúria següent– concatenen la greu revolta 
a Besalú que costa la vida al comte el 957,225 la disputa 
contra els comtes de Cerdanya pels béns que finalment 
aconsegueixen retenir els vescomtes de Conflent el 959226 
i les acusacions de traïció del comte de Ribagorça contra 
aquells a qui segresta els béns el 964.227 Aquesta dinàmica 
aferma un estrat social de senyors i uns dominis territori-
als sotmesos, en els diversos sentits i amb tots els seus 
drets, a possessors particulars. Coherentment, els comtes  
s’adrecen, genèricament, a «vicecomites et seniores», com 
fa el titular de Barcelona el 986.228 En aquest context, el 
castell termenat va esdevenint la base districtual del terri-
tori, tant a l’interior com a la frontera,229 perfilant la rela-
ció entre els senyors, els tinents castrals i la població situa-
da dins el terme de cada castell.230

En segon lloc, valorar el pes cabdal de la frontera. La 
franja fronterera és inicialment una terra desestructurada 
i, per tant, oberta a ocupacions espontànies dotades d’una 
condició aloera que més endavant pot ser discutida per 
posteriors ocupacions castrals.231 Tanmateix l’existència 
d’aquests casos no pot ser extrapolada fins a definir l’espai 
fronterer com l’indret on la pagesia trobava terra i lliber-
tat fins a ser assaltada per uns agressius nobles, com ha 
anat repetint una historiografia afectada pel «mythe de la 
paysannerie pionnière».232 Sobretot la frontera fou l’ob-
jecte de la projecció dels llinatges vescomtals i vicarials i 
de la jerarquia eclesiàstica al segle x, en articular tota la 
franja fronterera mitjançant la concatenació de castells 
termenats.233 La frontera esdevé atractiva, molt més que 
pel pillatge inherent, pels drets que genera la mateixa ocu-
pació.234 Al segle xi, la frontera és engolida per esdevenir 
paradigma de l’espai feudal, i el territori s’articula mitjan-
çant la concatenació inextricable de castells termenats, 
quadres i termes que permeten un ple control de la pobla-
ció encabida i l’afermament de vincles, drets i guanys pe-
rennes,235 que s’allargassaran amb conseqüències seculars, 
sobretot a través dels corresponents càrrecs de castlans 
endegats per a cada unitat castral.236 Aquests guanys justi-
fiquen l’expansió bèl·lica sobre territori islàmic, que faci-
lita l’articulació armada modèlicament feudal culminada 
amb les preses de Lleida i Tortosa a mitjan segle xii.237 
Aquest tancament de frontera està en relació amb l’esclat 
d’una nova fase de violència al seu interior a la sortida de 
la centúria, perquè els barons necessiten sobretot diners i 
gra amb què ostentar el nivell que els pertoca.238
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En tercer lloc, copsar la significació de la violència i els 
seus límits. Lluny de la genèrica agressivitat de senyors 
contra súbdits camperols, la majoria dels atacs s’exercei-
xen contra membres de senyories amb els quals es té un 
motiu de disputa. Quan la violència s’exerceix dins de la 
pròpia jurisdicció, sol pretendre evitar possessions aloe-
res que, per aquesta condició, barrin la capacitat exactiva 
senyorial, raó per la qual la pagesia molt sovint pateix 
agressions de senyors contra possessors intermedis, so-
vint eclesiàstics, tal com paradigmàticament es vivia a 
Igualada arran de la disputa entre els Òdena, com a se-
nyors de l’indret, i el monestir de Sant Cugat del Vallès, 
que en reivindicava el domini aloer.239 La violència, lluny 
de ser una antítesi per a promoure una reacció concreta, 
s’instal·la en el sistema i en forma part, repercutint sobre 
els camperols per diverses raons: al segle xi, arran dels en-
frontaments entre senyors; en el pas de l’xi al xii, sobretot 
per les disputes entorn del domini directe i la condició 
aloera; a mitjan segle xii, per les baralles entre senyors i 
castlans pels drets pretesos per aquests, i a la darreria de la 
centúria, per les depredacions imposades per aristòcrates 
que volen mantenir una capacitat d’ostentació tot i no po-
der obtenir guanys de la frontera, ja closa. En una pagesia 
que anava estretint la relació entre tinença, herència i ter-
ra,240 aquest context estén, en el pas del segle xii al xiii, el 
lligam personal a la terra, a manera de garantia de pro-
ducció per al senyor i de protecció per a la pagesia.241 
També cal matisar el pretès vincle entre violència i pressió 
exactiva. Globalment, no es percep una ruptura sobtada 
vers l’increment exactiu, sinó una progressió de les exac-
cions i una concentració de la propietat aloera. En con-
cret, però, la casuística és molt diversa, incloent nombro-
sos casos de disminució de la càrrega exactiva a la segona 
meitat del segle xi. En general, el pacte ha orientat l’esta-
bliment agrari, ja sigui inicial o precedit per exercicis inti-
midatoris. D’aquesta manera, es grava una terra de la qual 
el pagès gaudeix majoritàriament sota cens, tant a l’interi-
or com a la frontera, cosa que facilita els sistemes de doble 
domini que al segle xii es podran definir sota fórmules 
emfitèutiques.

