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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest informe recull els objectius, la metodologia i els resultats de la recerca que s’ha dut a terme, durant el període 
2004-2007, en el marc del projecte titulat "'Pro crosis argenti'. La plata al comtat de les Muntanyes de Prades: explotació, 
gestió i rendiment de les mines de Falset durant la baixa edat mitjana". L’objectiu general del qual era analitzar les 
característiques territorials, senyorials i jurisdiccionals del domini format pel comtat de les Muntanyes de Prades i la 
baronia d’Entença i, a partir d’aquí, aprofundir en un aspecte concret d’aquesta senyoria: l’explotació minera de l’argent 
durant els segles XIV i XV. En aquest sentit, la recerca s’ha fonamentat en l’estudi de la documentació relacionada amb 
aquesta qüestió que hi ha dipositada a l’Arxiu Ducal de Medinaceli; la qual, però, l’hem pogut buidar i analitzar a través 
de la consulta de les còpies microfilmades que se’n conserven al Monestir de Poblet. En darrera instància, com a resultat 
de la recerca, s’han assolit diverses conclusions en el marc dels dos àmbits d’estudi del projecte. De les quals, les més 
destacades són: primerament, s’ha aconseguit delimitar territorialment el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 
d’Entença i determinar-ne la titularitat jurisdiccional a mitjan segle XIV; en segon lloc, s’han establert els paràmetres que 
marquen i expliquen l’evolució de la normativa que regulava l’explotació minera de l’argent; i, finalment, s’ha pogut 
determinar que, segurament, la major part de l’argent produït a mitjan segle XIV es va obtenir a partir de minerals 
d’argent i argent natiu. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This report presents the goals, methodology and results of the research that has been carried out from 2004 to 2007 
within the framework of the project intitled "'Pro crosis argenti'. The silver in county of Muntanyes de Prades: working, 
management and yield of Falset mines during the Late Middle Ages". The general goal of which was to analyze territorial, 
lordly and jurisdictional characteristics of domain formed by the county of Muntanyes de Prades and the barony of 
Entença and, from here, to study in depth a concrete aspect of this lordship: silver mining in the 14th and 15th centuries. 
In this sense, the research has been based on the study of the documentation related with this issue that is deposited in 
the Ducal Archive of Medinaceli. However, we have been able to analyze these documents because there are microfilmed 
copies of them in the Poblet Monastery. In the end, several conclusions have been attained as a result of the research 
that we have done within the framework of the two study areas of our project. In fact, there are some interesting and 
distinguished conclusions. Firstly, we have been able to delimit the territory and the jurisdictional authority of the county of 
Muntanyes de Prades and barony of Entença in mid-14th century. Secondly, the parameters that mark and explain the 
evolution of the ordinances that regulated silver mining have been established. Finally, we have been able to determine  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
that most of silver that was produced in mid-14th century was probably obtained from silver minerals and native silver. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
Durant el període comprès entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre del 

2007, he estat beneficiari d’una beca predoctoral per a la formació de personal 

investigador (FI), concedida per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR) del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya. En el marc d’aquesta beca, amb el suport i 

la direcció acadèmica del Dr.Jordi Bolòs i Masclans, s’ha endegat i desenvolupat un 

projecte de recerca històrica sobre l’explotació minera de l’argent al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença durant la baixa edat mitjana. El qual, en 

concret, es titula: “Pro crosis argenti”. La plata al comtat de les Muntanyes de 

Prades: explotació, gestió i rendiment de les mines de Falset durant la baixa edat 

mitjana. 

Val a dir que, en iniciar la recerca, es donaven els paràmetres bàsics per poder 

tirar endavant un projecte d’aquestes característiques. D’una banda, hi havia una 

manca notable d’estudis sobre la zona estudiada i sobre el tema plantejat; no obstant, 



           

 
 

en els darrers anys, s’haguessin fet importants avenços. I, d’altra banda, es conserva 

un gran volum de documentació sobre el tema —la qual resta inèdita, en molts dels 

casos—, dipositada a l’Arxiu Ducal de Medinaceli; les còpies microfilmades de la 

qual es poden consultar, sortosament, a l’anomenat Arxiu Ducal de Medinaceli a 

Catalunya al Monestir de Poblet. 

