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Presentació

Senyores i senyors,
Sento l'impuls de manifestar u n doble agraiinent a la Reial Academia
de Bones Lletres de Barcelona. D'una banda, per la designació que,
temps, va fer de m i per a ocupar-ne un setial; i aixo, pels bons oflcis
dels senyors academics Frederic Udina, Joan Ainaud de Lasarte (+) i
Pere Bohigas, amb IhquiescPncia encoratjddora del senyor Marti de
Riquer, alesbores President daquesta corporació eminentment erudita.
Laltre motiu dhgraiinent és la paciencia amb que els membres del
Consell rector ddquesta Academia han esperatflns avui que presentés
el disnrrs preceptiu d'entrada, vint anys després!
He donat en algun altre lloc una explicaciógenerica dhquesta lentitud meva. H i deia que ,(la uersahlitat del meu interes suposadament
científic m'ha impedit dúcabar certs treballs comenGats amb il.lusió, no
abandonats mai, pero sí arraconats per la urgencia dáltres estudis
empresas; urgencia cregudaper m i o imposada per qui me'lrpodia encomanar),. * De fet aquesta explicarió no serueix ben bé déxcusa, pero sí
dntenuant, quepot ésser vilida en hcasió present.

fa

Record del
Dr. Joan Tusquets i Terrats

M'ha tocar rebre la medalla que duranr anys va decorar el pit &una
persona de longevitat molt respectable: el Dr. Joan Tusquers i
Terrats que moria el 1998 amb els mateixos anys acomplerts que els
del segle XX. Encara que la longevitat depen de diversos factors que,
des de la segona meitat del segle, ajuden a allargar la vida humana,
coin són els factors genktics, els circumstancials de cada individu, la
morigeració personal i, potser el factor principal, els avencos de la
medicina. Tot i que damunt d'aquesta darrera pesa la responsabilitat de no haver pogut encara estendre la qualitat de vida a toces les
persones que traspassen el Iímit de la senectud. Tots sabem per
experikncia aliena que a principis del segle xx,aquesr Iímit era encara als 70 anys. Ara ja no; ara ja ens arnenaGen de fer-la arribar a una
absurda eternitar corpbria.
El rol de I'hisroriador és sovint difícil, quan no vol escamotejar
allb que el1 creu la veritar; i quan aquesta veritat, aparentment, és
poc lluyda als ulls de molts dels espectadors acruals; o bé, quan la
figura de la persona estudiada ofereix ombres que conrrascen al costar d'aspectes brillants de la seva personalitat. Em trobo en aquest
cas delicar; del qual procuraré sortir sense enfosquir la membria de
la persona recordada. El lema de la nosrra Academia 6s: Tuta quia

dtfJidens, ,<segurai tranquil.la perquk és desconfiada»; en aquesc cas,
doncs, inclina a desconfiar dels elogis desmesurars.
Ramon d'Abadal i de Vinyals, un altre egregi President
d'Aquesta Reial Academia, avanrposava a un llibre seu del 1938,
unes frases de Jaume Balmes que no tenen replica: <<Creemosque a
las naciones, como a los individuos, no se les daña haciéndoles
conocer su verdadera situación: no se remedian los males si se ignora que existen: no se les precave si no se teme que vengan. Quien
escribe para el público debe decir siempre la verdad, por dura que
sea». Segueix &Abada1 pel seu compte: .El historiador no puede
hacer más que recoger el recuerdo de los sucesos pretéritos, e interpretarlos por el hecho mismo de exponerlos. La imparcialidad es en
él un deseo de superación jamás satisfecha en absoluron. El llibre
Revolución y tradicidn, escrit entre els anys 1937 i 1938, tot i ser un
al.legat, demanat per Francesc Cambó a d'Abadal, per a justificar
I'alcamenr franquista, causa tanres butllofes entre els amics del
rigim per les veritats que hi deia, que finalrnenr no fou distribuir.
El que expliqui avui, francament, no té, ni de molt, rama transcendincia; pero em sembla oporrú d'afegir-ho, en la mateixa línea
del que propugnaven Balmes i Ramon d'Abadal.
El Dr. Joan Tusquets i Terrats neixia, el 31 de marc del 1901, a
Barcelona, d'on ja eren les famílies dels seus quatre avis, encara que
la seva mare, circumstancialment, havia nascut a Milaga.
Havia fet els esrudis primers en una escola ~rivadai els del barxillerar, amb els jesuites. L'estre poktic de Tusquets, precoq, es
el 1917 en unes Cantigas de abril publicades quan només
tenia 17 anys.
Era ja tot un jove fet, quan va escoltar la vocació sacerdotal.
Aquesta el porri al Seminari de Barcelona. Allí comenci els estudis

normals de tot clergue i fou ordenat sacerdot el 1925. Aiiys a venir,
culminaria el seu rursus honorum eclesiistic amb la prelatura domestica concedida pel papa Pius XII I'any 1953 i, amb una canongia a la seu de Barcelona, el 1966.
Simultania amb la vocació clerical el joveníssim Tusquets devia
sentir inolt clara una vocació de pensador. La seva intel.ligencia privilegiada no en tenia prou amb el doctorar en teologia defensat el
1926 al seminari de Tarragona, aleshores encara Facultar Pontifícia
d'estudis superiors de Catalunya. El 1922 ja havia obtingut la llicenciatura en Filosofia escolhtica a la Universitat catblica de Lovaina, on, anys després, fou professor de la catedra Cardenal
Mercier. Posteriorment n'obtingué el títol de doctor a la Facultat de
Filosofia de la Universitat de Valladolid, perquk fos reconegut a
I'Estat espanyol. A la de Madrid, el 1953, obtenia, encara, el doctorat en Filosofia i Lletres, branca de Pedagogia.
El saber acumular, una mica eclkctic certament, impulsaren
Tusquets a una notable activirat docent i d'escriptor polifackric.
Segurament que la més lloable de les seves activitats fou la pedagogia. De fet, despfés de molts anys d'ensenyar-la en diverses insticucions, com al Seminari de Barcelona i a I'Escola del Magisteri de la
dibcesi, arrecerat aleshores en el Col.legi de les monges Filipenses, i
en plena energia vital, fou el primer catedritic de Pedagogia comparada de la Universitat de Barcelona; docencia que exercí efectiva
durant els anys 1956 al 1968 i com a jubilat fins al 1971. Amb el
seu prestigi i eficacia assolí que la pedagogia comparada s'introduís
en el pla Maluquer de la Universitat de Barcelona i més enlli. La
seva Historia de la pedagogia catalana té un interes notable. Poc
abans de deixar la catedra havia estar nomenat director de la Secció
de Pedagogia del Consell Superior d'lnvesrigacions Científiques.

Alla hi funda I'Institut de Pedagogia Comparada, que dirigí durant
molcs anys, jun t amb la revista Orientaciones pedagógicas (Perspectivas pedagdgicas). El seus coneixemenrs profunds que exposi en
Congressos nacionals i esrrangers, el portaren a presidir la Société
Européenne de Pédagogie Comparée, integrada en una Federació
Mundial.
La docencia pedagbgica havia impulsat Tusquets a aplicar-la, de
bona hora, a la catequesi; d'aquesta n'havia estat declarat experr a la
Universitat de Munic. Els primers fruits d'aquella aplicació van ser
forqa positius, per I'epoca en quk es van produir. Perb abans cal
explicar-ne els precedenrs. La dictadura de Primo de Rivera havia
prohibir i'ensenyament del carecisme en catala. L'afer era de inolta
transcendkncia. El Cardenal Vidal i Barraquer no havia acceprat el
Catecisme político-religiós que imposava Primo de Rivera. En una
entrevista amb al Cardenal pel maig del 1926, el dictador I'havia
comminat personalrnent amb unes paraules tant forassenyades com
el seu rigim: ((que Roma es decideixi francament per nosaltres (la
dictadura) o per Catalunya; i, si no volen ajudar-nos, anirem a la
constitució d'una Església Nacional Espa~iyolar.El Cardenal ho
comunica a la Santa Seu, la qual, perb, tampoc tenia una comprensió gaire clara del problema catala.
Tusquets en aqiiells anys seguia les directrius del cardenal de
Tarragona; i així es comporti. Sabent la importancia de la imatge
grafica en pedagogia, el 1930 imprimia iin Curs catequ2tic de dibuix
per als educadors.
Fou, pero, sens dubte el Manual de Catecisme, publicat en
cacala i en castella I'any 1933 (el 1953, ringué una edició en italia)
la millor aportació del Dr. Tusquets. El Cardenal Vida1 i Barraquer
el prologi amb entusiasme. El que donava al Catecirme un caite de
modernitat pedagbgica, ple d'aire fresc, a més de la forma dialoga-

da del text, era la combinació constant dels enunciats de la doctrina arnb els resums d'hisrbria bíblica on aquells es fonamenten; tot
ben amenitzat amb les il.lusrracions de Lafau i Castellar, dos artistes populars, d'un estil prou atractiu per als infants i jovenets. Quan
jo era a I'Escolania de Montserrat aquest Catecisme del Dr. Tusquets
corria per les nostres mans.
Les seves edicions de Compendü de catecisme, Cartilles, Curlrros,
P h n s ciclics, Lligons i Expliracions de la religió per a totes les edats,
eren dins l'estil de Compendispropagats al segle xrx per sant Antoni
M. Claret i, ja al XX, pel bisbe de Perpinyi, Juli Carsalade; aquests
darrers, arnb dibuixos. Les edicions tusquetianes en catali i sobretot després en castelli, reapareixien sovint. Sobre la renovació que
Tusquets aporta en el carnp de la catequesi, la seva successora en la
catedra, la Dra. Ramona Valls en féu una tesi doctoral.
Si pensem que la Teologia no és gaire més que la Filosofia de
Dbu, Tusquets, tot i que era filbsof de professió mis que no pas tcbleg, s'interessi en temes de dialkctica teolbgica; com ho demostren
les seves primeres obres publicades: El Teosofsme, dels corifeus de la
rnaconeria, publicat el 1727, que provoci polemica fins i tot arnb
el Bureau Internacional d'Éducation de la Societat de Nacions a
Ginebra, i I'Assaig de crítica flosOf;ca, del 1928; ambdues obres
foren prologades pel caputxí, Miquel d'Esplugues i acollides a
I'Editorial Catalbnia.
Tusquets es por clascificar encara dins del rnoviment de renovació filosbfica i teolbgica comencat al segle m, anomenat neotomisme acadernic, que comportava una metodologia conservadorament renovada; encara que massa marcada per una apologkrica
antisectiria, exacerbada per l'antimodernisme, enernic aleshores
inexistent a Catalunya, perb que f6u perdre moltes energies als nos-

tres pensadors, com diu molt bé dom Evangelista Vilanova en la
seva solida Historia de la tcologia crijtinna respecrada amb elogi
arreu &Europa. Tot i que Tusquets tingué també el bon gust de
relacionar-se ben aviat amb el grup de pensador,^, sobretot caputxins, entorn de la revista Criterion, fundada pel i? Miquel d'Esplugues, on havien penetrat algunes de les noves idees que corrien
per Europa des de feia una trentena d'aiiys. El Dr. Tusquets n'esdevingué secretari de redacció. Allí col.labora amb teolegs com Joan
Baptista Manyi i Bartomeu Xiberta, filbsofs com Bordoy Torrents
i Jaume Sarri, i els caputxins i? Basili de Rubí i I'esmentat Miquel
d'Esplugues, efitre d'altres.
És fora de dubte el sentiment catala de Tusquets, manifestar
abans de la guerra civil, com s'ha vist, quan escrivia les seves obres
més significatives en la propia Ilengua, sovint o posteriorment traduides al castelli; així com les amistats susdites amb els de la revista Criterion (encara que hi trenca relacions el 1934), o la col.laboració en publicacions de 1'Institut d'Estudis Catalans des de I'any
1923. Tot plegat li valgué la ira del dictador Primo de Rivera.
Jo no sé si hi hagué en I'esperit de Tusquets un canvi de cop i
volta o ja s'hi covava des de temps; pero és cert que sobtadament
apareix en 1932 el seu llibre Origenes de la revolución española. De
fet, és un al.legat contra Primo de Rivera i contra el maqó general
Berenguer imposat el 1930; i més encara, contra el President de la
Generalitat, que anomena <,ex-coronelFrancisco Macián, alcat amb
la República el 1931. Llibre on Tusquets dóna una llargissima Ilista dels diputats maqons de les corts republicanes; i on dedica uns
capítols a les relacions del ~ ~ ? r f i judaisme
d»
amb la maqoneria i el
socialisme, confabulats en el complot per a enderrocar la monarquia. El llibre fou prologat pel seu col.lega el canonge Dr. Cebria
Montserrat. Hom resta perplex davant d'aquella fúria uantix, si es

recorda que tots dos havien escat perseguits com a separacistes pel
general Primo de Rivera; el primer per haver divulgar pensament
catblic en catala, l'altre per les seves traduccions a la Bernat Metge
i a la Fundació Bíblica Catalana.
dintre seu un sentiment de
Tusquest mateix confessa que
carlisine milirarista. Si fins al 1936 fundava i dirigia la biblioteca
Las Sectas en fascicles trimestrals, durant 1934.1936 Tusquets -que
tenia bons amics entre els oficials d'alta !graduació- publicava els
Cuadernos de información, molr difosos entre els militars i que influí
en llur i n i m d' «Alzamiento nacional».
Amb aquescs antecedenrs i amb I'esclat de la Guerra civil, la
seva consciencia -que als noranta anys el Dr. Tusquets, encara
confessava emotiva-, va ser arrossegada per un sentiment de por,
que havia penetrar dins d'una bona part de la jerarquia espanyola i
tainbé, en grau menor, del clergat secular i regular. Era la por
davant de I'amenaqa creixent &una ideologia laica i anticlerical que
intentava subvertir l'ordre establert. Lluitarien amb l'esperaiiqa de
retornar I'Església espanyola a una restauració monirquico-catblica,
enderrocant la República. Esperit tan allunyat del que predicaven
amb la paraula i I'exemple el cardenal de Tarragona,Vidal i
Barraquer, l'abat de Montserrat, Antoni M. Marcet i, amb distints
matisos, els seus col.legues de sacerdoci, Carles Cardó, el de la
Historia espiritual de las Esparía~, Lluís Carreras, I'intermediari
intel.ligent i prudent, i Antoni Batlle, el dels escoltes, tots ells respectuosos amb les autoritats civils de Catalunya.
Els fets trigics del 19 de julio1 del 1936 ocorreguts sobrecot a
Catalunya expliquen la decisió que prengué aleshores Tusquets, de
marxar cap a la zona anomenada trnacional)>;i s'establí a Burgos.
D'aquell pedode són les seves obres més polemistes. A Burgos funda

les «Ediciones antisecrarias~~,
on publicava Mnroneriayreparatismo,el
1937 i, deprés Masones y pacijistas el 1939; el prbleg de Ramo11
Serrano Suñer, minisrre de la Gobernació, 4s firmat el desembre del
1938, i és un reconeixement per la lluita d'anys contra la ina~o~ieria
menada per Tusquets, a qui situa en un *cuadro de honor de españoles beneméritosi) ... «caracterizado exponente de esce grupo de
intelectuales auténticos que, firmes en su sitio de lucha, sirven a la
Patria con libros en la mano, en línea recta de servicioi,.
En aquest període la catequesi de Tusquets també pren formes
mes apologitiques i polkmiques, com les Lecciones activas de religión, en aquelles .Ediciones antiseccarias*, de Burgos, 1939; i La
Religión defendidn. k t o de apologétz'ca elemental, de Barcelona,
1940. Malgrat el to, hom hi descobreix sempre un amor profund
pels infants i pel jovent, amb la convicció que, a la seva manera, formava en ells una consciencia carblica
Tusquets havia de fer-se perdonar la patina de catalanisme que
portava d'origen. Per una banda, arnb el seu coneixement de Ilengües cultes que I'aproximaren molt a I'entorn del General Franco;
de fet, aquest li encarregi els rcsums diaris de premsa estrangera. Per
l'altra, i'amistat discreca amb la senyora del General li comporta
avantages de mena diversa. Amistats del rkgim que Tusquets aprofita de tant en tant per a evitar algun maldecap a persones amigues,
com fou el cas de Joaquim Carreras i Artau que finalmenr el 1951
obtenia la catedra d'Historia de la Filosofia de la Universitat de
Barcelona i amb el que col,labori.
Fou, scns dubte, abans d'arribar a Burgos que el Dr. Tusquets
havia seleccionac materials per als seus llibres antisectaris i que proporcionaren parr de les 200.000 fitxes de maGons $Espanya; aquelles que semiren per a I'actuació del recent creac Tribunal de
Represión de la Masonería y del Comunismo i que després foren

dipositades al nou arxiu d'aluvió de Salamanca. Permeteu-me una
breu divagació <<adhocn. En una missió informativa a aquest darrer
dipbsit dels espolis de la guerra civil, inissió dura a terme per encarreg de la Generalitat actual, I'únic vigilant aleshores de I'arxiu em
destina una taula-escriptori majestuós. A I'obrir el primer calaix de
m i esquerra vaig trobar-hi, enraforades, les cartes rebudes per
Francesc Macia de quan va accedir a la Presidencia de la Generalitat; la primera del plec era la del Cardenal Vidal i Barraquer.
Estaria temptat de cloure amb un .No comment.. Perb no puc evitar-ne dos de comentaris: un és que el respecte demostrar, amb
aquesta carta del que s'ha anomenat el ((Cardenalde la paur, envers
el President Macii, no fou compartir el Dr. Tusquets. L'altre
comentari és la vergonya que hauria de fer als successius governs de
I'Estat, que aquelles cartes i cota la resta de documentació, espoliades per dret de conquesta, encara nq hagin estar retornades a la seva
propietaria, la primera insritució de Catalunya.
Dom Evangelista Vilanova -de qui m'ufano d'haver dirigir la
tesi doctoral en el llunyi 1957- en la seva magna Histiria de la
teologia cristiana, que ja he esmentar, parla de les tendencies i movimenrs del pensamenr catblic durant els darrers cent anys, que són
justameilt els ailys del Doctor Tusquets. Després de parlar dels
moviments teolbgics a Europa durant el període d'entre dues guerres mundials, i remarcant-ne la figura central de Karl Rahner,
Vilanova, tot caracterirzant el pensament teolbgic i filosbfic dins de
la península iberica, no en por dir altra cosa que el següent: *La
renovació teolbgica de I'Europa d'aquests anys no penetra a Espanya, empobrida per la guerra del 1936-1939 i satisfeta de la
victoriosa i>croada«,legitimada per I'Església jerirquica i per la teologia oficial. Una generació sense mestres s'emmarca en la més rigida ortodoxia alimentada en una cristiandat que prendria el nom de

~~nacionalcatolicisme~~.
Reapareixen els valors d'una tradició dogmirica, contrareformista i inquisitorial, amb el correlatiu refús de les
interpel.lacions contemporinies, en nom d'una clara consciencia
d'ésser «la reserva espiritual d'Europan. L'aillament internacional
que visque el país explica que en teologia hom vulgui recuperar la
seva vella historia, tot dirigint-se a les grans figures de la teologia del
barroc: es tracta de <<lateología de la Espaíia imperial,). D'aquí la
poca originalitat dels teblegs de professió...»
Així i tot, en aquella recuperació de les grans figures del passat,
el Dr. Tusquets, a part d'algun estudi sobre la pedagogia educativa
en sant Tomas d'Aquino del 1939, havia preferit des del 1923,
donar a conkixer teblegs i pensadors catalans. Així ho féu amb el
barceloní Joan Tomhs de Boixadors, dominica del convent de Santa
Caterina, renovador del tomisme més pur, amb una forta incidencia a Roma, on rebé el cardenalat el 1775. També aprofundí, els
anys 1974 i 1989, en la figura d'Eugeni d'Ors coin a ~ e d a g culo~
turalista, al que en part admirava. La seva gran preferencia, perb, i
de molt, fou sens dubte la figura de Ramon Llull que estudia en
diversos treballs fins a la fi de la seva vida.

Ve a coinb recordar justament que, pels seus merits en la recerca del lul~lismei de la pedagogia comparada, en la que fou pioner
en el nostre país, el Dr. Tusquets fou proposat per la primavera de
1962, com a membre d'aquesta Reial Academia de Bones Lletres.
Presenta el discurs cap a la tardor de 1965, perb espera fins al marc
de 1970 per a Ilegir-lo públicament. El tema, exposat en Ile~igua
catalana, era Ramon Llull com apedapg comparativista cristi2. Tusquets prenia com a pretext dues obres ben conegudes, la Doctrina
pueril i el Llibre del Gentil i dels tres savis. En la seva recerca,
Tusquets ho aprofitava per a constatar les aportacions, procedents

del judaisme i de I'islam, sovint acceptades per Llull, dins del seu
sistema apologetic pluralista cristii, com a demostració del sentit
pedagbgic comparativista del Beat mallorqui. Tusquets acaba proclaman~el concepte comparativista de I'educació, segons Llull, diu
ell, nsempre tan catali i tan actual«, i el contraposa al relativisme
que «fa naufragar a tants tneus col.legues pedagogsn. Era també una
retractació velada del seu antijudaisme d'antany.
Amb aquest discurs Tusquets revenia sobre el seu autor predilecte: el 1954 havia publicat a Madrid Ramón Llulpehgogo de la
Cristiandad, molt elogiar per Carreras i Artau. Encara, entorn del
Beat rnallorquí, el 1988 i 1992, publicava estudis minuciosos i, el
1993, un llibre sobre la Filosofia del llenguatge en Ramon Llull.
Voldria pensar que el Dr. Tusquets ja s'havia adonat de que
Llull, el nostre pensador més universal, havia trencat amb tots els
esquemes del pensament aristotelico-tomista en que es fonamentava la formulació teolbgica més oficial de la doctrina de I'Església.
Aquesta predilecció per Llull redimcix Tusquets de I'etapa apologerica abans esmentada en que I'anti-el-que-fos, prevalgiié damunt
del seny demostrat en I'inici de la seva col.laboració a Criterion.
Q u e el seu sentiment catali mes profund havia rebrotat en
I'inim del Dr. Tusquets n'hi ha altres proves. A més del discurs de
la Reial Academia del 1970, ja comentat, hi hague el discurs del dia
de sant Isidor, patró del Consell Superior d'lnvestigacions
Científiques, el 26 d'abril del 1974, a la delegació de Barcelona:
I'impr&sen castelli diu explícitament <<discursoleído en catalán.. Al
Boletín de la nostra R. Academia hi
en catali més d'una
vegada, almenys el 1975; i el 1988 i 1992 tornava a col.laborar en
col.leccions de I'Institut d'Estudis Catalans.
Tammateix, Tusquets, als noranta anys, es declarava «en cert
sentir progressista~~.
Llistima que molts anys abans, en el mornent

degur, no va manifestar el seu pensamenr sobre el Concili Varica 11
(1962-1966); i esperés a fer-ho, en canvi, en un llibre pbstum
publicat el 1999: El qu2 i elperquk dels dos Concilis kticuns. Al
comparar-los, Tusquets demostra un exces de confiansa en el compararivisme eclkctic al voler concordar, només amb marisos, I'esperit dels dos Concilis Vaticans; com si el Vatici 1, cenr anys abans,
no hagués estar precedit per un Syllubus amb la condemna de
80 errors <<modernsxi no s'hagués clos amb 22 anatemes solemnes,
o sigui, ~iegacionscondemnatbries; i com si el Vatici 11, en canvi,
no hagués popiciar una profunda renovació de I'Esgésia i no hagués
mirar el món en positiu, sense pronunciar ni un sol anatema.
El silenci de Tusquets durant el darrer Concili, tot i les seves
explicacions tardanes, no impediren pas que alguns treballéssim
modestamenr, pero activamenr, i per encirrec del papa Pau VI, en
la seva aplicació a la vida cristiana actual.
Permeteu-me una ankcdota viscuda que retrata la posició contradictoria dels esperits que reflecria el dels dos Concilis Varicans i
que potser no va veure al seu momcnr el Dr.Tusquets. Jo hi era a la
basílica de Sant Pau Extramurs de Roma el dia 25 de gener del
1959, quan Joan XXIII proclamava el Concili. A I'anunci del papa
que volia obrir les finesrres perque entrés aire fresc a I'Església per a
renovar-la, els cardenals Siri i sobretot Ottaviani -el del Sant Oficili suplicaren que no ho fés, que ja no podrien controlar I'Església
des de la Cúria romana. El papa, després d'intentar inútilnie~itde
convincer-los, clava un cop de puny a la raula, tot dient: «E basta!
il papa sono io; il Concilio si terti!)), «Prou! el papa sóc jo; el
Concili es fara!..
Vull acabar aquesr record del Dr. Tusquers, malgrar que hom
pugui dissenrir-ne en algiins aspcctes d'ideologia, com he indicar,

inclinant-me davant dels encerrs eminents en pedagogia, en I'exercici conscient dels cirrecs i en la docencia que va impartir amb
eficacia durant la seva Ilarguíssima vida. Cal reconiixer, encara, en
el Dr. Tusquets una forra persoilalitar, guiada per una consciencia
recta, formada, és cert, en un pedode rurbulent de la societar i de
les ideologies; pero que havia posat tot el seu activisme al servei
de 1'Església catblica. De les consciencies només Déu n'és jutge.
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1. Plantejament de la qüestió