En quart lloc, situar adientment les nocions de dret i 
justícia. El sistema judicial evoluciona de la inicial matriu 
comtal vers mans senyorials, amb l’exercici en gran part 
en mans de clergues, emprat sobretot en conflictes de 
propietats i acabat al servei del domini senyorial, clara-
ment a partir del darrer quart del segle xi, quan les ordali-
es deixen de ser pretesa garantia reclamada per l’acusat i 
es mostren com una arma intimidatòria exigida pel jutge 
contra el demandat, el qual sovint cedeix terroritzat, com 
s’esdevé quan la seu urgellesa exigeix la tasca a Tuixén el 
1081242 o quan a Taradell el 1100 el senyor reclama presta-
cions per batllia.243 Això va comportar forçar els argu-
ments jurídics, però no pas viure sense dret: al llarg de 
tota la centúria, la Lex d’origen visigot no sols justifica les 
sentències, sinó que impregna tots els aspectes de la quo-
tidianitat, com no en deixa dubte la seva contínua invoca-
ció fins a l’inici del segle xii. Els Usatges no arriben de 

forma solemne i rupturista per a sancionar una nova èpo-
ca, sinó com una suma d’usualia amb què els jutges adap-
ten la legislació visigoda a les noves problemàtiques, és a 
dir, la complementen i la perllonguen. Des dels inicis del 
segle xii hi ajuda la penetració del dret romà, de forma 
progressiva, ràpida i sense ruptures.244 S’assolirà l’aval le-
gislatiu amb què pretendre justificar tant la preeminència 
del sobirà com els drets dels senyors feudals i les pressions 
de les col·lectivitats urbanes, avançant vers la conceptua-
lització jurídica adient al nou marc d’equilibris de poder, 
de relacions socials i d’accés sota diferents graus a unes 
mateixes unitats de rendes i jurisdicció, tal com es culmi-
narà quan la societat integri en la seva quotidianitat les 
disquisicions entre domini útil i directe i entre mer i mixt 
imperi.

En cinquè lloc, apreciar els continguts de les formes i 
els valors generats i assumits per la societat. Cal desdra-
matitzar el sistema de vinculacions personals i apreciar-lo 
com l’estructura política i territorial adaptada a la nova 
realitat social, vers la qual menen tots els sectors socials, 
cadascun rere els respectius interessos. L’Església hi juga 
un paper cabdal: altament beneficiada pel procés previ de 
castralització i senyorialització, esdevé pionera a emprar 
les fórmules de vinculació i de relació feudal; els seus drets 
i rendes es beneficien d’una veritable clericalització de la 
justícia; es protegeix amb mecanismes com les sagreres i 
la pau i treva de Déu que alhora n’incrementen la incidèn-
cia social; incorpora la reforma gregoriana com a via 
d’enfortiment del poder episcopal; augmenta la presència 
física amb una onada parroquialitzadora; aporta els dis-
cursos de legitimitat social i política, i des d’aquesta posi-
ció accentua la influència sobre la població, condicionant 
les consciències, modulant la cosmovisió i imposant un 
model de família basat en la unió monògama, indissolu-
ble i exògama. Aquest és el marc d’afermament dels llinat-
ges,245 que generen formes específiques de solidaritat i res-
ten atents a un patrimoni pel qual s’avança vers la 
primogenitura agnàtica.246 El llinatge requereix memò-
ria,247 amb tots els seus corol·laris d’evocació, gestualitat i 
commemoració,248 i precisament l’Església col·laborarà en 
l’elaboració dels relats adients i en la custòdia dels llocs de 
memòria on acollir els respectius panteons. Assumint el 
feudalisme com un sistema de valors, es podrà entendre 
que traspassi tots els estrats socials i que s’insereixi en les 
diferents formes de comunicació, incloses les expressions 
religioses, artístiques i literàries.

Finalment, cal percebre que totes les línies condueixen 
al segle xii. No perquè aquesta centúria comporti l’estag-
nació de l’evolució, sinó perquè congeniarà els estímuls 
feudals i urbans, ben lluny de la incomunicació llarga-
ment imaginada per la historiografia.249 Les derivacions 
de l’extensió del dret romà en els diferents àmbits, les es-
tratègies de preeminència del comte de Barcelona, que 
des del 1162 pot ostentar la titulació reial, i l’obertura als 
estímuls procedents dels diversos horitzons geogràfics 
s’hi sumen per a perfilar la complexitat de la societat que 
s’endinsarà en els segles baixmedievals.
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