Entrant ja en matèria, l’objectiu global del projecte, inicialment, era avançar en el 

coneixement del domini senyorial format pel comtat de les Muntanyes de Prades i la 

baronia d’Entença i, a partir d’aquí, aprofundir en un aspecte concret d’aquesta 

senyoria: l’explotació minera de l’argent durant els segles XIV i XV. D’aquesta manera, 

durant els quatre anys de gaudi de la beca, s’ha treballat amb la voluntat d’assolir 

aquest objectiu general. Ara bé, en aquest context, s’ha anat acotant i reconduint la 

recerca —a mesura que hem anat aprofundint en el tema— per tal d’assolir objectius 

més concrets i palpables. Per tant, s’han analitzat separadament els dos àmbits 

temàtics del projecte: la senyoria comtal i la mineria de l’argent. D’una banda, ens 

hem centrat en estudiar els orígens, l’evolució històrica, els límits territorials i les 

característiques senyorials i jurisdiccionals del domini comtal; el qual va ser creat pel 

monarca Jaume II quan, el 6 de maig de 1324, va establir que el nou comtat de les 

Muntanyes de Prades i alguns dels dominis que havien estat del difunt Guillem 

d’Entença formessin una unitat senyorial conjunta i indivisible en mans d’un dels seus 

fills (Ramon Berenguer). I, d’altra banda, s’han abordat alguns aspectes relacionats 

amb l’explotació minera de l’argent en aquest territori, incidint sobretot en l’estudi de 

la regulació normativa d’aquesta activitat en època del comte Pere (anys 1342-1358); 

a partir, sobretot, de l’anàlisi exhaustiu i acurat de les disposicions de les diverses 

ordinacions que va promulgar aquest comte (anys 1344, 1348 i 1352). Amb la qual 

cosa, indirectament, hem pogut anar desglossant diversos aspectes relacionats amb 

l’explotació minera de l’argent: l’evolució de la normativa, la partició de la producció 

entre el comte i els miners, les obligacions, els drets i els privilegis que tenien els 

miners, les tasques que realitzaven els diversos oficials comtals que s’encarregaven de 

la gestió, el control i el registre de l’explotació, etc. A més, en aquest context, a partir 

de l’estudi dels llibres d’administració de les “menes”1 (llibres de comptes que servien 

                                                           
1 El terme “mena”, en la documentació medieval estudiada, defineix la matèria excavada tal i com 

surt de la mina, en brut (sense cap tractament o, potser, mínimament rentada o picada). És a dir, la 
“mena” era qualsevol bloc compacte (massa de roca o mineral), producte del treball a les mines, en el 
qual hi hagués —i fos possible explotar-los— el mineral o minerals útils (o valuosos), com a mínim; 



           

 
 

per controlar i gestionar l’explotació minera de l’argent), també s’ha intentat 

determinar quines espècies minerals s’explotaven amb major intensitat per a 

l’obtenció del metall noble: minerals d’argent, argent natiu —els filons de la qual 

estan pràcticament exhaurits avui en dia— o galena argentífera. 

Com a resultat de tota aquesta recerca, cal destacar que, el 21 de setembre de 

2005, vaig llegir i defensar el treball de 12 crèdits d’investigació, per a l’obtenció del 

Diploma d’Estudis Avançats (DEA); el títol del qual és: La consolidació del comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença i la regulació de l’explotació minera 

de l’argent a mitjan segle XIV.2 Per altra part, a més, també he presentat 

comunicacions en dos congressos i han estat publicats diversos articles, a fi de donar a 

conèixer els resultats de la recerca que he dut a terme al llarg d’aquests anys; la 

referència bibliogràfica dels quals, la trobareu més endavant —en aquest mateix 

informe—, en l’apartat sobre publicacions.   

En vistes a tot el que hem anat exposant, en aquest informe, intentarem plasmar 

de forma resumida i a grans trets l’evolució de la recerca que hem dut a terme durant 

el període de gaudi de la beca: des de l’1 de gener del 2004 fins al 31 de desembre del 

2007. Amb aquesta finalitat, primerament, mostrarem el pla de treball que es va 

plantejar inicialment i les etapes que hem seguit per desenvolupar-lo; amb la qual 

cosa, desgranarem la metodologia utilitzada per poder dur a terme el treball de 

recerca. Seguidament, exposarem les conclusions de la recerca; és a dir, les 

deduccions obtingudes com a resultat de la investigació. Finalment, per tancar 

l’informe, exposarem una llista dels articles que hem publicat —alguns dels quals, 

però, encara estan en premsa— en el marc d’aquesta recerca.  