El títol, aparentment dispers i multiracista d'aquesr estudi, com
s'endevina, vol indicar una activitat comuna, o almenys simultinia,
entre diversos pobles. És veritat que aquella activitat era, en part,
coordinada, en part, ancagbnica, Cs a dir, resolta amb Iluites; lluites
alhora militars i politiques. Era una convivencia a voltes volguda, a
voltes for$ada, d'altres encara, impossible. De fet, es centra en una
epoca i en un espai amb caracteristiques molt peculiars com són les
dels segles vrrr al x d'aquelles terres qiic, ainb el tenlps, se'n dirien
Caralunya. Eiitreinig d'hispans arrelats o recornats, circulaven gots,
con1 el comte Beri, debe1,lador dels irabs i a I'ensems proinotor de
la pau amb ells, i Benet d'Aniana, reformador de monestirs; mesclats amb jueus, impulsors del comer$, fent d'intermediaris entre els
barcelonins i.els emperadors francs. La barreja multietnica s'ha
de considerar, en rocs els temps, entre les millors característiques de
Caralunya.
Una de les meves pretensions, si és possible, sera la de recrobar
indicis de la primera recuperació milirar, dita reconquesta cristiana,
dins del cerricori catali, els probables inoviments de tropes i les

parades i catnpaments suposables; un objecriu que en diriem geopolític i militar.
Pero com que els moviments d'exkrcits, la circulació d e persones, d'animals i mercaderies no es podia fer aleshores sense uns
camins, el canemis bisic d'aquesra recerca hauran d'ésser aquells
elemenrs, alhora estitics i reformables, que sóii els cainins i les
vies de comunicació terrestre que, coin ho indica el qualificati~i,
obligaven a tocar sempre de peus a terra. Perquh, malgrar els
intents de volar mirolbgics d'ícar i els rnés pragmitics de Leonardo da Vinci, I'avió encara trigaria més de mil anys a lliscar
pel cel.
Els est~idisarqueolbgics i documentals dels períodes indicats,
en bona part ja han avangat forsa; els citar6 de seguida. Si refaig
alguns dels recorregucs de les vies antigiies i medievals durant
I'kpoca carolingia dins dels territoris catalatis seti per a remarcar
significaven les vies d'enllag entre nuclis poblats i les relacions
humanes que facilitaven i fomentaven entre la gent que els habicava; o altres usos importanrs, com agro-pecuaris, con~ercials,religiosos -pelegrinarges i festes entre pobles ve'ins-,
polítics i
militars.
També convindri repetir d'on es sabia que veiiien i on anaven
les vies; o quina visió de Ilur longitud en tenien la gen[ del poble;
fins on eren fressades, tanr les de prop com les de Iluny. Igualmenr
sera útil recordar com en distingien la seva importincia i corn les
anomenaven: les públiques, les locals, els camins de diverses menes. Sense oblidar els coinpleinetits de les vies: ponts, passeres,
palanques, barques, fins guals sense suport o arnb barcasses o amb
cbdols, pcr travesar rius, rieres i torrents.
Convitidri adonar-se de I'interks que hom tenia en mantenirles en relatiu boii estar i qui eren els responsables de tenir-ne cura;

pregunrar-se sobre la seva seguretat eil transitar-les; i altres aspectes
que, pero, no podraii ser tractars aquí'.

1.a. Consideracionr preliminar3
Algú podria dir que, després de I'esrudi documentar sobre les vies
que va fer Balari i Jovany ara ha fe[ cent anys, dels que li han dedicat Pierre Bonnassie i recenrment Jordi de Bolós i Manuel Riu, no
calia perdre-hi més temps2. Em sembla, no obstant, que, concrerament de I'kpoca carolíngia -segles VIII a X- especialment de I'en[rada dels exkrcits francs, del recorregut per la $trata Francisca i de
les parades o llocs on s'entretingueren, encara és posible precisarne alguns detalls no pas rnancats d'interes. Per aquest moriu els
documents citars en general iio depassaran I'any 1000.

1. He fer un csforc per a docuinenrar I'eitudi amb una crrra precisió, rar i que Iii haiiran llacunes per manca de remps. Les fonts se citen srgans les siglcs indicadcs a la
bibliografia filid, arnb any (a,) i daciimenr (d.). He procurar cenyir-mc a la docoinciiració dels segler viii a X, amb pnqiies excepcions complenienrAries del segle ?<l.
2. Foiiamental pera conkixer el rema dcs de I'kpoca carolirigia i, mes encara, pcr als segles
medirvals posrcri&s, conriiiua essenr Jose Bnmmi JOVANY, Orígener hiiróricor de
Cnrnlirñn, Barccloiia 1899 (reedici6 1964, p.321-327 i 71 1-720): alguncr al.liisio~iscli
Frincesc CARRERAS
CANDI,
Gpogrnja gen~rnldi. Cntnlr~n~a,
1: Caraliinys, Rarcclona
(1907). p.877. F. UDiNn, Archivo conddl, 1951 p.537, ja es qucixava de la nianca d'erriidis iilreriors sobre la r r r r r c i r l j ; ? r i i i r ~ .I'rrb ara j i dispnsem de rrcballr mes precisos,
cum F BONKASSIE.CatoIu[ill-/n rnilnny rnrrn. vol.1, Barcelona 1984, p.318-322 i 360362. ciifoar sobrcror a les vies del comer<; i rls mes extensos de J. DE BOLOS.
Apomaciom alrontixtmentdeler iiies de comt<rzicncib,a: *Symposium inrernacional sobrc
els orígens de Ciralunya (segles VIII-ix).,vol.1, Barcelona, 1991 p.409-436, i dc
Manuel Riu i Riu, EA camiilr cnrnlnni Aniiliii nrqf~eold~ic,~
deh rrur ucrrixi~,a: ~1:hiiiria
de Esrudios Medicwlcs~~,
23 (1993) p.27-43. Bo16s rr fixa sohreror en Ics vics d'eiirorn
de l'any 1000 i en la relnció entrc camiiis i paisarge; &u, en ds prohlemes arqiicolb-gics. Era inevitable que en molrs aspccrer coiiicidirrim amb M a r i , Bonnasrie, Bolós i
Riu; la recerca i utilització de fonrs 6s pcr farsa inolr riinilar; d'aqui que algiines rcpericioiis seraii inevirablrr, d'aitres circs es complcnieiireti; drrarnrnr rlr arprcres que voldria remarcar cn arluenr disciirs mancarieii de foiiariicnt ducumrnral.

Tampoc no pretenc ser complet -ni de Iluny- en I'enumeració de vies i estrades, el que seria impropi d'un discurs solemnement pronunciar.
Convé recordar d'entrada que la cornunicació terrestre era
forGamés igil del que tendim a imaginar-nos. El país era creuat per
una xarxa molt densa de vies i estrades públiques, de camins i dreceres locals que s'hi articulaven i encreuaven3. Per a fer-se'n cirrec
s'ha de prescindir de la imatge, sobretot panorimica aeria, que pot
enlluernar els ulls, amb autopistes i carreteres ben traqades i asfaltades. S'ha de reviure la visió polsosa dels camins de carro, empedrats
o no, dels camins de terra, dels camins de bosc, de les pistes forest a l ~i de les dreceres costerudes, obligades a resseguir els alts i baixos
i les giragonses del terreny. Aiii d'accidentades de traGat, i molt
antic, també eren les vies romanes més aptes per a I'estrategia
bil.lica4.
3. Un bon rreball sobre una comarca de la Caraliinya de I'Epoca que s'esrudia aqui 6s el
de Ramon O R D E ~IGMATA,~ViUae.nvioeu i nrrmdae» d'Omna, rrsrimonis dr Iúntipi"
roto />p'ro mc'dlr't~la: ..Adra-. X (I98?) p.387-400 TJ mrr',.i: Orilc.ig ¡ir tng.ii c.ir2
fiiial ae I'cdiciú del vol I\' <Ir CSrnlj,>i,~
~~r,,lirini.i.
FA '~irn,ti,rrd ' O ~ u » nI d i Mnnnso.
que ara surt a la Ilum, IEC 1999, amb fndexs de kafael Ginebra, obra de la qual rambe
en s6c responsable i que iirilitzo amplament per al rreball present. És similar, l'esrudi
de Manuel Riu I Riu, Elr caminr medievah i elr ponu de Vallonga i dc kr C m de
Pasad4 a: &ardenen>, 2 (1985) p.65-87. Altres referkncier mér a menys breus, pero
sempre d'inrerb, a vies i csrradcs d d pcriode csrudiat, en comarques araianes sericn
les de Ramon D'ABADAL,
Pallan-Ribagorra. p.60'. sintesi perfecta; i Pere PONSICH,
cn
Ros~elld,phrim, i el mareix autor a Viesde comunicacid, p.84-85, que rerumeix rreballs
seus anreriors, per exemple, LPI uoiei antiqrtes du Roruiillon el de la Cerdagne, a
.Colloque: Les roures du sud de la France; Colloques du Comirk des rravaux hisroriqiies er scieiitifiquesn, vo1.I. Paris 1985. p.91-106, i Les uoin antiques de Roussillon en
Empoudan d tmuers la montaigne dxlbera, a .Bullerin de la Socikte Agricole,
Scientifique er Lirreraire des Pyreiinees-Orienralesn, Perpinyi, vol.X, 1992, p.13-36.
4. & el que. amb rcxros antics, rccorda StCphanc LEBECQ,
Entre antipiré tardive n tr&
hat~rrnoyen a ~pemanrnce
~ :
rt murntionr drr yrr>mír de rommunir&nr dani L? Gnirlr
erres marges, a: ~Morforfgksociali e culrurali in Europa fra tarda anricliiri e alro
medioevo-, 1, Spalero 1998, p.461-501, esp. 464.

Al cap i a la fi la inajoria dels recorreguts es feien a peu, sobretot la gent del camp i de poble, de més resistencia física (encara que
no a les malalties), i fins la gent normal de ciutat, pero sobretot la
de servei i la tropa inilitar. Per aquestes vies transitaven animals de
muntar i de bast, rnules sobretot5,el ruc per a traiisport ainb sirries
i el carro per a bagatges rnés grossos; amb baiard cobert per a dones
nobles i per a malalts o vells d'uiia certa categoria social. No es
poden oblidar talnpoc els camins de transhurnincia dels ramats en
zones muntanyenques dels quals hi ha documentació d'epoca ben
reculada" i que han tingut sempre una estabilitat gairebé inviolable.
Quan les vies i camins apareixen en els documents nombrosíssiins que en fan esment, ho són qiiasi sempre com a líinits o afroiitacions amb que confina una propietat, una casa, un camp, una
viilya o un terreny qualsevol. De fct, una via o camí era un termenal
segur, ben conegur de rots els ve'ins. No s'oblidi que la proximitat
d'una via facilment transitable podia revaloritzar una propictat o un
terreny de culriu.
l .b. Les fonts dorumentnls

La riquesa de documentació arxivística publicada en aquests darrers
cinquanta anys permet renovar impliamanet els coneixemencs que

5. La mula rrn iin animal dc presrigi p e r a viarjir: vrgru, si no, la mttln oprima que el
noble Udalguer de Rarcclatia donava el 1062 d domno apormlico, és a dir al papa,
Anscari M . MUNDO, fitrnlh linir@ci cntnlanr M icZb xi, a: «Miscel.I:iriin liríirgic3
canlana,, (Hoinenarge a Joan Ainiud de Lasarre), 7(1996) p.39-44.
6 ABADAL. Pnllnri-Ribngor~a,p.60+ identifica una iinica uia rnrrnle (a.987, doc.271
p.428), amb uii camí rnmadcr o carrcrada, que deu ser vrrirar; Bolós n'lii afegciu alglitia drra. Uiia uiaperrornleei>rre Ics Guiiyoler, I'Arboyar i Viladellops, 2 prop dc la *mdnpi6blico d'Ol&rdali, Cs dociimenrada cl 1055; veure Agusti ACIISENT,Diplomntnri
de Santa ~MRrifldc I'oblct, vvI.1: Anps 160-1177, doc.10.

sobre els cainins i vies d'kpoca carolingia se'n tenia ara fa cenr anys;
quan Balari i Jovany, com deia, féu I'esforc de rastrejar-los entre la
documentació, aleshores inkdita, i posa les bases del seu coneixement científic a casa nosrra. Només cal recordar les col.leccions
documetals, com la iniciada per Ramon &Abadal, amb la seva
Catalunya Carolingia; la de Frederic Udina, amb el seu Archivo conA l , d'Eduard Junyent, amb els Diplomataris de Vic i d'Oliba, de
Rius i Serra amb el Cartulari de Sant Cugat, de Cebrii Baraut, amb
els Diplomataris de la Seu d'Urgell i &Andorra, de Pere Ponsicli,
amb els escudis i documents sobre el Rosselló i comtats ultrapirinencs, i tanrs altres diplomataris o col.lecions documenrals -suficientment esmentats en la biblogafia final-, per a constatar la
riquesa de fonrs per a l'estudi de les vies i camins amb que comptem avui. Com a auxiliars cartogrifics són molt útils I'Atlas topogdfic de Catalunya, de I'Inscitut Cartogrific de Cataluiiya i Edicions
Proa, en tres volums del 1995, i els diversos Atles deli comtati de
la Catalunya carolingia comengats per Jordi de Bolós i Victor
Hurrado.
M'ha semblat que, qui llegeixi aquest discurs, agrai'ri [robar
després de cada cita literal la referencia abreujada a la font documental, junc amb I'any precis del camí o via esmerirats i alguna
vegada la situació en longitud i latitud de les localitars petites idenrificades.

2. Les denominacions
Els noms que reben aquelles vies de relació i comunicació en els
documents de ]'epoca estudiada són diversos. Hom voldria veure-hi
un intent de distinció entre la vid, derivada de I'antiga romana con-

servada en ús, i la srrclta (sovint en les grafies strah-ütrata-estrataistrada-estrah) > <<estrada>>
cat., que seria I'antiga via empedrada;
així almenys eii llati clissic. De fer, pero, sernbla clar que a l'kpoca
carolíngia les denorninacions strata i via s'intercanvien; en tot cas,
els documenrs no permeten establir-hi una diferencia. També és
citar sovinr el semitario (remedario-semederur), del llati semita, que
era un ~serider>>
cat., camí o dreqera, més senzill. Ja surt ipso semitario qui discurrit de villa Corneliano ad Canelhs, I'any 862 (de
Cornelli de Terri a Canyelles (Girona-Empúries-Perahda-Besalú
d.35); un altre, el 898, en el Congost (Osona-Manresa d.37). Una
semita podia ser fins i tot aspra i estreta, com aquella que I'abar
Castelli, ueniens ex partibus Hispnniae... ingressus per angustam
semitam inuenit i n heremo mirabilia balnea, és a dir, els d'Arles del
Tec (c.a.869, Rosselló-Vallespir). De vegades es confonen la uia i el
semitario (a Reixac, a.982, Barcelona, d.138; a Ba6, a.988, AUADAL,
Cuixd, dd. 109 i 1 10). Al Rosselló es parlava de ipso semitario qui
urrdit ad. .. Snncto Andrca (de Sureda)... ipsa < < t r e nantigaz
a
quipergit de monte Albarie (a. l.V.927, Rosselló-Elleyir), que ja s'esmeiira
uns anys abans: ...ipsa traguina qui discurrit de monte Albavie ud
phno, junt anib ipsa strata qui discurrit de muliere mortuu ad +so
p h n o (a. 9.1V.922, Rosselld- Ellerpir)'.
Un exemple de la complicada xarxa de vies i senders que envoltaven en totes direccions un centre important, és el del inoiiestir de
Sant Genís les Fonts; val la pena de resseguir-les en un diploma del
rei Lotari: comenqaven i n via Ellis Aspiranae quaepevgit ad castrum
Vultrarium et venitper semitarium quod tendit ad Torventem villam,

7.

Trqinn-ir,,phr,iiin derivar de trnicio, rravesrar, creiiar, rransparrar. Porrcriorinenr, al
scgle X i , rr,i~iminnsignificava uii srrvri de rraginar cirrcg, p e r a l seiiyor feudal (2,1029,
JUNYENT-MUNDO,
Olibi,, d.96).

et pergit ad cenobium Sancti Andree,. .. proficisciturque per uiam que
discurrit de Sancto Genesio et tendit in uilh Elena ... et usque in uiam
que uenit de Tamiano et pergit ad Sanctum Martinum ..., urque in
uiam quae descendit de Ebrulliano et tendit ad supraddctum cenobium
Sancti Genesii:projciscitur quoqueper uiam que uenit de Ortafino...,
usque in viam quae uadit de Villalonga nd cenobium rupra nominatum Snnrti Genesii et tendit usque in uiam Ellis Aspirane (a.98 1,
ABADAL,
Diplomer, p.2 11).
Els cainins pels que podien transitar els carros rebien sovint el
nom de uia carraria (ch- k- cararia, carrera), shadz carrera (a.993,
Kc, d.573); o només carraria > <<carrerai,cat. (a.951 i 1000, ibid,
d.270 i 647); aixi, entre la $huta de Sanr Climens i la karrera qui
pergit ad Sallentem (Sallent de Casrellbó, a.988, Andorra, d.13).
Quan 4s comparada amb la carraria vetere, antiqua (a.994, Marca,
co1.950) voldria dir que no era en gaire bon estar i que una altra de
ve'ina era mis endre$ada. N'hi havia també de ciutadanes, com a
Girona, ad ipsa rcala Sancte Marie... in ipsa carrera (aa. 1035 i 1036,
Girona, dd.214 i 220). Encara apareix la uia calciata o simplement
calcinta-calcada > acal$ada* cat., via imporra~irja que era empedrada. Callis, en el sentir de carrer estret dins de ciutar, es troba a
Barcelona i a Girona8.
Les vies i esrrades mis importants, la xarxa bisica del país,
havien d'ésser les anomenades uia o stratapublica (puplicha, puluicag. Sovinr són esmenrades seiise expressar-ne la direcció immediata o final. També se'n diu alguna vegada uia maiorecon~~arada
amb
altres de I'entorn, evidentment meiiors que forinaven iin entramat
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Uhsrni<uhs. ~01.412-414.rnoltr terriinonir per xcarrarian; per <,calcian~,,
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de vies i estrades més que notable, per exemple, entorn de Gurb
(a.936, Osona-Manresa, d.419), o la rtrada puplicha magore que
pujava fins a Ripoll vorejant el Ter (a.lOOO, Vic, d.646).
Encara, s'hauri de creure que les ,tratas qui p e r p n t ubique (al
castell de Lluci, a.924, UDINA,Archivo, d.Ap.II,B), la via quepergit ubique (a.927, Osona-Manresa d.320; a.947, ABAIIAL,Cuix2,
d.70; aa.938, 943, 950, 959 i 984, Barcelona, dd.22, 28, 41 i 52 i
149; strata, a.958, ABADAL,
Diplornes, p.97); la uiapublica quepergit ubique (a.988, Sant Cugat d.217), la mata que pergit ubique
entre Llebrers i Casa de la Selva (a.954, Girona, d.90) o la uia que
pergit ubique a Reixac, que era calzada (aa. 984 i 987, Barcelona,
dd. 149 i 169); aixi com la strada publica qui pergit ubique a les
Gunyoles, identificada amb ipsa karrera que discurrit pel terme del
castell d'Ol&rdola (aa.978 i 979, Barcelona, dd.125 i 126), eren
de les grans. A més, una d'elles estava prop d'una de més antiga: i n
strada publica qui pergit ubique et de circi in rtrada antiga (a.986,
Osona-Manresa, d.1511); com era gran també la strata qui uadit de
villa Lagortera a sede Wgo ve1 in omnespartes (a.946, ibid., d.580).
2.a. La direcció de les principah

Les vies i les estrades públiques duien a poblacions que sovint eren
capitals de comtat o bisbat; aixi ho deixen enrendre els documents.
Per exemple, la strada qui uadit ad Barquinona des del Maresme
(a.963, Barcelona, d.69); la via publica que discurrit ad Ausona
(a.887, Osona-Manrera, d.8); ipsa strata que pergit a Wco des de
Taradcll (a.940, Wc, d.188); o a I'inrevés, in strada puplicha que
pergit de Virho fins a Santa Eulilia del Meder (a.985, Vic, d.518); i
I'esmencada a rede Wgo uel in omnespartes. També hi ha una uia qui
pergit de Monte Petano adMenrera (a.965, ibid., d.958).

Altres aiiaven a poblacions imporrants, strada que pergit ad
Kardona (3.997, Osona-Manresa, d.1767). De tant en tant ja rebien
I'adjectiu que les identificava, com la strata Kardonense entre
Casserres, Muntdarn i Serrareix (a.922, U D I N AArchivo,
,
d.73); la
strata (publica) Cardonense (a.977, Marca, col.916); o la tnareixa
strada Cardonense (a.98 1 , ibid, d. 1358) que hi anava des d'Albars
del Llucanes; un tram de la strata Cardonese és citar entre Súria i a
ponent de Castelladral (a.1008, TUNYENT-MUNDO,
Oliba, d.38). La
importincia de la Cardonenseprocedent de tan diversos llocs, era de
segur pel transport de la sal. Apareix rambé la st/adaMenresana que
partia de Sant Quirzc (a.951, ibid., d.668).
Al Montseny hi havia la divisoria be11 detallada, per ipsa serra
de ipso monte unde ipsa strata diuidit, usque ad aliam Stratam qui
per. .
git de Gerunda ad Barchinonam (a.878, AHADAL.,
Diplomes, p.71).
Al Penedes, ja ben aviat s'esmenta la strata publica ... qui pergit n
Barchinona ve1 ubique (a.956, S t Cugat, d.45). M i s al nord la strada Cerdana passava per Gurb de la Plana (a.961, Osona-Manresa,
d.893). És la mateixa strada publica magore que pergit per Snncto
Ipolito et uadit ad Ripol usque influmen Zzer (a.lOOO, Kc, d.646).
L'aleshores capital de la Cerdanya, Ix, tenia una seata publica
que uadit de Húcs I/olvirium (Bolvir, a.949, A H A D A ICuixti,
.,
d.72)9.
Més a llevant encara, al Vallespir s'esmenta ipsa via que discurrit ad
Confluente ve1 in Rosselione (a.953, ABADAL,
Cuixd, d.77) i que poc
despres s'anomena via VallisAspirana, com ja s'ha vist (a.981);o bé
la via qui discurrit de vicho Elna ad mare (a. 15.XII.914, Rosselldkllrspir), o la via yuipergt de vico Elna at Palatiolum (a. 19.IV.915,
Rosselló-Vallespir); la via que pergit de uico Elnae ad Castellum
9
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Rossilionem ve1 ubique (a.20.V.927, Rosselló-kllespir) i I'alcra uia qui
pergit de uico Elna ad valle Confluente esmencada en diversos docunients a partir de I'any 928 (Rosselló-kllespir), en els que se citen
una colla de vies menors i diverses vegades una de pública; dels que
es dedueix com era de ben comunicada la vila d'Elna, aleshores la
seu episcopal del Rosselló i comtats veins.