 

PLA DE TREBALL 
Al llarg del període global becat —quatre anys, en total— s’ha desenvolupat un 

pla de treball específic, centrat en anar assolint els objectius concrets que any rere any 

                                                                                                                                                                      
als quals, però, generalment, els acompanyaven —en diferents proporcions— altres minerals associats, 
part de la roca encaixant o altres estèrils aferrats al bloc de la caixa filoniana arrencat. En definitiva, la 
“mena” contenia, entre d’altres, tant el mineral útil com la ganga. Per tant, el significat medieval de 
“mena” difereix de la definició actual del terme.  

2 Albert MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), La consolidació del comtat de les Muntanyes de Prades i 
baronia d’Entença i la regulació de l’explotació minera de l’argent a mitjan segle XIV, treball de 12 
crèdits d’investigació dirigit per Jordi BOLÒS I MASCLANS (programa de Doctorat “Entre el Camp i la 
Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis Historiogràfics” del Departament d’Història de la Universitat de 
Lleida), inèdit. 



           

 
 

—pel fet que la beca era renovable anualment— s’havien plantejat. D’aquesta 

manera, el pla de treball previst s’ha anat seguint paulatinament. No obstant això, 

alguna de les tasques previstes no s’ha pogut acomplir, per diverses raons; 

generalment, perquè s’ha dedicat més temps del que s’havia estipulat inicialment a 

altres activitats. En tot cas, globalment, la proposta inicial i els objectius bàsics s’han 

assolit plenament. 

En aquest context, el pla de treball i la metodologia estan estretament 

relacionats i són complementaris. De fet, la metodologia que hem seguit ha marcat el 

ritme i les etapes del treball. Amb la qual cosa, les etapes de la recerca s’han 

estructurat en base a la metodologia a seguir. Per tant, a mesura que anem comentant i 

desgranant el pla de treball, s’aniran tractant els punts que defineixen la metodologia 

emprada. En aquest sentit, tot i que no s’ha seguit el pla de treball de forma lineal, 

exposarem les etapes de la recerca esglaonadament per poder mostrar-lo de forma 

coherent. 

Així doncs, en primer lloc, es va iniciar la recerca amb la revisió i anàlisi de la 

bibliografia existent sobre el tema. La qual cosa ha permès elaborar un estat de la 

qüestió sobre els coneixements que tenim dels dos àmbits que centren la recerca. És a 

dir, s’han repassat els diferents llibres, treballs i articles que han estat publicats, fins al 

moment, sobre els dos grans temes tractats en el projecte: el comtat de les Muntanyes 

de Prades i baronia d’Entença i la mineria de l’argent en aquest domini senyorial en 

època medieval. A la vista de la bibliografia existent, hem pogut constatar que hi ha 

una manca notable d’estudis sobre aquests dos temes. Per una part, hem pogut 

comprovar que no existeix un estudi a fons de la senyoria comtal durant l’edat mitjana 

—que n’analitzi, globalment, la gestació, consolidació i evolució—, sinó tan sols 

petites pinzellades i treballs dispersos; els quals, de tota manera, ens permeten anar 

desgranant l’evolució de la senyoria des de diferents vessants. I, per altra part, pel que 

fa als treballs que versen sobre l’activitat minera durant la baixa edat mitjana, tot i que 

alguns autors han realitzat treballs específics, encara queden molts dubtes per resoldre 

i molts aspectes per tractar. Ja no només a partir de la documentació d’arxiu, sinó 

també des de l’estudi sobre el terreny i des de la vessant arqueològica. Tot i que, 

malauradament, és difícil identificar les labors mineres antigues, perquè la intensa 

explotació minera que ha sofert la zona fins a la darreria del segle XX  —bàsicament, 

per a l’obtenció de plom— ha modificat en gran mesura el paisatge. 



           

 
 

En el projecte que hem desenvolupat, l’eix bàsic sobre el qual ha pivotat tota la 

recerca és, sens dubte, la documentació d’arxiu; essent conscients de les seves 

limitacions però, també, intentant aprofitar al màxim totes les possibilitats que ens 

brinda. De fet, la documentació d’arxiu que hem anat seleccionant, en funció dels 

objectius, ens ha servit com a puntal per contrastar (refutar o confirmar) les hipòtesis 

plantejades en un primer moment. A més, després de la comprensió, interpretació, 

anàlisi i crítica de les fonts documentals escollides, hem pogut proposar hipòtesis de 

treball noves. Les quals, posteriorment, també han estat qüestionades, per tal de seguir 

avançant —a través del binomi assaig i error— en la nostra recerca. És a dir, es 

planteja un procés cíclic de qüestionament o confrontació de les hipòtesis plantejades, 

a fi d’elaborar teories. En aquest context, una de les actuacions prioritàries ha estat la 

creació d’una mena de corpus documental base, a través de la selecció i transcripció 

de fonts originals no publicades i també de vàries de ja editades —en funció dels 

objectius i del temps disponible. Per tant, abans de cercar documentació d’arxiu 

inèdita, s’han revisat les fonts documentals d’arxiu que havien estat editades, 

confrontant les transcripcions publicades amb els documents originals. Posteriorment, 

cercant documentació inèdita sobre el tema, s’ha realitzat i completat el buidatge de 

l’extens fons documental de les seccions “Prades” i “Entença” de l’Arxiu Ducal de 

Medinaceli; el qual s’ha realitzat a través de la consulta de les còpies microfilmades 

d’aquesta documentació, les quals estan dipositades al Palau Nou de l’Abat del 

Monestir de Poblet. La qual cosa ha requerit més dedicació de la que s’havia previst 

inicialment, bàsicament, perquè en aquestes dues seccions es conserva una gran 

quantitat de documentació, de diversa índole, i no existeix un catàleg detallat sobre els 

fons de l’arxiu. En aquest sentit, especialment laboriosa ha estat la cerca de 

documentació inèdita en els diversos llibres de registre de la cancelleria comtal 

d’època medieval que es conserven; ja que, en aquests llibres, s’assentaven les còpies 

literals de documents que versaven sobre qüestions diverses i que es referien a 

diferents àmbits geogràfics, seguint únicament un ordre cronològic. 

Tanmateix, el buidatge exhaustiu d’aquest fons ha permès la localització de 

documentació inèdita que ha resultat bàsica per poder tirar endavant la recerca. 

Especialment interessant, en aquest sentit, és la troballa d’unes ordinacions per a 

l’explotació de les “menes” d’argent datades el 1352 —de les quals, se’n coneixia 

l’existència però no havien estat localitzades— i la descoberta d’un document de 



           

 
 

l’època del comte Pere de Prades, escrit en un moment indeterminat entre el 1342 i el 

1349, en què es fa una relació de la titularitat senyorial i jurisdiccional dels diversos 

dominis que ocupaven, a mitjan segle XIV , l’espai que suposadament havia abraçat 

l’antic terme castral de Siurana el 1173. De fet, el buidatge dels fons “Prades” i 

“Entença” ha permès localitzar molta més documentació relativa a l’explotació 

minera de l’argent de la que, en el millor dels casos, podíem preveure o imaginar que 

ens trobaríem. La qual cosa ha fet que ens haguéssim de replantejar bona part del 

projecte inicial. En aquest sentit, per la gran quantitat de documentació conservada 

sobre el tema, s’ha optat per acotar i delimitar cronològicament l’estudi de 

l’explotació minera de l’argent —no així, l’estudi de la senyoria comtal— a partir de 

dues dates concretes: el 1342 (l’infant Pere esdevé comte de Prades) i el 1364 

(Bertran de Revell és substituït en el càrrec d’administrador de les “menes” d’argent 

per Jaume Gallart, càrrec que ocupava des del 1352 i que va mantenir tot i l’arribada 

al poder del comte Joan el 1358). Així doncs, reduint el marc temporal de l’estudi, es 

pretén limitar el volum de documentació analitzable —que continua sent, no obstant 

això, molt considerable— i, en conseqüència, poder gestionar de forma més efectiva 

tota la informació.  

De tota manera, tot i el que s’ha dit fins ara, també és evident que s’ha hagut de 

completar, contrastar i ampliar la informació a través de la cerca, comprensió i anàlisi 

crític de documentació dipositada en altres arxius. La qual cosa s’ha realitzat perquè, 

entre d’altres, la majoria dels documents de les seccions “Prades” i “Entença” de 

l’Arxiu Ducal de Medinaceli estan creats i expedits per la pròpia cúria comtal, en el 

marc de la jurisdicció i administració de la senyoria. Per tant, la realitat que presenten 

aquests documents està esbiaixada, ja que només ens mostra la visió o la realitat d’una 

de les parts. Així doncs, s’ha cercat documentació inèdita en altres arxius; és el cas, 

per exemple, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) o de l’Archivo Histórico 

Nacional (Madrid). Ara bé, val a dir que el gruix de la documentació que s’ha 

treballat prové de l’Arxiu Ducal de Medinaceli, per les raons que hem anat apuntant 

anteriorment.  