2.b. Vies en112 de la Marca
Pels testimonis narratius que en queden, els camins enlli, vers
ponent no degueren ser mai interromputs. Pensi's, si no, en la desviació de tropes des del peu de Barcelona fins a Lleida que I'any 800
permeté a Lluís el Piadós devastar les terres d'entre les dues ciutats
dominades pels irabs, coin ho explica el cronista Ermold el Negre".
És evident que, donades les relacions que els comtes Borrell 11
i Miró ting~ierenamb els irabs, hi devia haver altres vies per travessar la terra de ningú vers Hispinia. Consta que una uia morircha
passava per darnunt d'Olkrdola cap a ponent (c.992, Bflrcelona,
d.234) i devia baixar pel Penedes; després indagarem el quan i el
perquk d'aquell nom. Encara que fossin poques les vies que travessaven aquells Iímits poc definits, devien ser ben conegudes en períodes de tranquil.litat. H o veurem més endavant.
Els exemples més il.lustratius d'aquell va-i-vé des de la banda
cristiana són oferts per les narracions de recerca de relíquies per part
de monjos francesas i occitans". La més antiga que es pot llegir és
la del rnonjo Aimó de Saint-Germain-des-Prés dins de París, ben
conegut. Resumint, explica Aimó el viatge que comenyaren els

monjos Hildebert i Audald de Conques, de la Roerga, per a buscar
les relíquies de sant Vicens a Valencia d'Hispinia. Era I'any 855.
Aquell primer intent fou un fracis ja que les relíquies foren segresrades pel bisbc de Saragossa. Al cap de vuit anys i mig, doncs, vers
863, el comte Salomó de Cerdanya havia anat a Cbrdova a visitar
I'emir Muhammad per afers polítics, el que facilita la recerca de les
relíquies de sant Vicens finalment retrobades. Aleshores els dos
monjos, acollirs a Castres del Llenguadoc, protegits pel comte Salomó, pogueren recuperar, no sense amenaces al bisbe de Saragossa, les relíquies susdires. El retron, que detallen, el feren per
Balaguerl', tocant al Segre, pujaren (per una via anriga, que no era
probablemenr la que passava per la Seu d'Urgell) fins al castcll dc
Berga, s'aturaren a la Cerdanya, precisament a Alp i, per Llivia,
traspassaren les fronteres catalanes cap a Carcassona. Evidentrnent
aquelles vies de contacte amb terres dorninades pels irabs venien de
Lleida cap a I'interior, ja protegit, del Berguedi i la Cerdanya; allí
devien retrobar I'antiga via gran tradicional, con1 es diri ben aviar.
El mateix cronista Aimó de Saint Germain reconra una altra
expedició a la capta de relíquies; aquesta vegada dura a bon terme
per dos monjos del seu inonestir parisenc, Usuard i Odilard. Era
I'any 858 quan emprengueren el viatge passant per la ruta normal
que els dugué a Barcelona; d'allí anaren a Saragossa i, amb salconduits, fins a Cbrdova, d'on s'endi~~ueren
els cossos dels mirtirs
locals Jordi, Aureli i Natilia. De retorn passarieil per les vies
de Lleida i Balaguer, ja conegudes, fins a Barcelona, d'on, després
12. Sobre el pas obligar per Balaguer i la iniporrdiicia de les seves rorrificaciaris nl regle IX.
vegru Josrp GIRALT1 BALACllERO, B n l q l e r Decnmpnmenr n cii,int, a: <iCaraiuliya I'tpoca carolingia. Arr i culrura ibanr de rom5niom. Barcelona 1999, p.1 14-1 16: Pcrc
DALAI~A
1 ASADI,\,L>hIomn Cnrob<-/a(regaVI/¡-XII), Barcelona 1996, p.15-16, descri~i,
anib bibliografia anterior, una drra via mes desviada pel sud-ocrt del rrrritori cnrdi.

de reposar dotze dies, reprengueren el viatge, aquesta vegada, d'iuen,
per Girona fins a Narbona, Bezers i rnés amunt, ds a dir, seguiren
un alrre possible rrayat de la avia francescaa. Els fets relatats denlostren que les vies de relació servien també per afers de caire religiós,
combinats amb el comers i les algarades militars.
Aquesres algarades o incursions irabs en territori comtal catala,
des d'aquella del 897 en que morí Guifré el Pelós, eren freqüeiits.
No sé, doncs, si els catalalis tingueren gaire interbs en la reparació
d'aquelles vies i esrrades d'ús militar, almcnys en els períodes de
perill d'invasió.
A la segona rneitat del segle X, perb, es reprenglieren les ambaixades comtals pacífiques cap a Cbrdova. Per forGahavien de passar
per les mateixes vies del segle IX, probablement fetes renovar pels
comtes Borre11 11 i Miró. Precisament se~nblaque el responsable de
les vies de comunicació, de ponts i aqiieducres fou el gernii peric,
Miró que hauria restaurar el rec conital barceloní, el Regomir.
Quant al comer$ entre el nord i el sud dels nostres comtats,
exercit especialment pels jueus -que en el període carolingi gairebé només habitaven els nuclis ciutadans de Barcelona, Girona, Elna
i sobretot Narbona-, demostra prou quins eren els itineraris vers
Lleida i Saragossa més freqüentats per a inercadejar". Perb que
també hi inrervenien gcnt del país i fins estrangers atrevits ho
demostra aquel1 negociant de nom Robert, mort a Barcelona a la fi
del 1008, que porrava reles precioses de Flandes".

la n.2).
14. Pliilippr VfoLi~,r Q u i h r n horno riomine Roberto negocintorcu, a: ,,Le Mnycti Agc*,
69(1963 p.129-139: ara a Hirrdri(~de Cnrnliinyn. dirigid2 per Pierrr Vilar, vol.VI11,
Barcelona 1990, p.75-81.

2.c. Les denominacions de les uies menors

Les antigues explotacions agropecuiries d'kpoca tardoromana i
visigbtica, si bé en general no es mantingueren, sovint, pero, donaren lloc a les noves explotacions centrades entorn de les parroq~iies
rurals i dels monestirs. Des del període carolingi, el sentiment religiós feia que aquesrs centres exercissin una forta atracció; la gent se
sentia més protegida pels clergues i monjos, molt noinbrosos, que
no pas per una policia cointal o senyorial encara poc consistenc.
Les relacions entre aquests diversos nuclis de població rural
necessitaven de vies i de camins; les unes, refetes, els altres desbrossats o, si calia, trasars novament.Ta1 com se citen en la documentació, moltcs vies menors portaven vers poblacions de les quals només
s'esmenta el nom del patró de I'església; per exemple: quipergtt ad
domum Sancti Quirici (de Muritanyola, Vilatorta), qui discwrrit ante
domum Sancti Andree apostoli (de Gurb), ad Sancta Maria de
Zabatarios (Sabaters, Viladrau), ad Sanch Petri (de Roda de Ter), a
domum Sancti Martini (Sescorts, Casserres), ad domum sancti
Bartolomei (del Grau), ad domum Sancta Maria (al Berguedi), stratu de Sancto'Clemencio (Coll de Nargó), ad domum Sancta Maria
Antiqua (Mogoda), ad domum Sancti Stephani (a Múnter, entre
Tona i Malla), adsanctum Ipolitum (de Voltregi), ad domum Sancta
Columba (a Sant Pere de Casserres), quipergit ad Sarrcte Eugenie (de
Berga), qui uadit subtus domum Sancti Felice (Sasserra), ad domum
Sancti Kncenti (Maresme), qui pergit ad Sanrtam Dignam (Olerdola), quipergit ad Sancti Cunlfdti cenobio (del Valles), quipergit ad
domum Sancte Marie (a Argeles). Les cites són espigolades en docs.
del s. x (a: Osona-Manresa; Vi6 Barcelona;Andorra; Urgell; RosselldVnllespir).Aquesta forma de designar la toponimia viiria menor és
un indici inequivoc del canvi conceptual provocat per la religiositat

popular profundament arrelada; s'havien oblidat la majoria dels
noms dels&ndi romans i de les vil.les tard~im~erials,
al construirhi damunt les parrbquies carolíngies.
Aquelles vies i camins rebien indiferentment els inateixos noms
de via i estrada com les més grans i públiqiies. Molr sovint, perb, és
el semitario, semedario, el sender o cami ilorinal d'anar a peu; com el
semitario que passava per la Roca Foradada del Montserrar (a.924,
Osona-Manresa d.273); els que enrorn de Sant mart tí d'Aiguafreda
de Dalt anaven a les deus d'aigiia de Canyes i Canyelles (a.898, ibid
d.37); i el que anava per la serra de Vulpellac a I'Empordi (a.936,
Girona, d.71). Així i tot, un sender podia reilir imporrincia estrategica; en un mateix document es contraposa soviiit a via i a estrada
(aa.984 i 990, ibíd. dd.1473 i 1570): una via en mig de I'alou de
Baó, i n via quepergit ad Pidiliuno et inde descenditper ipso semitario
i travessava laTet (a.988, ABADAL,
Cuixd, d.109). Com rambé notable devia ésser aquel1 ipso semitario qui discurrit ubique des de Sant
Fruitós de Bages (a.973, Osona-Manresa, d.l 143), o l'alrre semitario
quipergit ad ubique prop de Tona (a.995, ibid, d.1707). L'alo~ide
Canyelles, a Castellar del Valles, el rodejaven, per un costar, I'estrada i pels alrres tres, iina via, segurament un cami menor (a.965,
Barcelona, d.87).

2.d. Les vies urbanes
Sovinr s'indica que vies i estrades eren dins de la ciurar, com
aquelles cases de Barcelona qui adherent in ipsa strata qui exinde
discurrit (a.920, Barcelorra, d.lO); o aquella que anava i n domum
episcopale... iungit i n ipsa via qui pergit ad ipso palatio commitnk
(a.928, B,zrcelona, d. 15); i unes alrres cases in uia qui p d i t u r p e r
ipsam portam (a.975, Barcelona, d.112).

Fins hi ha el testirnoni del comte Miró de Barcelona (t966)
d'una via que circumval.lava el pla de Barcelona, del Besos i la mar
(alla on ara acaba la Diagonal), per Sant Andreu, fins a (Coll de)
Finestrelles: in planicieJumine Bissaucii, de ipsa mare usque in via
que d u n t nd Fenestrellas, que est super Sanctum Andream (a.966,
Barcrlona, d.89), via ara en part resseguida per la Ronda de Dalt.
D'aquesta mateixa via de Palmas ve1 de Orta devia baixar fins a la
ciutat de Barcelona la estrada publica ve1 i n rio de Orta (a.985,
Barcelona, d.152). Una via consueta hi anava des de Provenqals
(a.992, UDINA,
Archivo, d.236 i 238). 1, per I'altra banda del pla,
per sobre Saiit Pau del Carnp, la via quipergit ubique, scns dubte la
que sortia de Barcelona cap a ponent (a.986, Barcelona, d.153); a
inés de la via quepergit adporto des de Montjuic (a.978, UDINA,
Archivo, d.183). No cal citar més vies dins i entorn de Barcelona ja
que han estat ben estudia de^'^.
Dins de Girona tainbé s'lii esinenta ipsa strada quepergit de +o
muro que tenia a I'entorn les cases d'Atubí i Dagberc així coin I'església de Sant Genís (a.950, Girona, d.88); i la via pepergit addomum
Sancta Maria velad ipso muro... in ipso muro velin ipsn tuve..., in via
quediscun't ad domum Sancta Maria vela porta Onnare (a.979, ibid,
d.118); o molt a prop dels murs de la ciutat: propefores iuxta muros

15. Es pot calisrnrar, uii cop cofisiilrar I'erudir Fnncesc C A I I I ~ I~Ci\uni,
I ~ A SLn cirltirr dr
Unrrilonn. valurn de la Grogr,$irgtnernlde Cnrali~nyn,Barcelona (c.1910). p.294-328,
en la nava Hi-torio d~ Bnw~lonn,dirigida pcr Jaiime Sob~e<~iiCs
i Callicá, vol 2: Lnforrnncid d? /Q Bnrc~lonnnledi~~inl
Ajiinrnmenr dc Barcelaiia i Eciciclop$dia Caralatia,
1992, anib capirols de Joan Ailiaiid de Lararrr, I'liilip Uaiiks, Josep M . Salradi, Cariiic
Batlle, Xavier Barcal i Manuel Iliu; i especialnieiir el dc Gaspar FELIU1 MONTFOIcr,
qiie ja havia publicar i~cibon rrcball, rn rnpnnimlii Ilell'ls út 6iimtlorrn iiLrrg&~:a: .El
Pla de Barcelona i la seva hisrhria. Acres del 1 Cangrés.... celebrar ... 1982.n Inrririir
Miinicipal d'Hisrhria, La Magraiia, Barcelona 1984. ]a abans J. ESTRADA. Viflsypoblnmiento romano rn eltmitorio deliretz mrnopolitarin de Birrceionn. Barceloiia 1969.

Gerunde in costa Sancti Martini.. i n ipsa rwadzpublica... i n ipso muro
de Gemnda ve1 i n turre de Gauzfie Edal (a.lO1O, ibid,d.l66). Tant
dins de Barcelona com de Girona ja s'han vist les calles i callc esrrets.
La nova seu episcopal d'Urgell esrava envolrada de duabwpartibus in
stratas et de IIIQ in riuo (a.9 17, Urge14 d.76).
2.e. Kes entre muntanyes, valb i estanys
Fora ciutats les vies i estrades passaven per una vall: quipergitper
ipsa valle de Ausore (Osor, a.958, ibid., d.804); o prop d'un riu: i n
ipsa stradajanciska ve1 in riuo de Boxos (Bojons, enrre Crivillers i
Sanr Sadurní d'Osormort, a.965, Vtc, d.372); o combinat &un r i ~ i
i l'estrada, in ipso rio ve1 in s m d a (publica) (el Besos a Reixac, a.963,
Barcelona, d.72). A I'Empordi s'hi rroba la via que discurrit de
Montemaiore ad Villare magiore i la strctta que discurrit de Vtlanoua
ad Stagnolo; i, més en sota, ipsa via qui de Rodes (Roses) uadit per
ipsos cannars siue i n ipso stagno que dicunt Castelkone... i n ipsa smada qui pevgit per Matamala a diversos estanys fins in ipro stagno
maiore que dicunt Castelione (a.1007, Girona, dd.161 i 162), perfecrament identificables amb vies que rravessaven la zona d'aiguamolls entre la Muga i la badia de Roses.
A I'Alt Urgell n'hi havien moltes, com aquella que anava
d'Elins subtertorerecus uia guidisc~~rritadNouas
(a.839, Urgell, d.9);
I'alrra stratapublica soca del castell d'Elins (a.878, Urgell, dd.9) o la
via qui discurrit de villa Corneliana a l'extrem més alt del Cadí que,
baixanr avall, anava ad via qui discurrit ubique; i I'altra strata de
Banatte subteriore qui pergit ad Vllanoua enrre el Cadí i la Seu
(aa.860 i 862, .Urgell, d.19 i 21; veure encara a.869, d.24). La densificació es constara a Pallerols on una pesa de terra es troba inter II
uias qui inde dircuvrunt (a.935, Urgell, d.951, i a sota Sant Feliu de

Casrellciutat un hort llindava per un costar in stratas, sens dubte les
que baixaven $Andorra a banda i banda de la Valira (a.944, Urgell,
d.106); i poc més avall, entre els rius Valira i Segre, in $trata qui
vadit de Civitate ad Erasuz (a.987, Urgell, d.2 10).
Entorn d'Elna hi ha el w d d e j u m i n e Ziho et est in ipsa uia
quod discurrit de Atiliago ad Tresmales, i per aquiló in via qui pergit
(discurrit) de vicho Eliza ad mave (aa.878 i 914, Rosselló-klhpir,
d.9.1); i encara també a Elna, irr via qui discurrit n Sancto Cipriano...,
in via qui pergit a Berchale silva...;in via qui pergit de uico Elna ad
Palatiolum (a.915, ibidem); la via quepergit de uico Elnead Cmtellum
Rossilionem ve1 ubique, passant pel riu Riart i per Cabescany (a.927,
ibidem); i una dotzena de camps de la catedral d'Elna a Vilaseca: i n
via qui pergit de Kio Elna ad valle Co-fluente (tres vegades),... in via
qui pevgit de Vilkz secca ad uilkz Baias,, ,, in via qui pe~gitde Villanova
ad villa Ortazfano,... in via qui pergit de Villa seca ad Stagno Aualrino
(a.23.11 i 27.XI.928; 15.111.930, i altres de 932, ibidpm). Com s'ha
pogut constatar ja abans, la vila d'Elna apareix, des d'antic, ben
comunicada en totes direccions.
El relleu del terreny pot ésser un accidenr notable: ad ipram
viam qui discurrit de monte Albarie (I'Albera, a.875, Rosselló- Kzllespir); una uia quipergitper ipsa Inferma (Serra de Senferm, entre Vic
i Sanca Eugknia de Berga, a.950, Vic, d.271); una serralada: in shata qui discurritper ipsa serra, a 1'Alt Urgell (a.889, Urgell, d.33); in
strata quepergitper serra de Olone... in rio de Olone ve1 i n Gavarresa
(a.984, Osona-Manresa, d.1446); a Ardevol del Solson&shi ha la via
qui est i n sera de Sellerus (a.986, Urgell, d.207); al Maresme, a
Premia, i n
uia qui vaditper ipsa vila, de ociiduo in uia qui vadit
adipso munto (a.989, Barcelona, d.184); a la Cerdanya, entre Riu i
Balcarga in ilkz via qui currit ad illo torrente de Sancto Martino
(a.994, Urgell, d.237); o al Gironks, entre Cru'illes i la Bisbal: i n

+

strata ve1 serra que discurrit adflurnen Adaron et de circi in strata que
discurrit de Crucilias per fossas usque ad Sanctam Mariam (a.891,
ABADAL,Diplomes, p.365-366); de Su a Riner en el Solson&s:per
+a finte de Sudane... in +SU strada qui pergit in Rionero (a.997,
Urgell, d.250); o passar per una munranya més alta: uia qui pergit
per Monte alto (Montalt, al peu de les Guilleries, a.935, OsonaManresa, d.413), o per una carena: ipsa uia que uadit adMontezellus
subteriores (Prarnarbones, arran de Vic, a.998, Kc, d.623); a la stratam per Serram longam dircurrentem prop d'Artés fins al Llobregar
(a.889, ABADAL,Diplomes, p.297); a una via subirana qui pergit
ubique per la serra de Casrellrallar (a.950, Osona-Manresa, d.662);
la stratapuplica qui discurrit subtw turrem Nebulea I'Espunyola, tot
ananr de Solsona a Berga (a.950, UDINA,Archivo, d.130); encara, la
curiosa strata qui dücurrit de Muliere mortun ad ipsoplano a I'Albera
(a.922, Rosselló-Vallepir); i la que anava a casa d'iin particular de
Llaers: uia qui uadit nd ipsa casa quifuit Galindoni (a.942, OsonaManresa, d.523).
Es poden recollir alrres noms, encara, coin la uia Molera que
anava, bbviamenr, als molinos molentes (a.981, Osona-Manresa,
d.1334). Més curiosa, la stratapublica que dicunt d d d u a s sororesx et
pervenitper ipsa uiapublica wque ad Litterano (butlles d'Agapet 11 i
C u i d , dd.73 i 94), que un altre
de Joan XIII, aa.950 i 968, ARADAL,
document solemne (privilegi de Lotari, a.958, ARADAL,Diplomes,
p.96) ja identifica amb un segment de la shata Francisca.

S'ha comenqat a esmentar pel seu nom la més importanr de les vies
dels segles ix i x a Caralunya, que fou sens dubre la stvtlta Francisca.

De moment no preciso si eren més d'una les que reberen aquest
qualificatiu. En tot cas, tenia una significació ben especial, ben
important per al país, tant per les seves característiques com pel
traGac, tant pel seu origen com per I'escratkgia b&l.licade la reconquesta'" Se I'esmenta en els documents amb grafies diverses que
tendeixen al romanc catali: pancisca-fanciska-fiancircha, fiancescha-fianzescha; més rard, en els segles xr i xri, se'n parla en la forma
més savia,fancigena (a.1075, Marca, col.1166). A prop de Besalú
també era coneguda seguratnent com a strata r e ~ (a.977,
a
Marca,
c.920); pero ho veurem més endavant.
3.a. La intervenrió del comte Borrell
El millor per a entendre quk era la via Francisca és copiar-ne la descripció que en féu el comte Borrell 11 de Barcelona I'any 988 en el
document soleinne de donació de I'alou de Reixac al inonestir de
Sant Cugat del Valles (10 mar$ 988, Sant Cugat, d.217). El text
redactat pel jutge Bonsom de Barcelona" en un llenguatge Ilatí fora
del normal i amb cites d'altri, coin diré de seguida, dóna les afrontacions de I'alou: iprius alodis quadrifinwque cingitur cunctis istis
limitibus: primum orientakm sui limes incoatur ab d e r publicum
...; et sic protenditur secundum recta et
quem uia calciata appellant~,

16. BALARI,p.321-327 i 712.713, en dóna rnolrrs rcfertncirs Fins d segle xii i cci descriri el
recorregur fins a Olerdola. DesprCr d e Rdari la hihliogrha és inés abundair, dliieciys
prr a dguns segmerics; s'lian de corisulrar algtirics inrerpreracinns dunades prr Uaniiassie
i Bolós en les obres cirades a la nora 2. Aquí es precisen i corrrgrinrn dades i dares aparegudes després de Balari i s'hi afcgeiren alguner drres cites que rainbé inreressen.
17. Es por veure A.M.Murio6. Eljr<tge Bnniom de Barcelona, calligrnfi copiito dc1979 al
1024, Spolero 1995, ara a: A.M.Murro6 Obrer rompltrer. voll! Cntalr<nyn, 1. D e Id
romnnirnr o la iobirnnin, Barcclana 1998, p.587-610; a les pp. 596-599 coinenro
aqucsr dociimecir, el scii csril i rainbé les rrws idees politiques.

jlexuosa sui limitum racione; et eueundo succedit in castulo ipsius colli
supraminentis quem iuxta uulplis oppinio antiguo preventus est ei
rastel10 de Mallato; et inde per latera huius castelli, secundum naturam sui loci, ipsius limer sesepaululum ibi se mruat... et sic inde deducitur per limitakm ostensionem qui per ipsa summa serrarum ac
codum capita apparenh etper mediis ipsis aquiuergis qui per pluuiarum tempus diuergi rolent, ad utriusque limitum custodia mneati consistunt, etpertingitur usque ad «alia uia publica superioris» ubi uulgi
dicunt Congostello. Inde rucceditur septentrionalcm deutera sui limes,
et connectitur cum termine Barberano; et inter medio illorum transit
«predicta uia publica,, qui exit de ualk Canalilias eetpergit ubiqucu.
Et de occasu htere incoatur trz$rie sui limes ex (<intermissotramite
publico),...;... diriuatur per marginalem comprehensionem notarumque defixio qui per ipsa media summa serrarum ac collium uclper
mediis ipsis a q u i ~ e r ~ tempore
~is
imbrium dzfluerrtis sunt positas et
defrxs inter termine Palatio Auzito huiusyue geminum latus in titulum custodia, et descendit urque i n ,wia calcinta>,-et reuertitur contra solis ortu a latere meridiano recto itinere- cqucm ad honorem et
decorem transitu Franchorum hit saxorumfiagminibur conculcata et
diligentiw confirmatau, et sic includit penultimum quadrz$rie rui
termini ubi i n c h o a t p r i m ~ m ' ~ .