Per altra part, a més de la documentació d’arxiu, que ha estat la base del treball, 

també s’han utilitzat altres fonts documentals com, per exemple, algunes obres sobre 

mineria i metal·lúrgia escrites en època medieval i moderna. Així mateix, entre 

d’altres, també hem examinat la cartografia de la zona —tant l’antiga com l’actual—, 



           

 
 

hem treballat amb la toponímia o hem participat en prospeccions arqueològiques per 

poder conèixer més a fons el territori estudiat.  

Tornant al que veníem exposant, un cop feta la selecció i transcripció de fonts 

originals inèdites o publicades, ens hem dedicat a analitzar-ne les característiques 

(estructura jurídica, cronologia, onomàstica, toponímia, etc.) i el contingut. Amb la 

qual cosa, a través de la informació recollida, hem anat acotant i enfocant 

temàticament l’estudi, en funció del contingut de la documentació trobada. D’aquesta 

manera, la recerca sobre l’explotació minera de l’argent s’ha centrat en analitzar tres 

àmbits temàtics, que han esdevingut els eixos fonamentals del treball: la regulació 

normativa de l’explotació minera de l’argent, els òrgans de gestió i control d’aquesta 

activitat i la producció d’argent fi. En relació amb l’estudi de l’explotació minera de 

l’argent, però, ha estat primordial —abans que res— definir la terminologia tècnica 

medieval i establir una taula d’equivalències entre les diverses unitats de pes 

utilitzades en l’activitat minera i metal·lúrgica. Així doncs, per un costat, hem intentat 

clarificar conceptes, per evitar confusions o interpretacions errònies i, sobretot, per 

poder interpretar correctament les fonts documentals; és el cas, per exemple, de la 

definició del terme “mena”. I, per l’altre costat, la taula d’equivalències ha esdevingut 

una eina bàsica i fonamental per poder analitzar la informació que ens aporten 

diversos documents i poder treballar amb les dades; és especialment útil, per exemple, 

per analitzar les dades comptables dels llibres d’administració de les “menes”. 

En aquesta línia, recollint tot el que s’ha comentat, l’anàlisi crítica de la 

documentació d’arxiu ens ha permès refutar o confirmar les hipòtesis prèvies, 

plantejar-ne de noves i, en definitiva, crear coneixement a mesura que avançava la 

recerca. Dels resultats obtinguts i de les conclusions que han reeixit en el marc del 

projecte, però, en parlarem abastament en l’apartat següent. 

Finalment, tan sols ens queda assenyalar que, tot i que no s’ha aconseguit 

completar totalment el pla de treball, s’han assentat les bases que ens han de permetre 

consolidar la recerca i, en un període de temps no gaire llarg, acabar i presentar la tesi 

doctoral. Amb la qual cosa, s’assolirien plenament els objectius que donaven raó de 

ser al projecte. 

 



           

 
 

CONCLUSIONS  
Com a resultat del treball que hem realitzat durant el període de gaudi de la 

beca, hem assolit una sèrie de conclusions i, en aquest apartat, les intentarem mostrar 

de forma clara i ordenada. Així, com hem vist al llarg de l’informe, el treball s’ha 

centrat en dos àmbits diferenciats: d’una banda, la senyoria comtal de Prades; i, de 

l’altra, l’explotació minera de l’argent. Per tant, en parlar de les conclusions, també 

mantindrem aquesta dualitat.   

Parlant del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, hem pogut 

comprovar que aquesta nova senyoria comtal —creada, de cap i de nou, el 1324— no 

era, internament, homogènia; pel que fa al senyoriu i la jurisdicció. La qual cosa es 

demostra, principalment, en base a dos factors concrets: d’una banda, comtat i baronia 

eren dues entitats diferents i diferenciades, ja que el comtat no va absorbir la baronia, 

no obstant ambdós espais haguessin de restar units indissolublement —eren dues parts 

inseparables d’una mateixa senyoria—; i, de l’altra, el comte de Prades només posseïa 

part de la jurisdicció sobre els dominis de titularitat eclesiàstica i monacal que també 

formaven part del comtat. Efectivament, el 1324, Jaume II va aglutinar diversos i 

diferents territoris sota l’autoritat d’un únic senyor, el seu fill Ramon Berenguer, però 

amb diferents graus de potestat jurisdiccional, depenent de les zones. L’origen 

d’aquesta heterogeneïtat senyorial i jurisdiccional, creiem que l’hem de cercar en el 

progressiu desmembrament que va sofrir l’antic terme castral de Siurana d’ençà de 

mitjan segle XII , a través de diverses donacions, concessions i altres transaccions. En 

el sentit que alguns dels dominis o entitats jurídiques que van anar sorgint en el 

territori que suposadament havia ocupat l’antic terme castral es van acabar integrant al 

nou comtat de les Muntanyes de Prades l’any 1324; després d’haver-se desenvolupat i 

haver evolucionat, al llarg de gairebé dos segles, de forma separada i desigual. És a 

dir, de la unitat inicial del territori del castell de Siurana, que recreava la d’època 

andalusina però sota el domini del comte-rei, es va passar a un desmembrament 

gradual d’aquest terme castral. Ara bé, d’altra banda, també és cert que gràcies al fet 

que les concessions que s’havien fet —en diferents moments, durant els segles XII  i 

XIII — a titulars eclesiàstics i monacals havien estat parcials, el monarca en va poder 

reagrupar el senyoriu en mans del seu fill en el primer quart del XIV .  

Altrament, tot i que encara queden dubtes per resoldre, hem pogut delimitar 

territorialment el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença                  



           

 
 

—determinant, a més, la divisòria entre ambdós àmbits— i establir amb bastant 

claredat i exactitud el tipus de jurisdicció que exercia el comte en els diversos 

districtes o entitats jurisdiccionals que formaven part de la senyoria, almenys en època 

de l’infant Pere; el qual va ser comte de Prades des del 1342 fins al 1358. Amb la qual 

cosa, hem pogut comprovar que la senyoria tenia una nova fesomia a mitjan segle 

XIV , en contrast amb els límits que havia tingut quan es va crear el 1324. En altres 

paraules, si comparem els termes de la senyoria en el moment de la seva creació amb 

el territori que ocupava a mitjan segle XIV , podem veure com els límits territorials del 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença van canviar considerablement 

en pocs anys. En aquest sentit, per exemple, hem pogut constatar documentalment que 

els llocs del Vilosell, la Pobla de Cérvoles i la Fumada estaven disgregats de la 

senyoria comtal —a tots els efectes— a mitjan segle XIV , a pesar que havien estat 

venuts al monestir de Poblet a carta de gràcia el 1334 i que, en conseqüència, el comte 

els podia recuperar en qualsevol moment (pagant la mateixa quantitat per la qual 

havien estat venuts). Així mateix, també hem pogut determinar, entre d’altres, que el 

castell i terme de l’Albiol restava fora dels límits de la senyoria comtal, ja que 

pertanyien al paborde de Tarragona; tanmateix, el comte Pere de Prades podia 

explotar l’argent del terme de l’Albiol, pagant els drets que corresponien al paborde 

de Tarragona, en virtut de la concòrdia que ambdós signaren el 1356. Per altra part, 

hem pogut confirmar que el comte de Prades tenia tota la jurisdicció alta i baixa a la 

baronia d’Entença —exceptuant alguns llocs on no s’ha pogut determinar amb 

exactitud, per falta de dades— i als territoris de les muntanyes de Prades que havien 

estat de titularitat plenament reial ja abans del 1324. Per contra, el comte només 

disposava de part de la jurisdicció —en diferents graus— en aquells territoris que, tot 

i formar part del domini comtal, eren de titularitat eclesiàstica o monacal.  

En un altre ordre de coses, pel que fa a l’explotació minera de l’argent al comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, aquesta activitat va adquirir especial 

rellevància i una magnitud considerable a mitjan segle XIV . Tot i que la riquesa 

minera de la zona es coneixia d’abans —en aquest sentit, especialment important era, 

i havia estat, l’explotació dels recursos minerals per produir plom—, no va ser fins a 

l’arribada del comte Pere, l’any 1342, que no es va apostar fort i es va potenciar 

clarament l’explotació minera de l’argent. I, de fet, aquesta activitat va adquirir 

especial rellevància i va assolir una magnitud considerable durant les dècades centrals 



           

 
 

del segle XIV . En aquest context, en època del comte Pere (1342-1358), entre altres, es 

va sol·licitar l’ajuda de miners i tècnics de Sardenya —que estava sota dominació 

catalanoaragonesa en aquella època— per posar en marxa i desenvolupar l’explotació 

minera de l’argent. És a dir, per iniciar l’activitat, es va acudir a la major experiència 

tècnica i jurídica dels sards. 