18. Recenrineiir m'lie idonar q u e aquesra detiiiicid de liniirs esri lireralmeiir inspirada en
1'Ari Gromnricnde Giseiniirid, un autor del srgle ix. que Bonram va copiar cii In irirroducció al seii Libtr ii~dirrimpop~tlnrii,escrit a Barcelona el 101 1 i conservar a El
Escorial. ms. 211.2, foli 4-5. Subrarllo Icr frases lirerals o inspiradores: ... Nec vtrenrir

qrtia borr~mfirndonrm rtiiit conditor unllenz, el ti, per M adprehcnde k
m
moritrrr~rysrnd loci expoiitionem in qrro u~rirniderlarnntr A'am rrr eminenrfimn m
locon<rndivlria qi~odpertinetrepnrntim per n p n r i < n i divervin . / ... Riyurem q~~icyiiid
inter dxo r i p n "el modi~mlinenerecri<mprospicdi~r.
Hec est r<tiyr<cqicod inplnnitin ro!
posiri rzrnt h i e ~ i m,
d fmcinti, er qiiod dicirnexl<orl<m. ert qzrirqriid ierirndfrm nnntrnni ctrruntrix i d err, yi,irqi<idfierit sndiqirepr$,sarn pbminlii nrriie coll~cti
o... I Hm eir

De primer cal establir-ne la situació. Malgrat I'estil una mica
enrevessat de Bonsom, sembla que la via calciata recorria la carretera actual BV-5001 pujatit per I'esqiierra del Besbs fins al Congost i,
potser, fins a can Congostell (ATC 119, 42/03); I'altra viapublica
superiorir, més elevada, seria la N-150 que anava al Valles occidetital, passant enrre Barberi del Valles i el bosc de Canaletes (ATC
124, 29-92), cap a Terrassa i Manresa.
Les caracterisriques d'aquell cami públic, anomenat calpda, eren
qiie discorria forqa recta (almenys eii aqiicst tram), i que era empedrada des de feia temps. Per a exalqar-tie la qualitat Bonsom diu que
era pitjada amb trosos de pedres (i probablemeiit de cbdols): una tecnica prou segura i ripida, encara que menys acurada, perb també
menys costosa que I'enllosac dels romaiis. L'expressió diligentiw conjrmata em sembla quc vol dir que havia estar refermada, reparada,
refeta amb cura; gosaria dir que per ordre del mateix comte Borrcll i
del seu germi Miró, ja difutic, que sembla haver tingur la responsabilitar de mantenir aqiieductes, ponts i esrrades públiques en bon esrar.
Resta I'elogi dels francs. Hi ha sens dubte un record histbric: el
pas de rropes franques clurant els vuitanta atiys que van entre la fi
del segle VIII i la meitat del segle IX; després ja no hi transitaren mai
més. Perb, si no fos que ho diu expressament, més aviar sorpren que
-

-

lcx Iiminm er reptgaho hcon<ni. / ... Tprminrts ert qi~odniiiirnrmyrtr err jinti.
Controurrrin eit intrr duoipli<reiqz,evicinor...Interplirrei rr$nii<mficir niiyi<ibirilorii
rt ynnL(rifiniiim reci<nr/zrmproximni pojrerjionri... / ... Sclnzinn montirrn?mrninor nrr<taJ... / ... Alid (lora) ucro ridinfZfxo moiztiztm, id cit. per nlrrrn nzontii rippr rirrre>im
Jirimafnrii<nt... / ... Nnm er ipri montes ornnino lora drrr.rrninnnri<r../... Ermirii vera
non i<rinn,nienizirnm itiur rr continenr.. /... Sx~ntrnirntrrrnini qi,ibi,r/ide~ no,, err "dibente. iiri diomrr~r-.
Orririei limitpi irinerr pi<hliio h e r e debrni, yi,i h t r n nc
ririliirnfidej fines?) pri~intoiáiiiuidtnr, et in medi,, ¡ter uirbliciirri; hii tnlei non irmt in
oninibtu locij... / ... Si enim ntnt cerre I ~ ~ cconmnnrrnrdiner
J,
rr obrrruirtioriri. remper iigncm in omnib~aterminirpmiriim ert ...rrii?m iti qi<ibuidamio.nrrrin frncnrinik<iconn<lolhnnt, ~<tfirmiiti
rrnrenr...

en 988 l'obra es considerés ea honor i glbrian d'aquell pas dels
francs; quan Borrell i Lotari cot jusr feia ~ i i any
i
que s'havien reburjat respectivament I'ajut i I'obedikncia, a seguir de la demanda friisrrada d'auxili, després de la destrucció de Barcelona del 985 pels
irabs d'Al-~Mansur.A no ser que Bonsom hagués embellit ainpul~losamentla frase, ja que recorda en el texc que el seu senyor
Borrell era, gratia Dei, hibereo duci dtqUe marchiso, que la datació és
fera anno I0 Ugo quippe rege magno regnantefrlicitev, i que, a partir
d'aquell mateix any, Bonsom equipara el duc Borrell al rei Ug6,
abans tambe duc i comre de París, en la data dels documents: regnante Ugone qui anteafuit magno ducio encara, guipridem yetinuit
arcem ducatui magno (aa.988 a 995, Sant Cugat, dd.eiitre el 217 i el
302; aa.995 a 997, Barcelona, dd. enrre el 247 a 309).

3.6. Qui li va donar el nom
Encara se'n deduiria una altra conclusió, corroborada per alguns
fets: el nom de via Francisca no li van donar pas els francs a I'enrrar
al país, sinó els habitants del que després se'n diri Caralunya. Tot i
que aquesta estrada tan esencial era la utilitzada per les ja cicades
ambaixades dels sobirans francs i comtes catalans a Cbrdova durant
el segle IX conegudes pels historiadors dels paisos veiiis, jo dubraria
que aquest fet ajudés a batejar-la arnb aquel1 nom. N'hi ha una
prova, em sernbla clara, en la manera com l'anomena un rci franc,
Lluis el Tartatnur, en un precepte del 878, que en copia un altre de
prou significatiu de Carles el Calb de 8601862, ara perdut, desrinats ambdós al bisbe Frodoí de Barcelona. Els sobira'ns situen els
Iímics de la seva dibcesi per zjsa serra de +so monte (Montseny),
unde ipsa strata dividit, usque adnliam Stratdm quipergit de Gerunda
ad Barchinonarn (ABAUAL,
Diplomes, pp.67 i 71); per la cort, aques-

ta estrada tan important de Girona a Barcelona, encara no tenia
nom específic. Poc es podia, doncs, atribuir als mateixos francs el
nom de Francisca, ja que, repeteixo, no rebé pas de seguida aquest
apel.latiu en el país per on passava. Ni tampoc li podia donar el
comre Berh, tot i circular-hi alrnenys des del 798 i fins al 820, com
tindré ocasió d'exposar-ho després.
En canvi, strata o uia Francisca ja apareix en els documents de
personatges catalans, públics i privats. Al Conflent, entre el Tet i la
Llitera, el 865, ja se I'anomena Shata Francisca (PONSICH,RossellóEllespir); i a sota el Pirineu, a la Vallfogona de Ripoll, la uia
Francisca apareix el 917 (UDINA,
Archivo, d.52). No és fins al 958
que la cort franca fa constar la strata Francisca en un documeilt reial
de Lotari per a Cuixi (ABADAL,
Diplomes, p.96). En tot cas, és segur
que I'esborrany del precepte, amb els noms de les afronracioils, que
la cort desconeixia, fou presentat a Lotari pels monjos del Conflenr.

4. Restauració de la principal via romana dita després «Francisca»
Deixant de banda els problemes sobre el seu nom, que hem vist, i
del seu traGat, que tractaré després, es podria preguntar per on
entraren els francs en les diverses campanyes bfl.liques anteriors
a la presa definitiva de Barcelona el 801. Carlemany, des d'abans de
la fi del segle VIII, havia ordenat incursions cap a Hispinia, que travessaren el? Pirineus de la regió catalana -1'Única dins la península
que va rebre el norn factic de Marca Hispanica- i que li permeteren conquerir les ciurats d'Urgell i de Girona. De fet, aquel1 primer
comte Borrell, que aleshores dcvia governar els comtats d'Urgell i
Cerdanya, rebé I'encirrec de refer la ciutat d'Ausona i els castells
de Cardona i Casserres.

zarien la via de la Cerdanya. De totes maneres, les successives trameses d'exercits únicament, o preponderantment, de tropes franques a la Marca hispinica després del 810 o, a tot estirar, del 850,
no arribaren a traspassar el Pirineu cataliZ0.

4.a. La intervenrió del comte Berd de Barcelona
H o m es pot preguntar, com he insinuar, si hi hagué més d'una strada Francisca -serise el nom, és clar- i si aquestes foren tragades o
refetes d'un sol cop, encara que fos durant uns quants anys. Creuria
que efectivament hagueren d'ésser refetes al ritme de I'entrada de
tropes, llavors de I'intent de setge de Saragossa del 778, de I'ocupació d'Urgell i de Girona el 785 i fins abans de 1'0cu~aciópermanenr
de Barcelona. Aquesta manera de proccdir és de l o g i a pura.
Potser és més dificil de saber fins on devia arribar, no pas el nom
sinó I'empedrar de I'esrrada. Creuria que el comte Beri de Barcelona
hi havia d'estar relacionar. Aquest comte i marques per excel.lkncia,
era familiar de Carlemariy i fill de sant Guillem de Gel.lona, el cap
de les tropes franques que arribaren arran de Barcelona abans del
801. Beri fou noinenat comte de la ciutat, tant per haver-ne inrentat I'assalt un pare11 d'anys abans com per la confianp del rei Lluis,
que li encomani la custodia dels territoris de frontera.
Creuria que foil Beri qui, tot preveierit la continuació de les
expedicions successives cap a 1'Ebre i Tortosa, arriba ben aviar
davant de Tarragona, I'antiga metropoli de la provincia romana.
20. A ~ A D A LGtnlirnya
,
cnmlinpFn,vol. 1, 1. Uarcelona 1986. p.39-92, i esp. p.47. 50 i
209-213; I'Asrrbnorn descriu un cami congorr i prrillós parrar per les rropcs franqiics
vers 8 0 8 ciirrc el Citica i I'Ebre. rnrntrr el rei Lluir a n w a cnp a Terrosa, ibid., p.209.
ABADAL,Ehprimerrcornrcicnrnl?ni, Barcelo~ia1958, p.178 i pissim; IDEM, Cntnlrrnyn
carulinpa, 1.1, p.209.

sistkncia del seu nom en un lloc estrategic al qual el1 hauria fet arribar la restauració de la via, que en va fortificar I'entorn i el va defensar uns anys.
A Beri, encara, penso poder-li atribuir un altre mkrit: el d'haver escollit, per a entrar en territori catali una bona part de les tropes de Lluís el Piadós i travessar el Pirineu, la via que del Rosselló,
recorrent tot el Conflent, pujava fins a la Cerdanya pel Port dels
Forcats i, per Alp, pujava i baixava la collada de Toses. És la que
prendria posteriorment el nom de via Fyancisca. ;Per que aquesta
desviació dels itineraris tradicionals?
Jo crec que en puc donar dues raons. Beri havia de conkixer
molt bé la ruta del Conflent. A més del fet d'ésser molt probablement comte del Rosselló, Beri posseia ja dels seus avantpassats uns
alous importants al Rosselló i sobretot al Conflent, just entorn del
monestir d'Eixalada, a banda i banda del riu Tet. Aquesrs alous
foren donats, probablernent pel fiII de Beri, Argila, a sant Andreu
d'Eixalada (d.24.11 846, PONSICH,Rosselld; s'hauria de substituir el
nom de Beri pel d'Argila); que, confirmats després per Anna, la
néta de Beri, a la fundació del monestir de Sant Andreu, després
passaren al de, Cuixi (a.868, ABADAL,Cuixi, d.16). Entremig
d'aquest gran alou, en part entre congostos, hi passava el riu i la via
principal del Conflent.
Si a aixb hi afegim que Ermold el Negre, el poeta bibgraf de
Lluís el Piadós, explica el perill constant que, durant aquells anys
enrre 799 i 801, suposaven les grans rapinyes de botí que els
moros feien a1s francs des del mar i s'ho enduien amb vaixells caD
als seus porrs (el més proper i actiu, segons Ermold era el de
Barcelona), comprendrem per que un dels exercits de Lluís el
Piadós no volgué entrar per les vies Domitia i Augusta, vora mar,
i preferí una via interior més
Segons Ermold i els

Annals de Moissac" Beri foil aquell cap dels gots que sovint ja
havia intencat assalrs a la ciutat de Barcelona duranr dos anys,
abans del definitiu del 801.
Per molt que fos el comte Bigó, doncs, qui dirigia el cos d'exercit franc que entra finalment a Barcelona, no dubraria a dir que fou
Beri qui aconselli la via interior, ja que la coneixia prou bé per
haver-la recorregut inspeccionant els alous de la família i tainbé rot
acomplinr-hi els deures de la funció comtal.

5. Inici de la «via Francisca» al Rosselló
L'origen i el recorregut de la uia Francisca devien ésser, com s'ha dit
abans, els d'anrigues vies romanes2'. Encara que la via inés esrudiada
recentinenr Pirineus enlla, la uia Domitia, que dins d'Hispinia esdevenia' la uia Aupsta, fos també la mis espectacular, que passava el
Pirineu per les Cluses i el Pertús, sota els trofeus de Pompeu, no voldria pas dir que tot el tracat de la uia Francisca correspongués al de
les antigues Domitia i Aupsta. Tinc els meus dubtes que exposaré.
Per a coneixer el primer segmenr de la Francisca, caldri recórrer
el tro5 final de la Domitia de la m i dels docuinents d'arxiu conser23. Tcxros

eii ABADAL,
C a r a b r v cnrolingio 1.1, p.185-186 i 199.
24. Cal veitrc Marc MAYERi Isabel RODA^ Li? uin A~yrlrtadei Pyrénéei d I'Ebre, a: «Voies
romaincs dii Rlidlic i I'Ebre: via Domitia er via Augusrai, (eDociimciirs d'arqucologie frangaisen 61) I'aris 1997. p.114-125; repres per Kosrrio NAVARROSAEZ, &ex
romaner. . , EA mil.linrü i e
ls manjioner, a: ,<Delroma al rornhnic. Misrbria, arr i ciilruri de la Tarnconciire i Medirerriiiia entre els srgler. iv i xn, Barcelona, GEC, 1999.
i Iszbel I~ovA,Aproximncidpreliminara la xnrxn
106-109 i 126. ]a abaiis M. M,~YER
p..,
vrnria romana de Catalirnyn, Annex 1 d ~I'la de carrcreres de Carairinya. r.1:
Anreccdciirs Iiisrbrics», Geiirralirnr de Caraiiiiiya, Barceloiia 1983. Pcl qiic roca a l
Kossclló, leati-Pierre COMFS,Ln uio Domitin de Salsirhe d Ad Centsriontr, 1 marrix
voliini «Voies romaines du IUi6iir iI'Ebre~,1997, p.88-110.

vats de I'ipoca carolíngia, afegint-n'hi, si s'escau, algun de posterior,
aclaridor, i les mencions d'aquells documents que parlin de mata o
uia calciata, carraria, que pevgit ubique, sempre que siguin sobre el
trapr de la que, a prop d'elles, s'anomeni Francisca.
Al comtat del Rosselló, I'alou de Salelles, rodejat pels termes de
Cabestany, Perpinya i el riu Reart, tenia al costar la uia quepergit de
viro Elnae a d Cdstellum Rossilionem (20.V.927, Rosselló- l/nlkspirj;
seguint una mica més aval], a Vilanova de Raó (entre Cabestany i
Elna), uns limits passaven in via quipergit de Narbona a d ipsa Clusa
(a.932, PONSICH, Vies comunicació, p.85; text en Rosselló-kllespir,14.III.932), i aquclla altra uia quipevgitde ViIhnoua (de Raó)
a d Montem Albariae (a.15.III.930, Rosselló, Ellespir). Més avall
encara, entre el Voló i Maurellis, es parla de ecclesia Sancti Martini
a d ipsas Felonicas (Fenollar) in uia quae discurrit a d ipsai Clusas
(a.844, Carlcs el Calb pera Arles, ABADA[,
Diplomes, p.28, citat per
PONSICH,Ees corrru~iicació,p.85). Podria referir-s'hi també aquella
via que més arnurit, sota l'Aglí passava per Rivesaltes, Peracal$ i
Apii (Pii) on, en un document s'esmenta set vegades I'afronració in
via qui pergit ubique (a.961, ABADAL,Cuixd, dd.9); Cap al.lusió,
doncs, al nom propi &una via tant important.
Pero era justament nomes al separar-se d'aquesta via romana
que la desviació cap a ponent va prendre el non1 de via Francisca.
La indicació es troba en un document de I'any 876 (Rossellól4lleqir)"referent a una terra del comtat del Rosselló damunr la
-

-

25. Pere PONSICH, Ro~~d/d-V~~~eipir,
p.R5, el descobridor d'aqiicsr rexr exrrrrnamenr
iinporcaiic, diu quc aqiiesra vrndi d'uns parciculars a I'aliac Casrrlli d'Arler seria dc
l'aiiy 801. refiar de la data que d6na uiia cbpia del rcgle xviii, prls anys 33 del rei Carlcs
iiaiiiio primo imperanre», que nomes padria rcfcrir-se a Carleniany De fec, perb, a
h l e s hi hagiiC iin alrrc ñbar Cirtellb 11, pels aiiys darrers de Carlrs el Cdb quan esdcvingiif emperador; el dncurnent seria , doncs, dcl 876: el seu rsril també ho acoiisella.

vila de Paqi in «via publicau qui et inde discu~it,,,que din'mr

Francisca,. et pervenit usque «in alia,, qui vaditper ipsum Portellum
ad Helena. Aquí es veu clar que la Francisca comenqava cap a
ponent i no passava pas per Elna, la qual tenia entrada propia, cap
a Ilevant, per la via del Portell. Tant és així que per Tuir hi havia una
altra via qui discurrit de valle Confluente ad vico Elne (a.960,
ABADAL,
Cuixd, d.88). Seguint avall, també a ponent i abans d'arribar a les Cluses, en sortia la via Vallespirana, ja citada (a.981,
ABADAL,
Diplomes, p.21).

5.a. La via Francisca pel Vallespir i el Conflent
A partir del que es suposa que seria el comenqament de la via
Francisca, al separar-se de I'antiga via Domitia, es por documentar
forqa be el seu traqat. S'acaba de veure que comenqava a Paqi, en el
Rosse116 (a.876); correria entre Fontcoberta i el riu Bules in ipsa via
qui d h r r i t in Confluente (a.1008, JUNYENT-MuND~,
Oliba,
d.39). Arribada a la val1 mitjana de la Tet, amunt de Marquixanes,
ran del riu, anava ad viam veterem i Prada, fins a una altra viapublica qui venit de Astover (a. 1035, ibid., d. 120); a Estoer és mencionada una propietat que tocava de IIpartes in ipsa spata (a.986, Urgell,
d.205); i a la mateixa vila, encara, ipsa via yui pergit ubique
(a.lO0011002, ibid., d.268). No gaire lluny d'allí, a Espira sobre el
t Conjuente ve1 in Rossilione
Llec, es parla de la via qui d i s r u ~ i ad
(a.953, ABADAL,
Cuix2, d.77).
Les referlincies explícites mis freqüents a la nostra via Francisca
s6n de propietats de Cuixi, probablement degut a l'abundant documentaci6 que n'ha pervingut. Els alous que el monestir posseia en
el decurs de la via I'assenyalen molt aviat: l'alou de Prada i Mata
tenia els Iímits entre la Ter, la Llitera i in mata Francisca (a.865,
-

-

Rosselló-Ellespi~)~;
el gran alou que envoltava el inonescir entre
Taurinyi, Corts i Codalet, des del Canigó anava usque ad rtrtitam
Frarrrisram (a.958, precepre de Lotari, ABADAL,Diplomes, p.96);
strata que, curiosament, canibé se la coneixia com a snata publica
que dicunt <cadDuas Sorores», nom d'origeii popular cestimoniac per
un altre document solemne de ben poc ancerior (a.950, burlla
d'Agapet 11, ABADAL,
Cuixa, d.73);era la maceixa smdapublica que
tocava Catllar (a.948, ibid., d.71). Remuntanr la val1 de IaTet, prop
de Verner hi passaven dues vies: la nova, ipsa via, i una altra: +sa
vid antiqua (a.902, Po~sicri,Rosselló- fillespir, d.del 26.IX).
Contiiiuaiit ainuiic, Cuixi hi posseia I'alou primitiu d'Eialada,
formar pels termes d'Enrrevalls, Canavelles i Ocknies (ara Ceny) i a la
val1 (de Prats) de Balaguer, enfront de I'alou de Llar, quc transitavaper
ipsn senda subteriore...;.. . zuque adpontem subteriorem de Tcde (a.962,
ABADAL,CuúcR, d.90)", un veritable congosc, amb el pont a baix per
travessar el riu. Precisament aquesc alou d'Eixalada, d'imporcincia
cabdal per a Cuixi, havia estat dels antecessors del comte Beti, el qual
I'havia traspassar a la seva filla Rotruda i aquesta, a la néta Anna, com
C u d , d.16; ~ D E M ,Diplomes, p.372).
s'ha vist abans (a.868, ABADAL,

5.6. La via Francisca per la Cerdanya
L'alou de la Llagona, encara que a la capcalera de la Ter, es coiisiderava ja del comtat de Cerdanya i del pau de Llívia. Aixi ho diu el

26. Tamhé és el s r Ponrich q u i aparta aquerr docuniecir fiiis ara desconegiir, conservar
original, quc el1 preparava pera i'edici6 dins d e C a t n l i ~ y acnrolingin, vol. V I I , rii ciirs
de publicxció; li agraeixa la geiierosirar dc dcixar-mc'n incloure la noticia ~ q u i .
27. R. d'Ahadal creu (As aquerr docurneiir; en ror cas, rio semhla que fos redactar massa
drsprés de la data que porra I'execució del resramenr d c la camressx Ava. I'el que fa als
n a m s dels rermenals sernblei> b e i i cr&hlcs, ciirrc ells la via francisca.

comte Sunifred de Cerdanya al descriure I'alou de la Llagona in
riuum qui uocamr Valet (el Rialet) in lorum ubi injluit in Ted, et inde
ascenditper ipsum flumen Ted usque in guad Redes etper ipsam stradam uadit usque in +so Melo (a.942, ABADAL,
Cuixd, d.68; RossellóVallespiv, doc. 17.IV.942); a I'inventariar-lo el rei Lotari, setze anys
desp[&, segons I'esborrany de precepte acrualirzar pels monjos de
Cuixa, consta que, en el pas del gual, ja s'hi havia coilsrru?r unpontem nouum (a.958, ABADAL,
Diplomes, p.96).
Balari, que descoiieixia les cites del Rosselló i del Conflent,
comeliqava la seva descripció de la uia Francisca just al cim del Coll
de la Perxa; perb ja s'ha vist que venia de forp més Iluny Val la
pena d'endinsar-se en I'enrrellat de vies que hi confluien a I'entorn.
Seixanta anys abans de la donació de Sunifré, acabada de cirar, la
comtessa Ermesenda i els seus quarre fills comtes ja havien donar a
Cuixi, el 885, I'alou restringir que comprenia I'església de Sant Pere
dels Forcats, inportu Inforcator, el terme anava pel riu Bolquera, in
riuo Bolcharia, fins in rtrata Francisca superiore usque in grado Redese
et sic tendit per ipsa Tete (a.885, ABADAL,C u d , d.62)".
Havia d'ésser una de les vies que rerlnenaven un altre alou dels
Forcats i de Bolquera donar pel comte Sunifré a Santa Maria d'Arles
el 965 i que, de fet, envoltava I'alou anreriorment citat que ja havia
estar donar pel mareix comte a Cuixa per mediam aquam de
Vulcario..., urque ad uiam Roedana, ut pergit per ipsa uia Roedana ...
wque i n w in Ted et descenditper medium Ted usque adpontem qui est
in stratd publica qua intrat in valle Baiager, et inde uadit wque in
Iordanem (riu Jardó) et ascenditper Inforcatos... etper uiam Masdilon ?(;
Marca, co1.888: Muscalon)... et inde uadit usque ad Porrtaron qui est in
28. BALAR!, Orignlc~.p.323, el darava del 898; PONSICH, Kosrrlld-Vnlltspir, el h de
l'l.X11.~878?~.

q u a de Vulgario ve1 in uia Cerhna; ... exctpto quod Sanctus Germanus
de Cuixano ibi habitatum habet (30.X765, Rosselló-Valkspir).
Una inspecció local directa ha permes d'identificar amb forca
probabilitat aquella via o estrada superior Francesca al cim d'un
dels anomenats ~(balconsde laTet» i al Nordest de la carena damunt
de Planes (ATC 19,29106-07). El seu traqat es veu bé; en parr tallada a la roca i en part empedrada, amb profundes roderes; n'hi ha
un troc més, baixant la val1 i remuntant en direcció cap a Sant Pere
dels Forcars. Aquesta superiore Francisca seria la mateixa descrita,
molts anys després, en delimitar arnb rigor els termes d'Eina, Vii,
Bolquera i la Salita: usque ad ipra strata superiore que discurrit in
Cerdania (a.1008, JuNYENT-MUND~, Oliba, d.39, p.48). La strata
superiore Francirca només podia ser la que, provinent dels Forcats,
es trobava amb l'altra uia subteriore als altiplans del Col1 de la
PerxaZ9.
Si es té present que el punt més alt de la collada per on passava la strata Francisca era el portu Infircatos (885), que travessava la
uia Roedana o del Rases (965), que passava pel gual de Rases, guad
de Redes (942), que tenia un pas per un salt estret de la mateixa via,
gradu Redese (885), és possible deduir quina era la uia subteriore,
que passava pel ponte subteriore, citada abans com venilit del Conflent (a.962. ABADAL,C u d , d.90). De fet, entre la Cassanya i la
Cabanassa (ATC 19,27-30107-06) hi ha un troc de via antiga, dita
encara <<romana),
per la gent del Iloc; és aquella que fou citada explícitament pels ancians de la regió davanr de la comressa Ermengarda abans d'acabar el segle X: ipsa uia uetere de Casania, ipsa

29. Maries DELCOR,
a : Cnralunjvz romdnira, VI1 Ln Cerdnnya. W Confknr, Barcelona
1995. p.45, Le Cabnnmm i p.51, Sanr Pere d d Forrati, parla dc Icr vies dc I'enrorn
d'arnbdós Ilocs.