Altrament, per regular l’explotació de les “menes” d’argent i el benefici del 

metall noble, el mateix comte Pere —el qual tenia el monopoli sobre l’explotació 

minera en el domini comtal— va promulgar tres ordinacions diferents: el 1344, el 

1348 i el 1352. Amb la qual cosa, podem constatar que la normativa es va revisar i va 

evolucionar a mesura que s’avançava en el desenvolupament de l’activitat minera i 

s’anava acumulant experiència: el 1344 es van assentar les bases de la normativa —ja 

que deixaren empremta en les ordinacions posteriors—, regulant des de l’extracció del 

mineral fins a la venda de l’argent fi; després, les primeres ordinacions van ser 

substituïdes per les de 1348, en les quals es regulaven més detalladament els 

mecanismes de gestió, de control i de registre de l’explotació —aquest va ser el canvi 

més significatiu, ja que es van prendre com a base i referència les ordinacions 

anteriors—; i, finalment, l’any 1352 es va modificar un dels capítols de les de 1348, 

que continuaren vigents, i es van afegir algunes breus normes complementàries i 

aclaridores. Bàsicament, l’evolució de les ordinacions denota la voluntat del comte de 

revisar, corregir i millorar constantment la normativa, per poder treure el major 

rendiment possible a les mines d’argent del comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença. Per tant, a més de marcar les pautes que regien l’explotació de 

l’argent i definir les obligacions o deures dels miners, les ordinacions també 

n’establien els drets, les garanties personals i alguns privilegis; l’objectiu d’aquests 

avantatges era atraure possibles nous miners i potenciar, d’aquesta manera, el treball a 

les mines. En aquest context, relacionat amb aquesta qüestió, la diferència més 

palpable i destacable que hi ha entre les diverses ordinacions promulgades (1344, 

1348 i 1352) és la modificació dels barems de partició de la producció entre el comte i 

els miners. En aquest sentit, cal dir que, a canvi de la concessió per poder explotar 

l’argent del domini comtal de Prades, els miners —que treballaven per lliure, però 

agrupats en companyies generalment— estaven obligats a complir estrictament les 

disposicions de les ordinacions i, per tant, havien de cedir al comte una part de les 

“menes” d’argent que trobessin o de l’argent fi que se’n produís. El repartiment es 



           

 
 

feia en base a un determinat sistema i uns percentatges concrets de partició, que 

establia el mateix comte i que es recollien a les ordinacions. En relació amb l’evolució 

d’aquest barem —i, en un marc més ampli, en l’evolució de les tres ordinacions en 

general—, el fet més destacable és que en les ordinacions de 1344 i de 1348, els 

percentatges de partició variaven en funció de la quantitat d’argent que continguessin 

les “menes”. En canvi, el 1352 es va establir un únic percentatge de partició en tots els 

casos, sense fer distincions entre els tipus de “mena” que aportessin els miners. Era 

una manera més d’incentivar l’explotació minera i afavorir la producció d’argent: 

afavorir als miners per augmentar les rendes del comte.  

En aquesta línia, mercès a l’estudi i anàlisi de la proporció d’argent que 

contenien les “menes” que es van registrar en un dels llibres d’administració, també 

hem determinat —indirectament i de forma aproximada— els possibles tipus de 

minerals (o espècies minerals) que es van beneficiar per obtenir l’argent. Així doncs, 

hem pogut establir que l’argent s’obtenia —majoritàriament i gairebé de forma 

exclusiva— a partir de minerals d’argent i argent natiu; almenys per al període 

comprès entre el 24 de desembre de 1348 i el 9 de juliol de 1350. La qual cosa es 

documenta i es demostra perquè l’elevada quantitat de plata obtinguda a partir de 

moltes de les “menes” aportades pels miners, en el període estudiat, és molt superior 

(del 2’31% al 37’07%) a la que s’obtindria si fossin unes altres, les espècies minerals, 

que hi hagués a les “menes”; com podria ser el cas, per exemple, de la galena (sulfur 

de plom). Així, posem per cas, si la galena argentífera (espècie mineral) pot arribar a 

contenir aproximadament i teòricament un 1% d’argent, és evident que en les 

“menes” en què la proporció d’argent és molt superior a aquest 1%, l’espècie mineral 

beneficiada no va ser la galena sinó una altra amb un major contingut teòric de plata: 

minerals de plata —com, per exemple, l’acantita o la clorargirita3— o plata nativa4; 

tenint en compte que les “menes” —com hem vist en definir-les— podien contenir el 

mineral útil (l’espècie mineral), la ganga i altres estèrils. Per tant, no s’estan indicant 