charraria vetere (18.XII..993, Rosselló-lhllespir); és la que es devia
acostar a la Francisca superiore a prop del Col1 de la Perxa.
Els quatre testimonis documentals són importailts ja que provenien
de la comtessa vídua, Ermesenda i els seus fills comtes de Cerdanya, del
fill, el comte Sunifré, d'Ermengarda, la comtessa vídua i el seu FiI1, el
bisbe Berenguer d'Elna; el m& tarda correspon a Oliba, I'altre fill
d'Ertnengarda que, amb ella, havia estar comte de Ripoll i de Berga, que
des del 1008 ja era abat de Cuid, tots ells havien fressat aquells camins.
Seguinr avall, a Er, i u t a strada que pexit ubique es passava per
terres de Sant Genís, el patrb de la parroquia (a.957, ARADAL,Cuixd,
d.81). Tor seguir, aquesra strata quepergit ubique transirava per I'alou
de Rigolisa, encerclar per la vila d'Enveig i entre els rius Aranyó i Reür
(a.958, ARADAL,
Diplomes, p.97), exactament entre I'actual Puigcerdi
i la Guingueta; i, a migjorn d'aquesta, a les Planes (a.942, UDINA,
Archivo, d.119); la mateixa stratapublicaencara, que d'Ix arribava fins
Cuixd, d.72; Rosselló-Vallespir, 27.11.949).
a Bolvir (a.949, ABADAL,
L'estrada Francesca rombava aquí cap al migjorn. Per un docuinent del segle xi se sap que la strata via Francischa passava subrus villa
Albii que venia de les viles de Ger i de Bolvir, al cosrat d'una altra via
de Gréixer a Al1 (a.1070, BARAUT,Urge11 d.827) i devia rravessar el
Segre per un gual, ja que no s'esmenta cap pont. El més proper i antic,
pero potser una inica Iluiiy és el d'Isbvol, a uns sis km. d'Alp; la construcció actual sembla dels segles XI o x i i i , que podria ser dainunt d'un
gual o substituint un pont de fusta d'alguns segles anteriors.
-

-

5.c. De la colla& de Toses a Ripoll ipossible bz&rcació cap a Besalú
A partir d'aquí, descartada la direcció cap a la Seu d'urgell, on no
s'ementa cap via Francesca, aquesta havia de passar sense dubte per
la collada de Toses, ja que reapareix amb el seu propi nom a la val1

de Ripoll i a la Vallfogoiia. Si pel Vallespir, Conflent i Cerdanya era
la documentació de Cuixi que permetia refer-ne I'itinerari, ara s6n
els documents de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les
Abadesses que acompanyen la ruta.
Pot ser interessanc conscacar que aquesta documentació de que
disposem permet creure que es mantingué la memoria de dues stratae Franciscaeque justament es separarien a Ripoll. Podem seguir de
primer la que anava cap a Ilevant, direcció de Besalú.
L'abadessa Emma, filla de Guifré el Pilós, esmentava una uia
Franckca en la documentació de la Vallfogona de Ripoll. Intentem
resseguir-la, sense allunyar-nos massa de la que després veurem quina
era la principal. Entre Ripoll i la Vallfogona, en la localitat de la
Vinya, són citades una colla de terres donades al monestir de les moriges que llinden amb la strata publica ...; una alrra terra qui est super
ipsa auia Francischaa, amb la qual confrontan per dues bandcs i una
altra in riuo de kllefeunda (a.917, UDINA,Archivo, d.52); aquesta és
citada sovint in strada qui discurrir ubique (a.919, ibid., d.64), in uia
(&ata) quipergit ubique (aa.924, 927, 938, i 944, ibid., dd.79, 86,
111 i 122), o bé de duaspartes irr s t r a h (a.958, ibid. d.142); concretament a les Tenes, in strada..., in via (aa.923 i 927, ibid., dd.74 i
84); a IaTolosa i entorn in stratapublica quipergit ubique (aa.927
i 959, ibid., dd.86 i 144); a Canyes, in stradapublicu (a.921, ibid,
d.71); als Horts, in ipsa shatU quipergit ubique (a.941, ibid., d.115).
De toees irianeres, es podria dubcar de si la stratapnblica, al costat del riu, que (<anavaa tot arreu,), de que parla I'abadcssa Emma
de Sant Joan entre Llaers i la riera deTav&rnoles(de Ripoll, a.921,
UDINA,Archiuo, d.72; Osona-Munresu, d.235), es refereix a la
strada Francisca que seguia la riera de Vallfogona, o bé a la strada
magore, pero de moment sense el nom de Francisca, que baixava pel
Ter, de Ripoll a la capital d'Osona.
-

-

Ara la docuinentació d'aquesra via vindri de la caredral de Vic.
Aquella darrera esrrada havia de tenir imporrincia, com es por
veure per l'apel~latiude maiore que se li donava al passar per I'alou
d'Ordeig (ATC 68,35-37 i 56-57), a Voltregi i Orís: ipsa rtradu
publica magore guepergitper Sancto Ipolito et vadit ad Ripol usque in
jlumen Zzer et wque i n rio Ordego (a.lOOO, IGc, d.646); i, alrra
vegada, a I'alou de Palau, enrre el Sorreig i el Ter (terrne de Gurb,
ATC 68,36149-51, soca Sant Hipblit de VoltregA): per ipsa via
maiore.. . ad ipsa strata ad ipsa Celada, deindeper tpsa strata recto trnmite..., perue~ritad alia strata et uadit per ipsa strata (a.936, OsonaManres~z,d.419); els que en parlaven així no eren qualssevol, sinó el
bisbe Radulf d'Urgel1 i el comte Sunyer de Barcelona i Osona. Com
rampoc no era un qualsevol I'abat Sunifred de Sanr Benec de Bages
que, al fer testanieiir a favor de Sanr Pere de Roma i del seu mones[ir de Bages, donava I'aloii de ipsum Pugo que dirunt Francid enrre
el riu Sorreig, la Vilanera i la strada que pergit ad domum Sancti
Bartolomei (del Grau, a.997, Osona-Manresa, d.1767), és a dir, molr
a prop de la strada maiore abans citada. La resistencia a anomenarla Francisca per part d'aquests personatges és evident. Aqiiell d'uig
de Fran~an,toybnim que ara no sembla conservar, devia ser un
record d'alguna feta en relació amb el país dominador, per ara desconeguda perb que comentaré més endavalir.
És més significriu encara que el comte Borrell -que anys després, com s'ha dit, descriuria la strata Francisca amb tanta precisió-, al parlar de I'alou de Sant Julii (Sassorba, a prop de Gurb,
ATC 68,33-45), I'anomeni strdda Cerdzna; diu: in ipsa serra gui dischurrit a d Sancto Bartolomeo (del Grau), ... per zpsa strada Cerdana
u p e ad ipsa Cercenada; Borrell explica encara, que ho ré per vocem

preceptis regis Franchorum, quodfecit gloriosissimus Charolus (a.962,
UDTNA,
Archivo, d.159)30.Si no li recava esinentar el rei dels francs,
es veu clar, en canvi, que el nom de uia Francisca, segons el cointc,
no li convenia. No pot sorprendre, doncs, que, al refer a poc a poc
I'estrada des de la casa monisrica de Ripoll fiiis a la seu de Vic
d'Osona, els comtes preferissin donar-li el nom de Cerdana.

5.e. La brusca intevrupcid del segle IX
Alguna ra6 hi devia haver perquk ni Sunyer ni el seu f i I I Borre11 no
li donessin el nom de Franctsca, tot i considerar-la, com deia, via
publica maiore i rcvada Cerdanu. Per farsa devia haver-hi hagut una
greu interrupció de cornunicacioiis. Em sembla endevinar que
aquesta fou p r o d ~ i d aper la revolta d'Aissó i de Guilleinó, fill del
comte Beri, que ocuparen Osona i Bages. La revolta i les seves conseqüencies duraren des del 826 fin al 880; la calsada romana-visigoda-franca, la via tradicional, resta inservible. Ramon d'Abadal ja
deia qiie consolidade es les comarques barcelonines, lligades a
Girona pels camins del Maresme, els inreriors del Valles i, per Girana fins a Narbona, els districces centrals d'Osona i Bages perdien
una gran part de llur interks militar i, no podent ésser fortament
repoblades, degueren restar com un simple glacis vigilar per algunes
guarnicions disperses en castells isolacs~vl'.Podria ésser aquest també

30. És curiús que. a i cosrar de Sassarba, Ihi ha riicara la casa dira <,El Rarrell,~(X'TC 68,
32-45).
31. Catnli~nyac~mlingiir,1,1, 1986. p.274-277. '10r iinb pasrava scnre ln inrervcricid de
rrnpes franques. com coiisrara Micliel ZIMMERMANN,
LR Cnralagne, a: ,,L.es sociérés
méridiunaies aurour de I'an mil. Réperroirc drs sources er doclimcnrs cummriirés~~,
coordcriar perM.Zih4,UERlriAN~.Pacis 1992, p.151: .,AUCIIIIC
arrnée cnrolingieiiiic Iie
frarichir les Pyrennées depuis 829».

el motiu per a desviar, durant aquel període central del segle IX, la
strada Francisca per Besalú i per la via gran de Girona a Barceloiia.
H o veurem després.

5.f La vid Francisca procedent del Montseny
6s probable que una limitació en la recerca dificulti saber d'on vingueren les tropes de Guifré 1 reconqueridores d'Osona. Pel que es
veuri de seguida, és plausible que I'entrada a la plana de Vic es fes
baixant del Moncseny. Fa estona que s'ha cicat el diploma del rei
Lluis 11 de Franca en el qual concedia al bisbe Frodoi de Barcelona
el vilLaricello que dicitur Cerdanus,per sumitatem Montis Signi wque
in rivo Tordaria, excepto quod Spani homines de cremo traxerunt. Et
in alio loco villare que dicunt Provario cum ecclesia Sancte Marie ibidem sita, et villaricellos qui suntper ipsa serra de ipso Monte urrde ipsa
strata diuidit usque ad aliam stratam qui pergit de Gerunda ad
Barchinonam (a.878,ABADAL,
Diplomes, p.71). La cita ha escat Ilarga, pero s'ho inereix. La inenció del llogarret de Cerdans i la dels
Spdni homines recorda 1111s primers repobladors. Del cim del
Moncseny fins al riu Tordera seguiria la carretera BV 51 14 que, per
sota de Les Agudes i Santa Fe, passa per Campins i arriba, per la val1
de la Tordera, fins a Sant Celoili, o11 la stmda Franciica es trobava
amb la via que anava de Girona a Barcelona.
D e fet la reaparició del non1 de la uia Francisca en el comtar
d'Osona s'esdevé en ple segle x en els dominis del castell de Gurb
(ATC 68 i 80); allí, unes terres venudes en el cerme de villa
Granularios (Granollers de la Plana, ATC 69, 40-48), limiraven de
occiduo in strada Francisca (a.982, Vic, d.492). És bo recordar que
Granollers tenia a Ilevant la Rota civitas, ara I'Esquerda, en la imponenc giragonsa del riuTer. Roda havia estar una de les fortaleses des-

rruides per Aissó, i es trobava abandonada, terra de tiingú; com ho
havia estat la ciutar d'Osona. Fins que el comte Guifré 1 -que ho
era de Cerdanya i I'Alt Berguedi i que el 877 acabava de rebre els
comrats de Barcelona i Girona- es decidí a reconquerir les comarques del Ripollks, Osona, Llu~anks,Moianks i Bages a fi de disposar d'un pas segur que unís novament els dos grups de comtats sota
la seva jurisdicció. La ciurat d'Osona hagué d'ésser refeta en el vicus
o barriada al peu de les runes de I'anrigaJ2.A partir d'aquí la strata
Francisca devia ésser restaurada parcialment.
En qualsevol cas, és segur que la st~adaFrancisca reapareix a la
vila de Crivillers i Bojons (ATC 82,50-41) a orient de Sant Sadurní
(d'Osormort): una venda feta al veguer comtal Ansulf: i n villa
Crivillarios, limitava de meridie i n ipsa strada Franriska vel i n rivo de
Boxos (a.965, Vic, d.372; Osona-Manresa, d.973); només es por
tractar de I'estrada que, baixant del Montsenv i les Guilleries, arribava a la Plana. El que es veuria confirmar no gaire després pcr una
donació a Sant Pere de Vic d'una rondaminaprope strada Francescha
(a.981, Kc, d.480).

5.g. La via continua sense nom
Per la manca de cites explícires, tot i exisrir-iie documentació, creuria que la strada, sovint esmentada qiic, tirant avall de Vic i Tona,
seguia el riu Congosr, no era coneguda tampoc, o encara no, com
a strada Francisca. H o demostrarien les intervencions de I'abadessa
Emma de Sant Joan en la repoblació de la part alta del Valles. A
I'Ametlla, per exemple, unes donacions fetes per Emma el dia de la
32. Ramon D'ABADAL,
La Phna de Vic en eh re&
en l'obra tirada a la tiora anrcrior.
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dedicació de I'església de Sant Genís (a.932, UDINA,Archivo,
d.103) eren la maioria in strada o in via, aquella que venia de Vic.
En aquest punt, la documentació de la segoiia ineitat del segle x
suposa que aquesra via era important i, encara que no se I'anomena
Francisca, almenys, sí que li donen la categoria de calcada, d'empedrada. Es podria suposar que s'idencificava no pas amb la N.152 sin6
amb el trasat de l'actual BP 5002 o la BV 5159. De fet, tot baixant
amb el Mongent, es troba
el riu Congost, abans de I'aig~abarrei~
Valldoriolf, in ipsa smda calciata (a.1000, Sant Cugat, d.347), ara un
barri de Granollers (a.993, ibid, d.240); a L l i ~ de
i Vall, una propietat llindava in ipsa calcad? (dues vegades, a.946, ibid., d.25), a Sant
Julia de Palou (ATC 119,41142-04102) i ipsa calcata al costar de can
Congostell (a.1006, ibid., d.406).
Quan ja s'havien fos el Mogent i el Congost per formar el Besbs,
una colla de cites situen les propietars enrorn de Sant Pere de Reixac,
en la calzata quepergit ubique (aa.984, 986, 987, 982, Sant Cugat,
dd.149,165,169,228); a Albinyana (ATC 118, 32-96, la Llagosta) de
Reixac, iusta uia calciata (a.986, strada mlcad?, a.996, Barcelona,
dd.165 i 291); a Ventenag, també de Reixac, in ipsa carrera (a.998,
St Cugat, d.326), in via calciata(a.1028, ibidd.506), a ponent in ipsa
uia calciata que tenia a migjorn el riu Ripoll (a.1005, ibid.d.397);
tocant al mateix riu, a d ipsa mata calciata (a.1044, ibid.,d.569).
Probablemenr en aquest punt es separava I'altra via que anava cap
al Valles occidental; a Cerdanyola, després d'esmentar-s'hi la shada
quipwgit ubique (a. 1000, ibid, d.348), continua amb el nom de strata calciata, entre Sant Quirze del Valles i Rubí (a. 10 18, ibid. d.470).
Si es retorna un altra vegada amunc, ara a I'esquerra del riu
Mogent (per la que ara és la BV-5001), a Sant Sadurní de la Roca
del Valles, la mateixa Emma hi feia donacions in rio Mogente, in
strada quepergit ubique (a.932, ibid., d.102); era I'alrra via que bai-

xava pel Valles més oriental, d'entre la val1 formada pel ~Montnegre
i els conrraforts del Montseny, la via pública que venia de Girona a
Barcelona; la seguirem ben aviat.

6. Les «strata, viae regiae~
Aquí introdueixo unes hipotesis que poden sernblar acrevides; pero cdia
buscar explicacioils a la denominació de calpdes anomenades regiae en
els documents dels wintats dc Besalú i del Pallars i la Ribagorca.

6 a . La .strada regia. de Besalú
Aquella via que anava arreu. des de la Vallfogona citada més amunt,
havia d'ésser important. La comtessa Ava adquiria d'lins particulars
una colla de camps entre Montagut (de Fluvii) i ~Morrenyi(Sant
Jaume de Llierca, ATC 46-47, 67/68) que Ilindaven amb ipsa strzrdn,

in uia qui uadit ubique, in uia qui indepergit,

via, in ipsa strada
(a.937, Girona-Besalú-Empúriej-Peralada,
doc.241). Es possible que
Ín

la comtessa-mare volgués concentrar terres entorn de la via principal
del seu comtat de Besalú. Aquestes vies es devien trobar amb la tercera estrada important. Val la pena de reprendre les paraules amb
que, quaranra anys després, les descrivia el seu fill, el comte de Besalú
i bisbe de Girona, Miró Bonfill: in prenominata uilh Bisulduni, de

+sa petra quam uocant Mambra, que cst in&mine Fluuiani... per styatam publicam quepe~gttFornellis usque in prefwm alueum Fluuiani..
et inde transit Lk nlia parte ipsam estrntam reginma, provenientes ex
omnibuspartibw, que travessava la ciutat de Besalú (a.977, Mnrca,
ap.CXXIV, co1.92 1 ; Girona-Besalú-Empúr;a-Peralada,d.43 1). La
seria potser la del centre del riu, abans de consrruirpedra <<Mambran

hi el pont rominic sobre el Fluvii. Aquells personarges sabien de que
parlaven; pero potser nosaltres no del cor. Creuria, no obstant, que
aquesta strata regia seria la mateixa Francisca a la que feia referencia el
comte Bernat 11 quan descriu uns alous d'entorn de Besalú sicutshada quae dicitur Francigena pergit q u e Capellatam (a.1075, Marca
hirpanica, ap.286 ~01.1166).Aquesta Francigerra era probablemeiit
I'alcra també anomenada Francisca provinent del Coll &Ares, com es
veuri després, es trobava finalmenc a Pontós, ainb la Francisca que,
procedent del Perrús, arribava a Girona.

6 6. Les uies «regiae>>
del Pallars i la Ribagor~a
Devien tenir foqa importancia les vies accidentades dels comtars de
ponenc del pais. Al Pallars s'hi esmenta la uia ((regia»quipergit ad chastro C o r t ~(Corcscastell) wque a d j u m e n Nogaria, la Pallaresa, enfilava
el congost de Collegats fins al costar del monestir de Gerri (a.834,
Pallars-Ribagorcn, d.lO); i una altra, que enrrava (per Viu de Llevara)
a la Ribagorp, que travessava el congost d'Escales de la Noguera
Ribagorcana, uia regia discurrentibus, prop del monestir d'Alaó
(a.868, ibid., d.64) i del desapareguc de Lavaix. Aquests camins tallats
en la roca eren importants i estratkgics. D'on els venia el qualificatiu
de ~reialsa?Els dos comtats occidentals de Catalunya no havien estar
pas reconquerits pels sobirans francs sinó pels comtes de Tolosa, com
4s ben sabut3?;doncs, shicto sennr, no es podien anomenar strdta regia
ofranciscaa. Oi més, que aquest recó de pais no manifestava cap propensió vers els francs. Alguns monestirs que hi apareixen ben aviar,
són restauracions d'altres &epoca visigoda. Altrament l'obra costo-

sissima no podia ésser finangada amb la trentena d'anys des que
comen@ la intervenció dels tolosans. ¿Seria potser el record de la
intervenció d'algun rei visigot?A mi m'ho sembla; caldria estudiar-ho
millor; pero la hipbtesi no es por negar que és sugestiva.

7. Les aitres vies «Francisca)>dels comtats nordorientals
La documentació demostra que una srrada o viafrancisca passava
per les terres de l'Empordi, segurament des del Pertús on coincidia
amb l'antiga via Augustn; després passava per.Vilabertran, travessava Figueres (N 11) -on hom troba 1'Estrada (ATC 38, 89193)-;
després passava per Vilabertran, travessava Figueres (N-11) -Sant
Pau de la Calgada (ATC 50,98178)- i arribava a Girona.
Els testimonis són clars. L'alou deTonyi (ATC 50, 98/73), sota
Figueres, entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvii, termenava a
ponent amb el Rivo deAchim (el Regatim), et deindepergit wque ad
ipsa stuada Francisca (a.976, Girona-Besalú-Empúries-Peralada,
d.424). És la mateixa via esmentada anys abans al descriure l'alou
de Santa Maria de Vilamacolum (Alt Empordi), que limitava aleshores a occident amb ipsa via Francisca (6.V.913, ibid., d.141), i
que un altre document del cap de pocs dies la descriu amb més
detall: subgungit in ipsa via Francescha qui discurrit ad Impurias civitate ve1 in diverjij hcis (12.V913, ibid., doc.142). Cap a la ciutat
d'Empúries, perb, devia anar-hi un ramal de la via principal que
passava per Parets (d'Empordi, ATC 62,90168) i és descrit com la
shada qui pergit a castro Bisuldtrno uel Impurias ciuitate (a.995,
Giuona-Besalú-Empúries-Peralada,
d.550).
Aquesta via, també com a srradd Francescha, passava pel terme
de Pontós (a.1022, BALAN, Orkenes, p.324); i ha de ser la mateixa

estudio aquí. Tot i que en perdurava el record en un testament del
11 12 en el qual se cita la barllia i honor de Canalera (entre Santa
Coloma de Farners, Riudarenes i Sils) que arribava fins a la stradam
Francescam (a.1112, MARQUES, Carlemany, d.211, darat del 11 13);
en aquest troc seria identificable possiblemenr amb la carretera GI
555 que arribava a H o ~ r a l r i c ~Quan
~ . reapareix, la strata Francisca
qua pergitur in omnesquepartes, travessava la val1 de Fuirosos (entre
la Batlldria i el Montnegre, ATC 109,64116; a. 1021, Pergamins
Barcelona, d.154; BALARI1 JOVANY, Orígenes, p.324, diu a.1022).
Segurament que continuava pel pont roma restaurar sobre la
Tordera3', entre Sant Celoni i Palautordera.
És justament des d'aqui que, com ja s'ha vist, una branca de la
<<Francescaipujava el Montseny i arribava a la Plana de Vic.

7.6. La wia Francisca),pel Vall?s
Pero deixem les del Motseny i la Plana de Vic i mirem d'arribar a la
ciutat de Barcelona per la via del Ripollks i, passat el Congost, pel
Valles, un cop ja repres el nom oficial qiie li retornaren els comres,
sobretot Borrell 11 i Miró. Aquel1 document del comte Borrell 11
(a.988, Sant Cugat, d.217) que conté I'elogi ditirimbic de la uia
Francisca, no és que s'expressi massa bé quanr als termenals de
I'immens alou de Reixac donar a Salir Cugat. Resta clar, pero, que
I'iter publicum quem uia calciata appellant és la uia calciata... quem
ad honorem et decorem transitu Franchorum f i i t saxorum f i a p i n i bus conculcata et diligentius confirmata, i era diferent de la ipsa alia
uia publica superioris ubi uulgi dicunt Congostello (can Congostell?
35. Vegeu el que proposaré després sobre I'erim d'Hosralric r Hortnle rqii?
36. S'esri resraiiranr amb diners de la U E (diari Aui~i,20.1.2000).

ATC 119, 42-03), ja que aquesra predicta uia publica qui exit de
valle Canalilins (Canaleres, ATC 124, 29-93) etpergit ubique passava entre Congostell i Barbeta. Aquella uia calciata s'ha de creure,
segons I'elogi, que és la <<Francisca».
Per a precisar-ho millor sera útil fixar-se en el palacio Avuzid,
topbnim ara desaparegut, arnb I'església de Sant Esteve, un alou de
Sant Cugat amb molta documentació conservada des de 982, la
majoria justarnent del rnateix any 988 (tots en Sant Cugat);per les
afrontacions hauria de situar-se entre Cerdanyola, Ripollec i (Sant
Pere de) Reixac; les seves afrontacions eren: a sol ixenr, in strata
calciatn, a migjorn, in alveo Bisocio, a poiient, in strata publica ve6
in Riosicco, i a cerc in alueo Riopullo uel resclosa de mulino abbadal.
Encara que aquest document més clar sigui del 1068 (Sant Cugat,
d.663) és lícit d'aprofitar-lo per al nosrre objecriu, ja que precisa
bé la disrinció entre i'<<esrradacalqada>)a orient -identificable
ainb I'acrual BV-5001 que passaria, per dins de Monrcada acrual,
a la N-152-,
i l'altra ~esrradapública>>-porser
la BV-1411
enlla~anrainb la N-150-, amb el Riusec, a ponenr; a migjorn, el
Besbs i, encara, al nord, el Kipoll i el molí de I'abar (ATC 11711 18,
30131-93 i 1241125, 29-33). Un alrre document, encara més
tarda, parla de ipsa Gnnrdin del Palacio Audito (ATC 124, 28-92)
que confronta a orieiir in +sa strada publica qui pergit ad Barchinona (a. 1086, Sant Cugat, d.724). Encara al segle xii, a Sant
Pere de Reixac, Sant Cugat rebia permís de prendre I'aigua del
Ripoll per als seus molins; a orient tenien el Besbs i al nord la strata Francischa (a.1122, Sant Cugat, d.860); i a la canonja de la seu
de Barcelona li donen un gran alou al mateix Sant Pere de Reixac,
situar entrc les inuntanyes (=Turó de Moia? ATC 118, 34-94)
usque ad stratam publicnm que dicitur Franzescha (a.1154, M A S ,
Rúbrica, d. 1713).

La conclusió que sembla mis probable és que la calcada Francisca, descrita per Bonsorn en nom del comte Borrell, era la via que
venia del Congost; iilentre que I'altra strata publica que anava a
Barcelona des de Manresa, era la que venia del Valles Occideiital.

7.c. La eFranciscau arriba a Barcelona
Balari i Jovany, Carreras i Candi i Bolós estan d'acord que la itrata
Francisca entrava al Pla de Barcelona per Montada. Voldria només
esrnentar les mencions explicites de la via Francisca, donar per entes
que les altres anomenades <<calqadesno xesrtades que van arreun, freqüents entorn de la ciutar i en el seu pla, ~ o d e nser diferents d'aqueIla. Pero d'aquelles ipsas vias majores del territori de Barcelona, que
corrien a prop del lloc dit Parietes Delecatar i que eren unides per un
semitavio que anava cap a ponent a les dites «Parets delgadesn (a.993,
Barcelona, d.238), una devia ésser la via que seguia el rec comral (part
dels
anticsn conservats) fins als murs de la ciutat; I'alrra seria a
sobre, sens dubre, la Francisca, que trobatern de seguida.
Perla Perella, terme entre Sanr Andreu de Palomar i Sant Martí
de Provencals, hi passava la strada consueta, ipiu s m d a Francisca
(a.996, 1002 i 1031, Pergamins Bavcelona, dd.21, 67 i 215).
Una altra cita explícita es traba en la vcnda que feren els corntes Ramon Borrell i Ermesenda al bisbe Vives, d'un alou in accessu
Barchirronense, a la Celada, prop del Cogoll, prope ipsos Archos antipos, que confrontava a cerc in via Francisca (a.993, Barcelona,
d.236); probablement identificable dins del barri actual de la
Sagrera; la venda comprenia, a més, una vinya que tcnien a rnigjorii
in +sa stratapvblica quipergit u b i q u ~aquesra devia ésser I'altra via
rnajor separada de la c<Francisca~~
a I'enrrada -in accessu- del territori de Barcelona.

S'hauria de pensar que la via Francisca ofrancigena no entraria
dins de la ciutar einmurallada, sin6 que passaria pel pla de Barcelona. H o demostraria una permuta posterior de béns que la
canonja de Barcelona acceprava; un d'ells era a Santa Eulilia i Ilindava a migjorn i n strata Francigena qua itur de Collo de Fmestrellir
ad Provincianam (a.1068, MAS, Rúbrica, d.858; més compler en
BALARI,Orígenes, p.326); hom es por preguntar si era una mena de
Ronda del iMig, ja que el Col1 de Finesrrelles es trobava cap alli on
s'ajunten les autopisres A-17 i A-18 i acabava a Santa Eulilia de
Provenqana.
La sorrida de Barcelona de la Francisca té alguiis restimonis. Els
rnks anrics parlen de ipsa strada q ~ i ~ r a d i t u r p Provinciana
er
et vadit
ubique (a.989, Barceion/r, d.193), que concorda amb el que s'ha dit
ara mateix. També ho diu un altre que situa uns béns al terme de
Sants et i n accessu de Provintiana, a cerc i n strata publica qui pergit
ubique, i a migjorn in via qui indepergit ad stagnum Lanaria ve1 et
ubique (a.996, Barcelona, d.293); aquesta darrera, que seguiria la
moderna Granvia, seria la Francisca; I'altra pujaria per la carretera
de Sants. H o confirmarien els documents de cessió que la senyora
~Madrona-que havia sofert un llarg captiveri a Cbrdova- f4u a
favor de Sant Mique] de Barcelona d'uns b4ns situats a Magbria, i n
arene cursum et in ipsa via Francische (a.lOO1, MAS, Rúbrica,
d.210, 218 i 219, mal datats del 1002); la sorra era d'un torrenr del
costar (que potser era dels que encara inunden la placa Cerda).

8. La continuació cap a ponent
La shada Francisca devia ésser allargada fins al Penedis a partir de
la conquesta de Barcelona del 801. El comte Beri, que ho fou del

comtar barceloní fins al 820 (abans ho havia estat del Rases), devia
fer-la arribar fins a prop de Tarragona, cap als volranrs de I'arc roma
que porta el seu nom, i de Roda de Beri, com ja ha esrat dit. Perb
una cosa és la raonabilitat, I'altra, el testimoni documental que, si
no manca del tot, sí que és ben escis. La denominació de Francisca,
en aquest segmenr, gairebé només és documentada el 978. Val la
pena de seguir-ne I'itinerari probable.
El primer inrerrogant que es planteja és de si realmenr fou
seguida la via romana Augusra que travessava pel pont de Marrorell.
Cap document no ho insinua; al contrari, semblen indicar que la
via més imporrant, després de travessar el Llobregar pel que és ara
Quarre Camins, pujava per l'Ordal. Així ho indiquen uns particul a r ~que venen a I'abat Joari de Sant Cugat del Valles, una rerra arnb
casa, cort i horts cultivats en el rerme del castell de Cervelló, precisamenr a Vallirana; que tenien, a migjorn ipsa via, i a ponent ipsn
strada quepergit ad ipsa Marcha (a.979, Sant Cugat, d.132). Seria
sorprenent que no fos aquesra la via principal que permetia arribar
normalment a la frontera. Dos anys desp& uns altres particulars
vengueren al mateix abat Joan una vinya exaccament al mateix lloc
de Vallirana, que tenia coma termenal de llevant i de migjorn ipsn
s m d a (a.981, ibid., d.138).
Perb hi cap encara una altra possibilitat. Aquelles rerres ja feia
anys que es cultivaven. El bisbe Giiilari de Barcelona donava a
Sisovall, sormes a I'església mare, I'alou de la Granada, en el rerme
del castcll d'Ol&rdola,que Guilari inateix havia aprisiat i arermenat,
al nord-est in via publicn i, al sud-est in shada calciata (a.950195 1,
Barcelona, d.45); la primera sembla ésser la que venia de Martorell i
que es trobaria amb la cal$ada de I'Ordal a Vilafranca. Molr poc després, uns particulars, forca emprenedors, havien endegat la defensa,
amb una torta i I'explotació agrícola dels terrenys entre el casrell de

Lavit i Subirats (Sant Pau d'ordal), amb el Riudebitlles i els seus
molins. A més de les estrades que comunicaven els dos termes, es
citen a ponent una strada publika i, al cerc, la strata qui pergit a
Barchinona ve1 ubique (a.956, Sant Cugat, d.45). ;Semblaria aquesta
la via romana de Martorell, tan ben vigilada pel Castellví de Rosanes? o potser ¿la de Vallirana havia anat a retrobar-la a l'Ordal?
Sense més documentació de moment no ho sé resoldre.

Ara és a Olerdola i voltailts on apareix la strata Francisca". Seria bo
de resseguir la descripció precisa de les vies o carrers i n f a muros de
Olerdula (a.987, Sant Cugat, d.213). Pero deixem-los i seguim avall.
Aquesta és una historia amb molt de suc, que em plauria exprémer
degudament.
El diaca Sunifred havia fet donació condicional a Ermegod, la
seva parenta i sembla que coinpanya sentimental, de la meitat de
tots els seus béns que tenia a Olerdola i que formaven un alou considerable, amb la casa on vivien, la torta que havia construit
Sunifred, els molins i les vinyes que I'envoltaven; que li venia per
lierkncia dels seus pares, per compra i per haver-les construit el1
mateix dins de la propietat. L'alou era extens; era in terminio de
civitate Olerdula i comprenia, en dues parcs, des del gual de Santa
margari ida (sobre el riu Foix, ATC 94,88-75), et vaditper directum

-

usquequo in ipsa <qcalciataFrancischa,), iusta ipsasparietes antiquas...;
les cases afrontaven pel cerG in domos de Sancti Michaelis ...et de
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Pencdb I'ha Fera Ignasi MUNTANER
I PXSCUAL,
Eltermed'Ol2rdolnen plreglex. lnsrirur
d'Esrudis Pencdeseiics, Saiir Sadurni d'Anoia, 1995, i la bibliugrnfii q u e Iii cica.

occiduo in ipsar pinnar subkranas de civitate Olerdula. Immediacament la parella en féu donació a Sant Cugat del Valles, en un altre
document que augmencava els detalls i termenals de la gran finca;
un d'aquests anava iurta ipsa terra de Rum, un alcre vadit iusta terra

de Lobeto archidiachono... et arcendit usquequo in ipra rcalciata Francircha)~(a.978, Sant Cugat, d.134 i 130)38.
La presencia de I'ardiaca de la seu de Barcelona entre els propietaris de terrenys a Olerdola té més significació de la que pot semblar a
primer cop d'ull. El personatge, que avui sabem que es deia Sunifred,
de sobrenom Llober, era el cap dels canonges de Ba~celona'~.Per les
seves actiiacions i propietats és versemblanr que fos fill d'Olerdola,
d'una família rica en terres i diners; home de confianv i pocser parent
del bisbe Vives de Barcelona i, en tot cas, oncle del futur bisbe
Deusdedit; ben vist i considerar a les corts dels cotnces Borrell 11 i de
Ramon Borrell i Ermesenda. No tinc cap dubte que escigué relacionat
amb el monjo Gerbert d'Orlhac durant I'estada d'aquest a Catalunya;
la carta 11.24 de Gerbert adrepda a Lupito Barchinonensi, on li demana el libmm de artrologia tranrlatum a te, inostra prou els coneixements
de Sunifred Llobet en la llengua i la ciencia irab.
Hi puc afegir un fet coincident de forga importancia. El celebre astrolabi carolingi, del qual vaig poder establir, a l'ensems que
I'autenticitat, també la procedencia barcelonina entre els anys 960
i la fi del segle xa,pot ser ben bé obra d r Ics iiians de Suriih.et

38. Lx carta conveninia o convingiidx cnrrc ells das. d. 134. h a d'anar abans del d.130 que
6s la donacid ampliada a Sanr Cugat.
39. Gaspar FELIUI MONTFORT,
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vol.1, Abadia de Pobler 1972, p.51-63.
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Llobet, en toc cas, supervisada per ell, I'únic coneixedor a la nostra
terra de l'arr de construir-ne; i potser que el gravi a la demanda del
seu amic Gerberc, cabiscol, aleshores de Reims". Doncs bé, l'astrolabi estudiar conté els noms de Roma et Francia al costat de la lacitud 41030' corresponent a la de Barcelona. Francia és versi6 llacina
de Ifranja, al-Franja, nom que els irabs donaven aleshores a la regió
catalana; Roma és versió de Rum, nom amb que els irabs mateixos
designaven el cristianisnie i els cristians d'occident. Pocser que sigui
una coincidencia fortuita, pero el cerc és que a prop de la terra
d'Olerdola de I'ardicaca Llobet hi havia ipsa terra de Rum; I'ardiaca
de Barcelona sabia potser qiie allí al costat hi tenia com a veins iins
rnossirabs o uns irabs convcrtics? Hauria apris d'ells la llengua i la
ciencia dels irabs? És una bona hipbtesi a considerar.
És evidenc I'inceres que té la menció de la calciata Francisca tan
a prop dels penyassegats de la ciutat d'olerdola (ara corresponent a
la C-244 de Vilafranca a Vilanova i la Geltrú). El Sunifred d'Olirdola i el Sunifred Llobet, canonge, no en podien ignorar el trasat
original i sabien el perque del nom histbric de la calciata Francisca
i el mantenien encara aquel1 any 978.

Entretant, perb, dos anys abans, el 976, moria el califa al-Hakam 11.
El canvi de govern esdevingiit a Cbrdova, amb la mena de dictadura
militar imposada per al-Mansur, va suposar també un canvi d'orien41. A.M.MuND~,
Enrorn de lbirrolnbidr Gcrbert. a les *sAcrrr del Congrés inrertiacional
Gerbert d'Orlliac i el reu remps: Carali~nyai Europa a la f del primer iiiil.leni. VicRipoll, 10-13 navrmbrr 1999». en Iiremsa. Em cal dir qiic 6s iiom6s uiia siiporició
que aqucsc asrrolabi passés per les mans del rnonjo Grrbcrr i després papa Silvesrrc 11:
prrb la hiporesi Cs congriieiir.

tació de la política catalana, capgirant les, fins aleshores, bones relacions amb el comte Borrell de Barcelona. Diria que els canvis també
afectaren la comarca d'olkrdola i les vies públiques que la traspassaven.
Caldri recordar els fets. Al-Mansur, després de campanyes
militars victorioses contra alrres regiies dc la península, sorti de
Cbrdova el mes de maig del 985 per atacar Barcelona. Pujant per la
costa mediterrinia i, després de batre el comte Borrell, que li havia
sortit a I'encoiitre, arriba sota els murs de la ciutat el primer de
juliol; I'assetja i el dia 6 la saquejava i incendiava. Ha esta la pitjor
desfeta soferta mai per Barcelona.
No sé si s'ha estudiar la via per la qual arribaren al comtat de
Barcelona les tropes d'al-Mansur. Les fonts arabs només diuen que
puja per la costa4'; Abadal suposa que fou xpel Penedes i el Valles,
com és corrent en tots els atacs vinguts pel migdia». Aixb és de bori
suposar ja que, dominant com dominaven els irabs les ciutats de
Tortosa i de Tarragona, pujarien per la via romana restaurada
-com hc proposat, pel comte Beri- dita pels catalans <<calsada
Francesca,,, i que I'hem poguda seguir a OI&rdolafins I'any 978.
Jo diria que a Olerdola hi va haver lluita i captius. Ho dóna a
entendre el diaca Sunifred quan, un ariy després de la desfeta de la
capital, en el seu testament de novernbre del 986 (Sant Cugat,
d. 188), a part de donar les seves nombroses armes -voldria dir que
havia hagut de Iluitar-, fa vendre el seu cavall ainb els arreus, el
seu argento rpanescho i un centenar de caps entre ovelles i cabres, tot
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per a redin-iir tres captius. En un altre cestament, el cavaller Igigi,
pagks ric de la conrrada, concedia a Sant Cugat unes terres situades
al lloc dir Vidri, i uns casals que eren a la Vall, subtw de castrurn
Olerdula, i tainbé feia vendre el seu cavall, el guarnimenc i les armes
per a la redempció d'un captiu; i s'hi esmenten ja diverses terres i
vinyes a un lloc batejat com ad ipsa chalciata, sense cap deterininatiu (a.990, Sant Cugat, d.258 i 259).
Aquesr trasbals de la frontera meridional del comtat de Barcelona provoca, perb, altres reaccions en els propietaris mes afectats
de la comarca, com era la cúria episcopal de Barcelona, amb el bisbe
Vives i I'ardiaca Sunifred Llobet; aquests acceptaren de canviar el
nom de la calqada que passava per Olirdola. Així sembla que I'any
992, mort ja el diaca Sunifred, al dedicar I'església de Sant Miquel
d'Olerdola I'anomenaren via moriicha (a.992, Barcelona, dd.222 i
234). El canvi radical tant podia ésser degut a un cert despit de no
haver estar prou procegits, com perque la via era perillosa, exposada a noves incursions dels moros.
Aquella via morischa es trobava a ponenc d'Olkrdola: sic vadit ...
usquequo in villa de Ferrialo (992: Barcelona, d.234), i s'ha d'identificar probablement amb la que anava del riu Foix al Pla de Ferriol
(entre Els Monios i La Múnia, ATC 94,87-78); com ho indica un
altre documenr, in rivo de Fouexo et sicper ipsa strada qui pergit ad
villa qui dicituy Firriol (a.992, Barcelona, d.222). De totes manercs,
haig de confesar que el rracar exacce d'aquesta via morisca i la seva
indentificació amb 1afi.nncisca ha estar tractar per molts autors locals,
a comenGar per Mili i Foncanals", que era fill d'aquella comarca.
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8.c. La idea de degeta del territori de lalafrontera meridional
La idea i, probablement, la realitar de com es veia des de Barcelona
aquella zona d'0lt.rdola en la comarca del Penedes entorn de I'any
1000, I'ofereix una deixa resramentiria d'una hererat in comitatu
Barchinonenre, in ipsa Marchia, in terminio de Peneder, prope castrum Holerdula (a.lOOO, Sant Cugnt, d.347); o nlés punyent encara
el que en pensava el comte Berenguer Rainon 1 en fer testament
I'any 1038, que donava al seu fill San5 el comtat de Barcelona cum
ipra ciuitate Olerdula, de jumine Lubricato u q u e ad pnganorum
terram (a.1038, JUNYENT-MUNDO,
Oliba, d.127).
iMés enllb encara, entorn del terme immens de Castellvi rxtremum
in Marcha ,...in comitatum Barchinonense siue in eius tem'torio uel in suo
corijnio siue in +su Marcha que tenia, a oricnt, el terme del cnsm'
Olerdzlk, el 990 encara no s'hi esmenta més que una s h a h de Nzyidio
(a.990, Barcelona, d.204); que uniria els dos wstells més meridiotials de
la froiitera, Olerdola i Castellví de la Marca (La Múnia, ATC 93,8 1-77).
Potser degur al retrocés de les rropes cristianes i dels seus habitants, a Olerdola hi circulb encara moneda d'Hishain 11, dels anys
997-99844 Seria inpensable que no n'hi haguis circulat abans, en
vida del canonge Sunifred Llobet.

9. Represa del nom tradicional
S'ha d'esperar uns quants anys més tard per a constatar que la
meinbria de la vella strada Francisca no s'havia perdut i que els
44. Vegeri-ne la reprodilcció cn la Cnrnlogncid de Iéxpoiirid Cntnliinyn n lapoca cnrolín~ia
Art i cttln<rnnbnnr del romnnic (5.1~-x). Barcelona 1999. t i . 12, p.297.

moros eren ja forca lluny de la frontera d'Olerdola; el suport
musulmi, com mostra Bonnassie", s'havia retirar a les munranyes
de Prades. A mitjan segle XI, Mir Geribert, junt amb la seva família
executaren un testament a favor de la seu de Barcelona; entre les
deixes n'hi havia una a Olerdola al lloc anomenat Du~rios,que confrontava per sota amb la strada Franczsca (a.1057, MAS, Rúbrica,
d.725)'" Mir Geribert era aquell magnat que, enfrontac amb el
comte Ramon Berenguer 1 de Barcelona, s'havia arrogat el títol de
príncep d'Olkrdola; el1 sabria prou que podia reivindicar recuperant
el 110111 de shdta Francisca; qui sap si demostrar al comte de Barcelona que el1 era el successor del comte Beri, conqueridor de les
cornarques meridionals de la Marca.

9.a. La rc~l~adaxfins
a mar
En un celebre judici del pledejaire abat Guitarc de Satit Cugar
davant de la cotntessa Erinesenda i del bisbe Gilabert de Barcelona,
fou exigida pel contrincant, Bernat fill d'Otger, la prova de I'aigua
freda, és a dir, que es fiquessin dos nens petits, un per cada banda,
dins d'una caldera, i que guanyés el que havia aportat el nen que no
s'hauria esvanit de fred; birbars! Tot i que la comtessa i el bisbe van
suplicar que no es fes parir tant els infants; perb van Iiaver &esperar
que el nen de Bernat Otger aguantés bé; aleshores I'abat va haver de
cedir. Els termes de l'estany de Calders foren establerts amb precisió;
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aquests anaven per sobre i per subtus ipsa calciata... subtus ipsn Muga
(ATC 111,80-65) ,... ante Venrel... wque in sumitatem montis de
Kalafell,.. usque in mare (aa.1037 i 1044, Sanr Cugat, d.545 i 571).

9.h. Elfinal suposat de la uia Francisca
No crec que la calcada, militarment important, vagi arribar mai,
amb el nom de Francisca, a la zona de Roda de Beri i a I'arc del seu
nom, encara que aqucll fos el final de la restauració empresa, coni
he suposat, en temps del comtc Beri, al cornencarnent del segle IX.
La raó més forra és la quc he exposat abans: el nom de ~Franciscan
li fou donar pels catalans, no pas pels francs, i mes de 60 anys després de I'entrada de llurs tropes a Barcelona.
Resta, perb, la convicció fundada que la calcada empedrada,
seguint en bona part antigues vies romanes, fos refeta bastant de
pressa a mida de I'aveng dels exercits francs. Uns trocos eren ~nillor
conservats, altres no havien estar tant sblidamenr refers, d'altres foren trasbalsats per les lluites peribdiques ainb els irabs i, a rrocos,
abandonades per alguns anys. Algunes d'aquestes situacions provocaren almenys una restauració, potser parcial, pero imporrant dura a
terme pels comtes Borrell 11 i Miró, cap al darrer quarr del segle X.

10. Els «stratarii» i ~viatariio
Toca, doncs, jusrament parlar d'aquests que ara en diríem enginyers
de camitis, canals i ponts o mestres d'obres -més que peons caininers- dedicats d'ofici a refer les estrades i les vies sobretot públiques, pero tarnbé les
El desgast de les vies, per un costar;
per I'alrre, la necessirat d'obrir-ne de noves obligaven a cercar obrers

qualificars pera la tasca. Que els elegissin les autoritacs o els senyors
es podria suposar; pero també, si era un ofici productiu i ben visr
per la gent de les poblacions d'encorn servides per la via o I'estrada,
podia ser un ofici volunrari i fins tradicional dins d'uiia família. Cal
prevenir, pel que es dedueix de la documentació, que els que portaven el nom de Viatarius, Biatarius, Viadario, Víaderus > Viader,
cat. o Stratariw, Strahrius, Extradano > Estrader, cat. fins a toc el
segle x (BOLOS-IMORAN,
Antropbnims, p.510 i 558-559) eren verament inestres de camins, canals i ponts, o podien ser-ho; després
-com tots els Iioins d'oficis arribats al segle XII com a cognomspodien ja no significar que, els que el portaven, I'exercissin.
Una altra constatació és que generalment els Viaders i Escraders
docume~itarsvivien o es documenten a prop dc vies i estrades conegudes i, sovinr, públiques. Em sembla que la distinció entre viatarius i stratariur depe~iiamés de I'habitud de parlar del comtar o de
la comarca que no pas d'una distinció clara d'oficis o d'objecriu;
almenys no es dedueix de la manera d'expressar-se els documents de
I'fpoca. Bastaran alguns exemples.
Els primers esments els he trobat a la Ribagorca i al Conflent.
El més anric que conec, de I'any 845, u11Viader parla d'ell mateix a
prop del monestir d'Alaó: Ego Ansemundus, qui et aliurn nomine
nuncupahlr Katerw (ABADAL,Pahrs-Ribagorp, d.24). Un altre
Biatarius era actiu al castell d'Orrit, cn un pas de la via rallada a la
roca i el ponr sobre la Noguera Pallaresa (a.875, AKAIIAL,
PalhrsRibagorca, d.74). Un Viatarius fa de notari d'un document de Beri,
fill del comte Beri dc Barcelona, que ho hauria estar tambC del
Rosselló (a.844, PONSICH,Rosselló, d. 30.VII). Biatarius era el nom
d'un testiinoni cridat pel comte Miró (el Vell) de Cerdanya i
Conflent en un judici a Vernet, del 874 (PONSICH,
Rosselló-Vallespir,
d.del 25.111; el mateix (?) Katario, ibidem, 14.V.885 i 31.VII.904);

al Vallespir, prop d'Arles, hi havia un altre Viatan'o, sacerdot (a.875
i 876, Rosselló-Vallespir, d.30.1 i 18.1;). Al Conflent també, prop
d'Escoer, sota la Styata Francisca, uns béns confrontaven in uinea de
Kztario (a.885, BARAUT,Seu d'Urgell, d.31). Entrant ja a la Cerdanya, entre Sallagosa i Eina hi ha el Mas Viader (ATC, 1, 18,
21/03), just al costat de la via ~rincipal.
Uns anys després apareixen al comrat de Girona: entre
Foncanet (La Bisbal d'Empordi), Vulpellac i Canapost, una propiecat confrontava amb una vinya de Viptario et de Argela, tot plegar arran de la stradrrpublica, in via que inde discurrit, in ipsa seada qui inde pergit (a.904, ORDEIG,Dotalies, I,1, d.29; GironaBesalú-Empúries-Peralada,d. 1 13). A la vila Maranyi (la Tallada
d'Empordi), per on passava el remitario que anava a Verges, hi vivia
un Viadrrriurlevita que firma com a testimo~ii(a.984, ibid., dd.482
i 483).
Als comcats d'Osona i iManresa també hi consten al comen5 del
segle X: un Biatarius feia de mandatari de l'abadessa Emma de Sant
Joan (a.904, UDINA,Archiuo, d.16); els Viaders d'aquests comtats
apareixen freqüents en la documentació durant tot el se& x (amb
grafies diverses: Viatarius, Viadariw, Kadario: Orona-Manresa,
dd.161, 238, 491, 957, 1029); i encara cal recordar aquel1 Estradarius-Estyadero fill de Falcomar, citar en diversos anys del inateix
segle x (aa.957, 961, Osona-Manresa, dd.797 i 885). Aqiiesta abundor de Viaders i Estraders als conitats d'Osona i Manresa, jseria potser per la necessitat de refer la via Francisca interrompuda durant
cants anys del segle IX, coln he explicar abans, per la revolta d'Aissó
i de Guillemó?
Tot baixant cap al Vallis, es troba un Viader, gran propietari
que residia al costar de Granollers, pero tenia béns fins a Vilamajor,
als coiitraforts del Moiitseiiy (c.& 935, I M U N D ~Políptic
,
Vi/arnajor

p.103-104 i 11 1); potser tenia I'exclusiva de les vies i estrades de
rota aquella comarca? A la Roca del Valles, un Vtadavio tenia la terra
damunt de la via (a.988, Sant Cugat, d.215). Segurament aquel1
villare Vtadario, al Tordera, havia estat la residencia d'un encarregar
de la via que hauria deixat [anta descendencia com pera formar un
petit agregar de cases, prop de la via de Girona a Barcelona (a.996,
Sant Cugat, d.314). Un Viader, difunt, havia deixat a la seu de
Barcelona una vinya a Premia, del Maresme, que tenia a migjorn la
via qui pergit ubique (a.987, Barcelona, d.170). Cap al Garraf, a
Cubelles hi havia treballat un Viadario, també difunt (a.988,
Bnvcelona, d. 180).
En una comarca densa de documentaci6 com és la de Ripoll i
la seva Vallfogona, també devien necessitar un Estrader: entre el riu
de la Vallfogona i la $'ata efectivament hi apareix la terra de
Seatavio-Strntero (aa.923 i 937, UD~NA,
Archivo, dd.75 i 110).
H i hauria molt mes a triar entre la documentació ja publicada.
Pero acabaré ainb dos casos dignes de comentari breu. A Olerdola,
que tant ha sortit a col.laci6, hi havia un camp que en altre temps
havia estat de S'adero Trono, des d'on s'anava per ipsa uia morischa
(c.mig segle N,perb referir al 992, Barcelona, d.234). L'adjectiu trono
se~nblariaindicar que 1'Estrader aquell d'olerdola havia sofert alguna
desgracia corporal que l'hauria deixat truncar, qui sap si d'haver Iluitat contra els irabs o incapacitar, potser de tant reparar la via morischa. Com algunes altres que he insinuar, és una hipotesi, pero, no pas
sorprenent, donat I'ofici i el lloc on aquesr Esrrader havia exercit.
El darrer Eshatario que esmentaré, qualificat de faber, és a dir
d'operari destre en I'ofici, ja era difunt el 994; havia treballar al Pla
de Barcelona, a la Rovira, iusta uia calciata (a.994, Barcelona, d.261);
amb aquesta referencia a la via empedrada ja n'hi ha prou per saber
que hi devia fer.

Examinats un per un aquests noms de persones en el seu contexr i en I'ainbient que hem anat tractant en aquesr discurs, que em
sigui permis de creure que el nom en aquests casos, feia la cosa, és
a dir que els Estraders i Viaders eren els responsables del manteniment d'aquelles vies i camins des de la reconquesra.

11. Records recents dels francs

No voldria acabar aquest discurs sense dedicar un excurs ampli a
rastrejar materialment les petjades de personatges <<francsri m o ros., les aturades i els moviments dels exkrcits en Iluita o a I'espera
d'una batalla; petjades que intentaré descobrir amb el recurs a
I'onomistica i als roponims, derivats d'a&ells ~francsro dels seus
reis, i dels «moros., que flanquejaven les vies i esrrades catalanes.

Voldria recordar, de primer, les persones nlés antigues conegudes
amb el nom de Frtlncw, Franco, Franchone, Fynnchoni i alrres grafics. Els més anrics semblen descendents dels primers soldats o bé
colons entrats des la fi del scgle vrrr. El pas dels francs pel Pallars i
la Ribagorca sernbla atestat per les bastantes persones amb noms de
Franco, Francho i Frtlnchoni que apareixen en la documentació dels
segles IX i x des del 846 al 966 (Pallars-RibagorCa,dd. 29, 32,
77,106,107 199). Potser hi ha un record de moments de lluita primerenca en aquel1 document del comte Ramon de Pallars del 966,
que dóna notícia d'un lloc anomenat Franco rnortuo, prop de Gerri
i de la Noguera Fallaresa (a.966, PalLtlrs-Ribagorca, d.199). De les
lluires dels francs, pero, se'ii parlar?. ben aviar.

Esric convenpt que molcs francs encrats amb l'exercit es quedarien al país catali reconquerit. Llur escablirnent ha deixac petja ben
sovint en l'onornistica i no l'anotaré pas cota, ja que es por veure recollida en el Repprtori dAntropinims Catahnr i en els índexs dels diversos diplomacaris publicats. Abans d'esdevenir un nom propi comú pel
fet d'ésser molt divulgat, creuria que va significar origen de patria.
N'és un exemple el Frclnconirescimoni a Elna (a.869, Rosselh-kllespir,
d.6.XII); també un bon nombre de francs establerts a la Vallfogona de
Ripoll, des de forca abans del 913; la majoria devien haver escat reunits en la wilh o vihre Fra~zcone~
també hi havia un Franco a la vila
Genebrosa veina (a.9 13, Osona-Mnnresd, dd. 119 i 120).
Per no deixar-los de banda, convé citar encara els <<bascossque
vinguts a ajudar als francs en els exkrcits d'ocupació, es devien quedar
a les regions pirinenques; com aquel1 Waco que, entre una colla d'hispans establerrs aquí cap al 780, trenca anys després reclamaven justícia de I'emperador Carlemany (a.8 12, ABADAL,
Diplornes, p.3 13-3 14);
la terru Wqones instal.lars a Mollet i Sobrequers (Super Keiros) del
Vallespir (a.27.11.927, Rorselló-Wllpir) devia reiiir un origen similar.
1l.b. Records reials

Em sembla rnés irnportant I'exisc&ncia d'uns copbnims que evoquen alguna relació amb un rei; i que, per I'kpoca, no es poden
referir a cap alcre que al rei o als dos primers reis de Franqa que
governaren sobre els comtats catalans". Així, creuria que el Pugolo
47. J . P COMPS,
rn

e l rreball scu cirar a l a nata 19, p.88, 101. i norer 2 i 16, defensa I'rxisrkncia al Ilosselló d'iiii <iClicmiii de Cliarlemagnev recolzaiir-se eii documeiirs rardatnedievals que parlrii d s. xiv d' *un caini dir de Caries». Pai,sich, ciraiir Coiiips.
creii hlirasia la seva exisr6iicia que iio es rrobs cii cap docrimeiir dcls reglcs ix n xi delr
qiir el1 Iha prcparar per a Rorrrlli-Vnllerpir.

regio (a.963, Vic, d.357; Puiolo rege, donació del comte Borrell,
a.987, Osona-Manresa, d.1525; i Puiolo regis, 2.1023, JUNYENTMUNDO, Oliba, d.77), és actualmenr P u j o l r i c 4 ~ u ecombinades
,
les dades dels documents, es rroba al rerme de Seva, entre els llocs
de Vilageliu, Tona, Aigües partides (ATC 80,38-43 i 32-35) i
Centelles, just al costar d'on passava la strada publica, aquella que
venia del Montseny.
¿S'hauria de pensar tamb6 amb una etimologia semblant per a
Hostalric, un *hopitale regis?"
;S'hi haurien esdevingut, en algun d'aquests Ilocs, episodis
i~nportanrsal temps de les dues entrades del rei Lluís el Piadós, a
prop ja de la caiguda de Barcelona, la del 800 passanr de llarg i la
del 801 per prendre-la? Si aquesta hipbtesi es pogués reforcar, no
seria pas absurd pensar en acampades de la host reial que hi hauria
deixat un bon record. Suposició que no seria tant fora de lloc si es
recorda un altre topbnim, Campo regis repetidamenr recordar (res2
tament del comre Sunifred de Cerdanya, a.965, ABADAL,
Cuixd,
d.92, p. 194-195; datat del 966, a Girona-Besalú-Empúries-Peralah,
d.367; butila de Sergi IV per a Cuixa, a. 101 1, JUNYENT-MUNDO,

48. L? idenrificaciú 6s de R7rnon Ordeig en I'rdiciú del documerir del 987, diris de
Cntnhinya r;lrolingid, IV: O~ona-Mnnrrra,n. 1525.
49. Hostalric padrii tenir uri origen erimolbgic similar d de I'ujalric, Pirgalo regi,: ror i
que la menci6 més aiiriga dc Osralrico ér del 1108; que a l regle xi cl lloc surr com a
Onota. N o es por oblidar qiie al costar marein Iii parsava la via romana. nmb resres
d'empedrar conservades fiiis fa pocs anys; vegeu Gmn Geograjn romana[ de
Catalzrnyd, 3: El Gironk~,h SeLvn i la Garrorxa, Uarcelana 1981, p. 246. TarnbC cm
senibla raonable la proposra de M. M A Y E I ? i 1. RODA.La uia Ar<gi<itades S r 4 n n i e j i
I%br<, a: uVoiei roinaiiies du RhBtic iI'Ebre: Vií Dorniria er via Augusraii, Paris 1997,
p.118, quan suposeii quc cl Franciac, enrrc Riudellars de la Selva i Caldcs de
Malavella, i Vidreres i Sils, baixanr de Giruna (Al-C 85, 82/36), podria recordar el pas
de la via Freiicesca. Per mi. podria ser nmbé un record d'iina parada dcls Fnncs. més
que de la m a t r i n ~via, eiicara que I'eriinologia dcl raponim criincidiria.

Oliba, d.45), que podria ser Camporells-Cam~oreis,a els Angles, a
I'alta muntanya d'entre el Capcir, el Conflent i la Cerdanya; perb,
també no gaire lluny dels Forcats, on s'ha vist que passava la rtrada
Francisca.

Malgrat ésser f o r ~ aconeguc resulta una mica enigmitic I'origen del
topbnim Puig-reig, al Berguedi. Els documents més antics parlen
de Puio regir... in ipsa via qui discuryit (a.974, UDINA,Archivo,
d.175); in Puie regis (dues vegades) ... instrada(a.974, ibid., d.177);
Sancti Marhni de Puga regis... q u o m ~ d o p e r ~ipsa
i t strada publica; ...
quomodo uadit ipsa uia; ...afontat ... in terra dejlios Franconi, condam (a.984, ibid., d.201); in casm Pugo regir (a.988, ibid., d.210).
Les fricatives sonores de Puio i Pugo afavoreixen el pas a d'uigr cat.,
mantingut fins ara. Perb les grafies Puga i Puie podrien amagar un
mor originari com pugna, pugna cat., Iluica, combar, batalla reial
dels francs -no s'oblidin tampoc els fills del ve11 Francó que encara hi tenien terres-; és una hipbtesi.
Pero aquesra hipotesi es veuria reforfada per l'existencia d'un
altre topbnim ben ~i~nificatiu.
Quan el bisbe Servus Dei dedicava
I'església del monestir de Camprodon I'hi doni, entre d'altres, la
villa Pugnam Fyancorum (a.904, ORDEIG,
Dotalies, vol.1, d.30;
cainbé a Giyona-Besalú-Empúries-Peralada,
d. 114); entre una dotzena de viles que reclamaven drets de pastura entorn de Carnprodon,
hi figura també el villare quem dicunt Punga Francore (a.950, ibid.,
d.285); el precepte del rei Lluis, demanat pel comte Guifré de
Besalú per a Camprodon, li confirmava uillam quae vocatur Pugna
(variant Puia) Fyanchorum (a.952, ARADAL,
Diplomes, p.75 i 78); i
encara, uns anys més tard, I'abadessa de Sant Joan cita in rollo que

nominant Pugna Franchorum (19.V.964, UDINA,
Archivo, d.163) i
també per ipsa via usque ad Pugna Franchore (del mareix dia i any
964, Girona-Besalú-Empúries-Peralada,dd.35 5 i 356, paraules que
repeteix un altre del 12.VI.964, ibid., d.357). L'expressió s'ha rransformat en el ropbnim d'ujafrancorn, <<Puigfrancorni ~ P u i gFrancón;
el mas d'aquesr nom es troba al nord-oesc del comtat de Besalú, a
la dreta de Camprodon i de Freixener (de Dalr), en un lloc que
tocava la via que baixava de Molló i del pas antic de Coll &Ares5'.
La zona té uns quants alriplans norables que podien servir d'acampament de les rropes i d'escenari de la batalla dels aFrancsn. El nom
de Francó és encara el d'una masia sota la serra Cavallera de
Camprodon (ATC 1, 44, 45/83) Els personatges que parlen successivament en aquells documents s6n no res menys que els bisbes
de Girona, Servus Dei i Gormar, I'abadessa Fredeburga de Sant
Joan, segona successora d'Emn~a,i els comtes de Cerdanya i Besalú,

50. No pas Iliiny de la vila, ~*ilari col1 de la ahgiia Francorliiiir hi ha iiiis quanrs ropbiiiins
menor5 qiie pndrien ser els cirars cnrn a veins en cls doci~rneiirscsmcnrars, com in loco
qrre dicunt Nido de Accipitre, porscr Roca dc I'Aliga; in lonim qi,e nominant Biuo, porser Q i i e n del Boc (ATC 1, 31,53188-901, i iiiis qiialirs colls o collades que hi Iha en
aquells volrants: col1 Prcgoii, col1 de la Barllia, col1 de Bolbs, el inareix Coll #Ares (que
ja Cs cirar en docurnenrs de 1.V1.936 i 7.V1.946 en PONSICH,Rosri,lld-kllrrpir. irnb
aquesr propi nom; seria rambé el Gradi~Arud'un documenr del cornrar de Kosnrlló?,
ibidem, 31.V111.881.). EI documeiir del 904 disriiigein clararnrnr Ics viles de 12,rngnm
Franconrm i de Fvxanetn. D'Ahadil siriia la vila de ~~Piignx
Frariclioriimn a Frciuciier
de D d r entre Camprodon i Molló i I'aiiarnrna ul'uigfracicor~,a ,,I'iiigfrancór; Ordcig i
Bol6s I'anamenrn .I'iijifrancor»: Bolós-Hiirrado, Arler del comtnr de /3mlii. 785-988,
p.87, sirurn el cnll, amh dubre. al Coll de Bolór (ATC 1 , 31,52185). Qiii rnillor el
locdiaa, pera, és Lloren< BIRBA,
La vnlldr Cnmprodon, Barcelona 1962 i 3" cd. 1989,
p.157 i 245-246. que parla sovint de uPuig Francori., <,...aI'exrrem orienral de la serra
de Nava; pel col1 Pregon ... prl cami que rrmunra roca la i d l del Rirorrell i porra a Piiig
Francor i la Barllian (ATC 1, 31,52186). Us documrnts del 964 rcmblen iiidicir bé que
I'enrorn de la «Pugna Fraiicoriimb~es rrabava nialr a prop de I'acrod carrerera C-151
que va de Camprodon a Molló i Coll & A r e . R A I A R I ,Origerio p.262-263, c i n iipugiian
sagiiaiir, selise res mis.

Guifré, I'inspirador del precepte reial, Sunifred, Oliba (Cabrera) i
I'aleshores levita Miró, també comte i després bisbe, home de culrura erudita. No és possible, doncs, que no sabessin que es deien al
parlar de la alluica dels francsn en aquel1 indret. El fet ara ja por ésser
acceptat amb confianp pels historiadors.
Aquella pugna Franchorum, perb, només s'explicaria si les tropes franques havien arribar del Vallespir i traspassac el Pirineu pel
Coll d'Ares, de molt el pas mis proper; i no pas si venien de la
Cerdanya per la collada de Toses. Aquel icinerari del Coll &Ares
seria explicable en una ocasió en que els francs anaven cap a Besalú
i Girona, llavors de I'alliberament de la ciutat, cap al 785. Després
miraré de demostrar que aquesta via pocser també va rebre el nom
de sFrancesca».
En canvi, por tenir-hi relació el lloc de rFranciac<<,en I'estrada
gran, sota Girona, quan passa entre Vidreres i Sils, topbnim menor
esmentat abans.
Encara hi ha un altre topbnim no gens menyspreable que, perb,
no sé si aclareix gaire I'objectiu proposat de descobrir el pas dels
francs conqueridors. Ja s'ha vist abans que I'abat Sunifred de Sant
Benet de Bages en fer testament a favor de Sant Pere de Roma i del
seu monestir de Sant Benet, subjecte a la seu romana des de la fundació, donava als susdits sants patrons un alou del comtac d'Osona,
al cascell de Voltregi, ipsumpugo que dicunt Francia (a.997, OsonaManresa, d.1767); ~ P u i gde Franqa. siruat, doncs, al costar de la
strada maiore que anava de Sant Hipblit de Voltregi a Ripoll, esmentada abans
Qui sap si només seria una coincidencia el fet que els topbnims
recordin els «Francs» baixant per la via de Coll d'Ares i, en canvi,
esmentin el <<Re¡>)
en topbnims que baixaven de la via Cerdana.
;Recordarien els primers el cami que condui a la recuperació de

Girona, i els altres I'estrada que des de la Cerdanya arriba fins a
Barcelona?
Sigui el que en sigui, a mi, aquests topbnims intencionats, que
s'esmenten ja des del comen$ del segle IX, em fan reflexionar.

12. Records passats d'irabs o moros
Quelcom semblant al que s'ha deduir sobre els records del pas dels
francs detectats en la toponímia, s'hauria de fer amb els records de
I'estada dels irabs o islimics en les terres de la Catalunya vella, la
Marca conquerida en epoca de Carlemany. Per a les terres de ponent i de la Catalunya nova, en general, els estudis arqueolbgics i
toponímics referents a I'Islam són ja abundants". ~Manquen,en
canvi, per a la Catalunya vella.
12.a. El record dels dominadors islamics

No és pas intenció meva, pero, d'endinsar-me en el seu estudi.
Només intentaré recordar algunes referencies onomistiques locals,
que semblen clares, a I'estada dels islimics a la Catalunya vella i a
les lluites hagudes en algun moment, a records tradicionals que els
repobladors crisrians conservaren per la seva peculiaricar o per alguna característica frapanr. Es pot comencar per I'adjecti~io nom que
els atribuiren. Els cronistes contemporanis llatins donen el nom de
51. Una bona sinresi Fonamenrida en bililiografia abuiidanr receiir cs por vcilrc en I'ere
BALANÁ I A ~ A D I AL'I~hrn
,
n Caralr~-/ri(IP~&I vi//-XII),
Barccloiia 1996. p.60-82, i drl
matein autor, Elr noni, de lloc de Cntnb~nya,Barcelona 1990; encara que, quan I'aiiror
endinsa en la Cataunya "ella les erimologies basades
seguir; i aixb especialmeiir pel qiic b a la Cerdanyi.

en

I'Arab, no el puc gairelii

sarraceni als primers irabs que entraren a la península. Els berebers
nou vinguts reben el parronimic de mauros, maurorum gen4 com es
veu ben clar, entre altres fonts hisrbriques, en la Crbnica dita
mossirab del 754, en I'episodi, descrit tan vívidament, del bisbe
Nambad d'Urgell capturat pel bereber Munussa el 731 i cremar viu
a Llivia de la Cerdanya5'. Era d'esperar que, també als comtars catalans, els priiners restauradors de la situació anterior conservessin
aquest adjecriu per a designar aquells llocs que recordaven I'estada
o el pas dels Trabs. La presencia de persones que s'anomenen
Sarracino, Sarracina als comtats pirinencs són molt pocs i tardans
-quatre, de 888 a 946-. Aquests sarrains semblen més aviat captius al servei de senyors cristians.
No gosaria dir que tores les persones que duieii el nom de
M a u r w en els segles IX i x fossin d'aquell origen &rnici'. Malgrat tot,
algun dels que apareixen acrius en els primers anys de la recuperació sí que ho seinblaria. Vegem, si no, el que s'esdevingué l'hivern
del 812: quaranta-dos <<hispans~
es van queixar a Carlemany de les
injustícies sofertes per part dels comtes i subalterns d'aquests, que
els espoliaven de les aprisions concedides per el1 mareix quan era
rei, feia més de trenca anys -dona, cap al 780-. Per un precepte
molt dur, Carlemany obliga els comtes Beri de Barcelona, Gaucelm

52. Edició de Ioalirier GIL. Curpzir ~rriptorr<m
mitulrabicorr~m.1, Madrid 1973, p.41-42.
Ho vaig resumir fa algu~isanys i ara, amb el rírol ElPirineir del tardo-romir nlrnrdouiri@ric i carolingi, publicar a Anscari M. MUNDO.Obrei romplett~,1. Cntnb<nys1:
dc ln romnnirat a la rabirania, Barcelorra 1998, p.80-81 i 84-86. Cal conriniiar colisulranr R. #ABADAL,y de VINYALS.
Elparo dc L? Sgorimnnin deldominio viiigodo a6
framco a trauér de In inumión jarracena, 720-768. exrret de «Ciiaderiior dc historia dc
Espana., Buenos Aires 1953, p.5-54, espec. p.24-28.
53. Es por consolrar a Jordi BOLOS 1 MASCLANS
- Josep MORAN 1 OCENRINJAUREGUI,
R~perroridánrrop6nimi cnmlanj (RAC),Barcelona 1994, p.477 per Sarnrintri, p.397
per Mnrinrr.

del Rosselló, Odiló de Girona i Ermenguer d'Empúries, amb altres
quatre de la Narbonesa, a retre'ls-hi jusrícia (a.812, A~ADAI.,
D$omes, p.313-314). Entre aquells .hispans>>n'hi havia alguns que, pels
noms, eren clarament immigrats d'altres paisos; si, sens dubre, ho
tainbé devia
eren un Wasco (ja citar més amuiit) i un L~n~obardus,
ésser-ho un Maums, potser un bereber convertir; corn eren manifestament d'origen irab un Zuleiman i un Zate milit(e)is d'aquell
mateix col.lectiu. Com es por constatar, el conjunt d' «hispanss era
bigarrat, una mescla fruit dels contactes bkl.lics guanyats i perduts
entre gent que vivia d'una rnateixa terra, que havien lluitat per ella
i que, a la fi, s'havien hagut d'entendre.
D'enrrada, pero, caldri distingir també entre els toponims prirnitius, anreriors a la reconquesta, i els de la costa marícima, sobretot al Gironks i a I'Empordi que ho podien ser per a recordar, vés a
saber quina ritzia posterior de pirares; com seria aq~iellaipsa guardia de Maurisdonada a Sant Quirze de Colera a ran de mar (a.935,
Girona-Besalú-Empúries-Peralada,
d ,232).
La Roca Maura o Torre Moratxa, de Torroella de ~Montgrí,vigilant sobre les illes Medes que,
poc després, consra corri del n~oiiescir
.
d'hner, devia ser rota una altra cosa. Un text de1 951 descriu els Iíniits
de Santa Maria i Sant Leonci Columbariorum, de Colomers, que passen: a sol ixenc pel Pahcium Ab(u)tauri fins al Ter i Gauses (ATC,
63,97-99/59-61); i els de I'altre alou, el de Sant Pere de Circer, supra
litora mark, que tenia a ponelir ipsa terra de Grecis, passava infrn
Fontern regalem fins a ipsum solarium sub Rocha Mora i retornava al
Pahrium antiquum fins a Circer (a.951, Girona-Besalú-Empines-Perah~ak,d.290). No conec cap documerit de l'kpoca que, en can poc
espai enumeri tants roponims suggeridors del pas de quatre o cinc
civilitazacions: la terra dels grecs, els columbaris romans, les esglésies
cristianes, el palau de I'irab Abu-Tawr i la font reial (franca)!
-

-

Enrorn de Llanci hi havia una alrra Rocha Morena citada pel
primer benefactor de Sant Pere de Rodes, el comte Gausfred d'Empúries, pel gener del 974 (Girona-Besalú-Empúries-Peralada,
doc.410); el comte esmenta el monr quem dicunt Rocha Morena i,
pujant i baixanr, s'arriba al cim de la Wardia Maurisca, fins a la
Meda quae est intus in ipsn mareen el port de «Fraixin (una altra illa
Meda diferenr de la de I'Estarrit). La toponírnia gairebé exacta fou
copiada repetidameiit pels papes Benet VI (abril a.974, ibid.,
d.411) i Joan XV (a.990, ibid., d.513: Rocha Morena i Wardia
Maurescha) en sengles butlles a favor de Sant Pere de Rodes; que el
rei Lotari havia ja confirmar el 982 (ABADAL,
Diplomes, p.242:
Rocha Morena, Wardia Morerra).
Ja s'ha explicar el per que i la durada de la shata morisca
d'Olkrdola en un període curt de la fi del segle X. No cal insistir-hi.

12.b. Els personatges arabs ajncats
També criden l'atenció els topbnims que recorden residencies de
personarges irabs. Perquk no dubtaria gaire a proposar que ho
havien estar abans de la reconqiiesta I'esmentat Palacium Abtauri
(=Abu-Tawr, era el non1 d'un dels fills de Cassi, el cointe visigot
islamirzar, cap del casal dels Banu Qasi governant de la <<frontera
superior*) de Colomers (a.950, Girona-Besalú-Empúries-Peralada,
d.291), com el Palacio Avuzido (Avuzidi, Avozide, Avozid = AbuZaid) de Reixac (a Sant Cugnt i catedral de Barcelona des de I'any
982) i potser el Palacio Salatan (Salatha, Elathan), el Palausolici de
Palau de Plegamans (des d'any 955, Sant Cugat, d.39).
Potser el més significatiu dels topbnims que recordaven un passat islimic (si no és que s'hi amaga un etim potser rambé Ilatí) és
aquel1 Palatio Maurore cum suis villares, esmentat insistentment

com de la catedral de Girona, localitzable a la vila Fontanet, ara la
Bisbal d'Empordi (3.878, precepte de Lluís 111, ABADAL,Diplomes,
p.133: (villa) Palatii.Mororum; a.881, de Carloman, ibid., p.136;
3.886, de Carles el Gros, ibid, p.139: Palatium Muroris cum omnibus uillaribus suis); i que posteriorment I'església gironina cedí a
Petroni villam vocabulo Palatium Aurore (sic) amb la intervenció del
rei Odó (document original, a.891, ABADAL,Diplomes, p.365);
pero, en canvi, l'any 904, el bisbe Servusdei de Girona cedia els
delmes i primícies a la parroquia nova de Fontanet amb les seves
esglésies i la villa Palacio Maurore (a.904, Girona-Besalú-EmpúriesPeralada, d. 1 13).
És evident que de personatges irabs n'hi havien hagut d'altres
d'instal.lats en vil.les potser, de moment, mis modestes, no pas en
palaus. Els que semblen més antics són de les comarques gironines.
El loco qui dicitlrr Casa Mauri, amb la ecclesia in honore sancti
Romani conshucta (33,844,869, 878 i 881, preceptes de Carles el
Calb, de Lluís 11 i de Carloman, ABADAL,Dzplomes, p.7, 31, 35 i
38); és Casamor, del terme de Cabanelles, que comen+ com a
depeiidkncia del monestir de Sant Pere d'Albanyi; perb que, des de
869, tant aquest monestir com Casamor passaren al d'Arles del
Vallespir. Es coneix f o r ~ abé i'origen d'un villare quod nominatur
Abderrama prop d'uns molins sobre el Fluvii, al terme de Biscara,
confirmat per Carles el Calb a I'església de Girona (3.844, Abdirama,
ARADAL.,
Diplomes, p.128; repetit al precepte de Carles 111 el Gros,
a.886, ibid, p.140; a.886 i 899, novamerit per Carles 111 el Ximple,
ibid, p.146 i 150; a.892 i 893, Giuona-Besalú-Empuries-Peralada,
dd.78,79,82,85; I'any 913, un altre del mateix nom, es croba escrit
Abderrahem, ibid., dd.141 i 142). Abderrama devia ser un propietari irab-bereber de molta anomenada, romas a Biscara després de
l'entrada dels francs cap al 785; el 842 ja havia mort i al seu fill Pipí

(nom que suggereix un batejar per franco-criscians) era conegur per
(<aquellque fou d'Abderramic (a.842, Girona-Besalú-Empúries-Peralada, d.22) i que a la fi del mareix segle encara recordaven un nér
de Pipí, de nom Galderic, també difunc, amb aquel] mateix circumloqui nominal del besavi Abderrami (a.893, ibid., dd.82 i 85).
Es podria pensar que a la Vall d'en Bas, al vilar Terruc, entre els
comtats de Girona i Besalú, ubi Fluvianus exsurgit, hi havien creballar uns ancics arcigadors de camps, amb els noms crisrians d'Angela
et Maurus Arnaldw, probablement irabs barejats (a.894, 'ibid.,
d.86). Es possible que cambé n'hi hagués al comtar de Peralada, a
Baussitges (Espolla) ja que, enrre els cermenals de la parroquia i
havia el collum Rumi, és a dir, en irab, la *collada dels criscians*
(a.946, ibid., d.268, si no és que porser el documenc sigui mal
cranscrit).
A la fi del segle x Sanr Genís i Sanr Miquel de Besalú renia I'església sufraginia de Sanc Silvestre sitam in villa Mauri (a.999 i
1000, ibid., dd.601 i 610; a.977: de Mauro, d.428; a.998: in Mauro, d.592). Era el nom d'un individu de color bru? o un irab allí
establert?
12.c.

Les lluites amb eh moros

Els restimonis personals vistos fins aquí eren pacífics; encara que el
record de lluices amb els irabs semblen també explícics.
La narració de la captura i crema del bisbe Nambad d'Urgell
s'inclo'ia dins d'uria lluita d'irabs contra els berebers que dominaven
la Cerdanya vers 731, en la qual coca el rebre als criscians que els
darrers creien col.laboracionisces dels irabs, com s'ha explicat abans.
El inés viscenr és l'episodi de Joan, notable hispi de Barcelona.
Segons explicava Carlemany en un diploma, iins anys abans del 795

((Joan havia sostingut una forta batalla,» sembla que victoriosa,
«sobre els heretges o sarrains, infidels nostres, en el pau (comtat) de
Barcelona, en el lloc que en diuen «al Pont,<;en mata molts i se
n'endugué el botí >> (a.795, ABADAL,
Diplomes, p.308 i 310). Si el
lloc de la batalla no és facil de decidir entre Ponts, a la Noguera, o
be -més probable- .al pontn de Martorell, del botí, diu I'emperador, que Joan oferi al seu fill el rei Lluís, un «cava11 bptim i una
mena de cota bruna, també bptima, a més d'una espasa índia amb
la beina decorada d'argent.~
La toponímia dóna consthncia de batalles cruenta, descrites de
manera grifica i molt sin~plista.Una d'elles s'esdeving~iéal lloc in +so
rego qui venit de Matamaurus, molt a prop de la vila de Salt (a.833,
Girona-Besalú-Empúries-Peralada,d. 12; in ipso rio Matamaures,
a.919, ibid,d.159). L'altra, uns quinze quilbmetres més avall, consta
pel nom in medio albio Matamauros (a.980, ibid, d.452), que és I'actual riuet Matamors que desaigua al Terri a la vila de Corts, sota
Banyoles (ATC 61,81-84160-61). Ambdues topades de tropes -si
foren dues o una d'allargassada no ho sé decidir- consten ben a prop
de la via regia que venia de Besalú i de la que passava per Girona. Em
nego a creure que es pugui rractar de simples fantasies populars; les
dates dels documents són tan properes a la represa cristiana que
només poden respondre a records vivents o tradicionals.

13. Cloenda
Sera bo de treure un parell de conclusions del que he exposar fins
aquí. Una d'histbrica: encara és possible, amb petits passos per les
vies terrestres, avanGar en el coneixement del que fou I'anomenada
reconquesta. Sembla que els estrategs de l'exkrcit carolingi i els pri-

mers comres de Barcelona volien evitar les rutes planes i les que
aiiaven per les valls i per la costa. Preferien les vies alres de muntanya, menys exposades als atacs per sorpresa.
L'altra conclusió és sbciohumana: Catalunya és fruit de I'aporració plural de pobles diversos que hi han passar durant períodes més
o menys llargs de temps; aixb sí, que han volgut adaptar-s'hi i assumir-ne la convivencia frarerna i fins la barreja &mica,per a formar i
etiforrir una nació que de fa segles té la consciencia d'ésser-ho.
Aquell teixit estradal, comunicador de la gent que habirava
dins del nostre país, al mareix remps que afaiconava un sentir de
patria comuna, també permetia el comer$ i I'agricultura i així fruir
d'un cert estar del benestar. Encara que a I'origen el teixit viari
hagués estar mantingut o refet per estraders i viaders per a facilitar
el pas de tropes amigues o adverses, a la fi i cluotidianament, de
manera estable, unia els seus habirants amb relacions socials i cultural~,en esperit i religiositat. De retop, les vies tainbé perlnetien
comunicar-se i anar més enlli, a la recerca freturosa de noves relacions, no sols dins del m6n carolingi, sin6 de toca I'Europa cristiana i fins del de I'Islam.

Barcelona, octubre 1999, febrer, mar$ i octubre del 2000
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Discurs de contesta
Per
Antoni Pladevall i Font

Considero un honor que el President de la noscra estimada Academia m'hagi encarregat la tasca de respondre a la magnífica dissertació amb que Manuel Anscari Mundó i Marcet ens ha delectat coln a discurs d'entrada pera formar part de la noscra insticució
com a soci numerari. H e de reconiixer, tanmateix, que per les raons
que rot seguit exposaré i atesa la categoria científica i humana de
I'amic a qui em correspon donar la benvinguda aixb em produeix
un respecte més gran que la satisfacció del petit protagonisme que
el fec ein pugui donar.
No és facil parlar del que considero un vell amic i pricticamenr
un mestre, encara que no hagi assistit mai a classes seves; pero que
m'ha alliconat i molt sovinc cambé orientac amb els seus escrits al
llarg de mes de trenta anys de relació i amistat. Fou, si no ho record o malamenc, l'any 1966 quan vaig fer la seva coneixenga al momenc que preparava el meu estudi i sinresi sobre Els monestirs
catahns, que va publicar I'editorial Destino, i que fou el primer treball que em va projectar fora de les fronreres d'Osona. Alguns
treballs que havia publicat Mundó i oriencacions s'eves em varem fer
encrat de ple en I'estudi del monaquisme i les seves caracterisciques,
en un moinent crucial de la seva vida, quan el1 deixava d'ésser

monjo coma sistema de vida, pero no en deixava I'esperit de rreball
i I'interes per tot el que hi feia referencia.
En I'inici de la nostra amistar hi inrervingueren dues persones
ben relacionades i estimades en aquesta Academia: Mons. Eduard
Junyent, que puc considerar corn el meu primer mestre i mentor en
els camps de I'art i de la histbria, i Ramon d'Abadal, I'admirar historiador i, bastants anys, il.lustre President de I'Acadkmia; al qual
Manuel Mundó ha succeit en la continuació de la seva gran obra,
Catalunya rnvolíngia. Amb el Dr. Junyent i I'amic Mundó vaig compartir hores de conversa als Arxius del bisbat de Vic i varem visitar
monestirs de la comarca. Ramon d'Abadal va ser el que més d'una
vegada, quan col,laborava amb el1 en la identificació de topbnirns
dels documents del comtat d'Osona i dibcesi de Vic, quan topivem
amb algun document amb problernes de lectura i de datació, em
deia lireralrnent: <<Noens hi encaparrem, aixb ho deixarem per
I'amic Mundó),.
AixO indica que Mundó era considerar ja fa més de trenca anys,
com un dels més experts del país en problernes de cronologia i de
paleografia. Aquest prestigi i mestratge l'ha manringuc i acrescut al
llarg dels anys, com ho testifica la seva abundant bibliografia, a la
qual només em podré referir succinrament.
Manuel Mundó i ~Marcecva neixer a Barcelona I'any 1923, i
sempre ha fet professió i gala de barceloni; enrenent, pero, Barcelona
com a cap i casal de tot el territori catala del qual el1 b un profund i
militant enamorar, D'infant va entrar d'escoli a Montserrat -n'era
abat aleshores, el seu oncle el i? Antoni M. Marcet-; i més endavant
hi retorna com a monjo entre els anys 1939 i 1967. En aquest darrer
any deixi I'abadia i s'integri a la vida civil i als cercles culturals de
Barcelona, sense abdicar mai de la seva fructífera etapa montserrati-

na. D'aquella n'ha conservat el nom d'Anscari, amb el qual era ja
conegut al país i fora de les nostres fronteres per la seva remarcable
activitat cultural i publicacions.
Va cursar estudis a Roma, a París, a Munic, assolint els graus de
doctor en historia de I'Església, amb una tesi sobre Baquiari, un
autor lusiti poc conegut, presentada a Roma el 1950; i més de vint
anys més tard, el 1972, el grau de doctor en historia civil a Barcelona, amb una tesi sobre els documents en pergamí més antics de
la península ibkrica, del segle VII o epoca visigoda, probablement
d'origen catali, de IaTarraconense. Entremig, el 1953 obtenia la Ilicenciatura en arqueologia cristiana, amb una tesi sobre la veritable
situació del sepulcre de sant Benet, a seguit de les excavacions fetes
a Montecassino.
En la seva dilatada vida professional ha exercit de professor a
Roma, a Montserrat i a la Universirat Autonoma de Barcelona. Ha
ensenyat les assignatures $Historia antiga i medieval de I'Església,
d'Historia monisrica, de Paleografia i Diplomitica. Més tard ha
continuat el seu inestratge donant cursos de doctorar en aquells
temes de la seva especialitat, com la Crítica textual i la Historia de
la Litúreia.
"
Entre diferencs altres cirrecs que ha tingur hi ha el de d'arxiver
facultatiu de I'Arxiu Reial o de la Corona d'Aragó i el de director de
la Biblioteca de Catalunya. És membre d'institucions i acadkmies
d'Oslo, París, Cambridge (Mass.) i Madrid; com també de I'Institut
d'Estudis Catalans des del 1971, on ha tingut cirrecs destacats com
el de President de la Secció Histbrico-Arqueolbgica; i manté I'enllaq
d'aquesta iiistitució amb la <<UnionAcadémique Internationalen.
Com he dit i es descaca del seu discurs, és continuador de la Catalunya Carolingia iniciada per Ramon $Abadal. També és membre
des del 1975 del Comitk Internacional de Paleogafia Llatina.

L1Acadkma de Bones Llerres rambé I'havia volgur comprar entre els seus membres corresponents des del 1960; i ja a I'aiiy 1978
el va elegir com a membre numerari per a substituir la vacant deixada pel lneu enyorat mesrre el Dr. Eduard Junyent; perb per diferenrs circumstincies no li fou possible fer el seu ingrés formal fins
ara que, despris de renovar-li l'elecció I'any passar, substituiri
l'acadkmic traspassar, el Dr. Joan Tusquers.
Parlar de les publicacions del Dr. Mundó requeriria un espai i
temps del qual aquí no disposo. La seva obra és molr implia i dispersa en revistes científiques i miscel.l~nies,obres en col~laboraciói
diverses publicacions especialitzades, sovinr de difícil accés. Aquesta
dispersió i la utilitat que representaria per a rots poder tenir aplegada la seva obra, va moure a alguns dels seus deixebles, amb moriu
del seu setanrk aniversari, a reunir-la sota la modalitat d'Obres completes. El 1998 en va aparkixer el primer volum de 630 pagines, amb
56 articles o treballs diferenrs.
Aquestes Obres completes s'han estructurar en sis volums, que
comprendran els temes següenrs:

1 i 11: Catalunya, de I'kpoca romana a la sobirania reial i de la baixa
edat mitjana a la Renaixenqa.
111 i IV: Esrudis de paleografia, diplomitica i codicologia.
V: Esrudis sobre el monaquisme.
VI: Esrudis de parrística i litúrgia.
Amb aquest simple esquema queden reflecrits els principals
capítols o aparrats de la seva amplia obra, en la qual, al costat d'esrudis profunds pel rema i l'extensió, hi ha treballs més redui'ts, perb
que són com perles preuades per a la nostra cultura. Com a exemples citaré el text jurídic literari més antic cn catala, que és una ver-

si6 feta pels volts del 1140 del Libre jutge visigot, que el1 va descobrir i identificar; o el fragmenc de litúrgia romana, amb notació
musical més antic de Catalunya; o estudis amplis i modklics de
documents d'aparensa senzilla, com un políptic o llista de censos i
béns de la parroquia de Sant Pere de Vilamajor; o bé treballs de
major envergadura i interks general, com I'estudi del Commicus
palimpsest, de gran valor tant litúrgic com paleogrific.
Limitant-nos a l'anilisi del primer volum de les seves Obres completes ja esmentat, publicar en edició conjunta per Curial edicions i
Publicacions de I'Abadia de Montserrac -que vaig tenir I'honor de
presentar a la seu de I'Institut d'Estudis Catalans pel juny de I'any
1999- dels 56 estudis que inclou, com he dit abans, n'hi ha 12 sobre
él tema de I'abat i bisbe Oliba i la seva obra, 5 són denses recensions
i reflexions dedicades a I'obra de Ramon $Abadal; d'altres de molt
dels orlgens
d'interks versen sobre «Els problemes hi~torio~rifics
nacionals de Catalunya». La síntesi amb molta bibliografia sobre La
cultura escrita a Catalunya fiegks VUI al xrr), publicar inicialment al
volum 1 de Catalunya romhnica, pigs. 133-162, i que ocupa un cencenar de pagines en la seva reedició dins de les Obres completes, és la
més amplia i fins ara única síntesi sobre els escriproris i els cbdexs
catalans d'aquells segles; en podria parlar Ilargament, ja que no vaig
escatimar esfor~per a fer-li acabar aquest treball fonamental.
Els qui ens movem en temes o camps de la seva especialitar
esperem amb deler I'aparició completa d'aquestes obres de Mundó;
altrament haurem de recórrer encara a biblioteques especialiczades
per accedir als seus treballs o desenpolvar extrets o rirades a part,
que el1 té la gentilesa d'oferir sovint als seus amics.
El discurs amb que avui ens ha delectar el nou academic és un
exemple més de les caracteristiques del seu merode de treball abans

insinuar, és a dir, de la profunditat i exhaustivitat amb que enfoca i
tracta les materia que són objecte del seu estudi.
Per al seu treball Mundó ha tingut a les mans pricticament tota
la documentació existent sobre el nostre país fins a l'any mil, gricies als tres volums recentment publicats de Catalunya carolingia
referenrs als comtats d'Osona i Manresa, i gricies als que estan ja
aplegats i en pla de publicació, de Girona, Besalú, Empúries i
Peralada, així com els de Barcelona i del Rosselló-Conflent; als
quals cal afegir els ja publicats per Ramon d'Abadal del Pallars i
Ribagorga, i els &Urge11 que ho han estat pel pare Cebrii Baraut; i
altres diplomataris bisics, com els publicats per Frederic Udina,
h g e l Fibrega, Eduard Junyenr, Rius i Serra, Ramon Ordeig, fins,
naturalment, Peire de Marca. Aixb dóna al treball de Mundó un
valor i solidesa especial i dóna mis amplitud als treballs sobre
camins medievals, que el1 cita, dels professors Manuel Riu i Jordi
Bolós; i no cal dir, al que fa un segle llarg va escriure, basant-se en
la documentació i l'aplicació del sistema histbric fundat en I'onomastica i la filologia, Josep Balari i Jovany, que fou president de
la nostra Academia entre els anys 1893 i 190 1.
L'auror limita o centra l'estudi a uns segles cabdals de la nostra
historia, en els quals I'ocupació pels irabs o sarrayns de la península iberica i la formació de l'imperi carolingi terres amunt de I'altre
costat dels Pirineus, permeteren crear, a l'extrem nord-est de I'antiga Hispinia, un petir estat feudal, amb una organització bisicament
militar i defensiva; una «Marca»en la terminologia de I'kpoca. Per
una banda es tractava d'aturar les ambicions de domini musulmi i
per I'altre cosrat, d'esdevenir un territori de conquesta expansiva
d'influkncies culturals del flamanr imperi carolingi.
L'autor s'ha limitat sovint a donar-nos suggeriments més que
no pas a fer afirmacions, conseqüent amb el seu metode i estil d'in-

tentar llegir entre línies i d'extreure dels documents tot el que ens
ofereixen a través de simples topbnims o expressions deixades a l'atzar pels seus redaccors, que es poden relacionar amb fets que coneixem per altres fonts de la historia de l'epoca.
El Dr. Mundó ens ha fer seguir amb la imaginació els ve115
camins que, sota els noms de vid, strata, calcinta, carraria, semitario
etc., molt sovint amb denominacions específiques de via o scrata
francisra, via regia, via morisca o rnés genericamenr de via quipergit ubique, creuaven el nostre país, normalment i sobretot duranc els
segles IX i x, seguint una direcció nord-sud, i que sovinc rebien
també noms concrets com els de les ci~icarso capicals dels comtats
als quals es dirigien, o bé relacionats amb el comer5 o transporr de
la sal, com la via mercataria i la via Cardonense.
Mundó es fixa en les vies que serviren a les tropes militars, tant
en l'expedici6 del remps de Carlemany encara al segle V I I I , com en
les de Lluís el Piadós al comen5 del segle ix. Les mareixes vies que
servien als funcionaris, als missi dominici, als comres, bisbes i magnats que anaven i venien de la corc reial o imperial; o les que rraspassaven la Marca fronterera per a endinsar-se en terres dels irabs.
És entreringuda la descripció derallada de la imporrantíssiina
via Francisca, del seu origen i lloc on comencava, dels passos del
Pirineu, de les seves derivacions sinuoses i la seva utilització parcialmenr interrompuda durant unes dkcades del segle IX. Sembla
clar que no foren pas els francs els que li donaren el nom, sin6 els
habitants del territori que ben aviat es diri carala. Els elogis, potser
més politics que senrics, que li dedica el comre Borrell 11, el 988,
quan la féu restaurar i empedrar novament, aixi com el canvi temporal de nom a Ol&rdolaa la fi del segle X, i la indefinició nominal
fins a les portes de Tarragona des dels remps del comte Bera, són
moriu també de disquisicions minucioses.

L'anilisi documental i l'aplicació d'aquesta metodologia fa que
h4undó no es limiri a enumerar nomes els camins que esmenren els
documents, sinó que analitza la seva utilització, qui els refeia i mantenia -1s
uiatarii i stratarii, és a dir els <(Viadersni ,cEsrraders»,
noms que han quedar fossilitzats en la toponímia i en I'onomistica
com a cognoms de llinatges catalans-; explica les interrupcions
que seguiren per circumsthncies polítiques i altres peculiarirats que
acabem d'escoltar. Explica, com a exemple concret, I'anonialia per
que la strata Francisca que baixava a Osona, no seguia inicialineiit
la clissica ruta de la via Cerdana o via pública major de Barcelona
a Cerdanya, paral.lela al Besós i Congost i més amunt al Ter fins al
peu de la collada de Toses, sinó que que ho feia procedent de les
rerres del comtat de Besalú i baixava a Osona pel Collsacabra i passava el Ter pel pont de Roda. Aixb seria degut que les rerres osonenques retornaren a domini irab o a rerra de ningú entre la derrota d'Aisó i Guillemó del 826 i la conquesra i reorganització del
comrar osonenc per Guifré el Pilós el 880. Aixb explicaria també el
poc lbgic recorregut de la strata Francisca que, partinr de la via
Augusta antiga, que travessava el Valles per la depressió que s'origina entre les serralades del Litoral i Prelitoral, la nova Francisca s'endinsés cap a Osona rravessant el Montseny vers les valls d'Espinelves i Osormort.
Aquella anilisi exhaustiva que ha fer Mundó de la documenració conservada el porta a rastrejar petjades de genr xfraiicar o de
F r a n ~ aen els territoris de la Marca, tan de persones que s'hi van
afincar com de tropes que lluitaren o acamparen en indrets oii deixaren el notn. H o revelen els topbnims de vil.les de Francs o de
Francons; o el Pugna Francorupn, caralanirzat més tard en Puig
Francor, vers Camprodon; o el,Puig de Fransa, a la Plana vigarana,
en terres del castell de Voltregi. Igualment identifica guirdies o for-

taleses Mnurescar o de moros, probablement en part contra la pirateria, perb també d'altres que semblen indicis d'assentaments o de
propietars dels conqueridors sarrains en la seva curta estada per les
terres del Baix Empordi i del Valles. Els indrets anomenats Matamoros, prop de la vila de Salt i Banyoles tanr es podrien referir,
diria jo, a I'kpoca de les lluites per a expulsar els primirius invasors,
com a lluites ocasionades amb motiu de les incursions dels irabs
andalusins.
Seria impertinenr i sobrer per parr meva que inrentés glossar o
parafrasejar encara més el discurs que tan ajustadament ens ha ofert
el nou academic. Al costar del treball d'anilisi i de sínresi que ens ha
ofert hi ha, repeteixo, la Ilicó metodolbgica, sempre útil per als qui
s'enfronten amb problemiriques d'aquesta amplitud i profundirat.
Em resra només Felicitar-lo de ror cor i demanar a D é ~ que
i li
concedeixi llarga vida i I'esperit i agudesa que I'ha animar fins avui
dia per continuar amb una rasca científica que sempre reverriri en
profit de tor el país i en joia i honor per a tots els seus companys
en la nostra Acadkmia.
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