—ni tampoc es pretenia— les proporcions d’argent que tenien les diferents espècies 

minerals. El que s’està fent és constatar que s’explotaven minerals d’argent i argent 

natiu, per descart, a partir de l’estudi dels percentatges d’argent que es podien 

                                                           
3 En època contemporània, a la zona minera de Falset-Bellmunt del Priorat, s’han localitzat —a més 
d’argent natiu— aquestes espècies minerals riques en argent: acantita i clorargirita; les quals poden 
contenir, respectivament, un 87’06% i un 75’27% d’argent teòricament. 
4 Mineral que conté, a la zona estudiada, un 97’78% d’argent. 



           

 
 

extreure de les “menes” explotades. Altrament, també hem pogut establir que           

—durant el període analitzat, que va del 1348 al 1350— el 70’25 % de la producció 

total d’argent provenia de “menes gentils”; nom amb el qual es coneixien les “menes” 

riques en argent. És a dir, “menes” amb percentatges d’argent superiors al 13’89 %. 

De totes maneres, també és cert que no hem pogut concretar amb més exactitud 

quines espècies minerals es van explotar; bàsicament, perquè les dades a partir de les 

quals hem fet l’anàlisi no ens permeten anar més enllà del que ja hem comentat.  

Per altra part, es confirma documentalment que també es van explotar “menes” 

de galena (“alcofoll”) per obtenir argent; com a subproducte de l’explotació de plom, 

en aquest cas. De fet, només és en una ocasió —de les seixanta-vuit entrades de 

“mena” estudiades— que es registra “la mena menor del alcofoll”; de la qual se’n va 

obtenir, en comparació amb el seu pes total en brut, un 0’55 % d’argent. Entenem 

doncs, que es tractava d’una “mena” en què el mineral majoritari explotat era la 

galena (“alcofoll”), i els minerals d’argent en formarien part minoritàriament. En 

aquest sentit, cal assenyalar que els percentatges teòrics d’argent que té la galena 

(espècie mineral) que s’ha localitzat a la zona avui en dia —amb percentatges 

d’argent del 0’009 %, per exemple— no permetrien fer viable, a partir d’aquest 

mineral, la producció d’argent. En definitiva, es confirma que es va explotar “mena” 

de galena, no pas que de la galena (espècie mineral) se’n beneficiés argent. Per tant, 

cal no confondre l’espècie mineral amb la “mena” —definició medieval—, ja que són 

dos conceptes completament diferents. De tota manera, no es descarta totalment la 

possibilitat que —si els percentatges d’argent que contenia la galena, com a espècie 

mineral, trobada en època medieval haguessin estat superiors als de la que s’ha 

localitzat avui en dia5— es produís argent a partir de l’explotació de la galena 

argentífera (espècie mineral).  

En el context que hem anat dibuixant, també cal assenyalar que la denominada 

“casa de les menes”, ubicada en una de les dependències del castell de Falset, va 

esdevenir el centre de l’administració de l’explotació minera de l’argent. És a dir, des 

d’una de les dependències del castell de Falset es gestionava i es controlava 

l’explotació minera de l’argent i la producció del metall noble de tota la senyoria 

                                                           
5 En aquest sentit, no hem d’oblidar que la galena (sulfur de plom) de l’àrea minera de Falset-Bellmunt 
del Priorat ha estat intensament explotada des d’antic i, pràcticament, fins a finals del segle XX ; 
bàsicament, per obtenir-ne plom. Per tant, entenem que aquesta intensa i continuada activitat minera ha 



           

 
 

comtal. A més, segons la documentació de mitjan segle XIV , tot sembla indicar que —

a part de les mines de l’Albiol, situades fora dels límits territorials del domini 

comtal— les mines o centres d’extracció d’argent del comtat de les Muntanyes de 

Prades i baronia d’Entença s’ubicaven majoritàriament al terme de Falset; el qual, en 

aquella època, incloïa els actuals termes municipals de Falset i de Bellmunt del 

Priorat.  

Finalment, no voldríem cloure aquest apartat sense mencionar que, tot i els 

avenços que hem fet, el volum de documentació que es conserva a l’Arxiu Ducal de 

Medinaceli sobre el tema d’estudi és tan elevat que les possibilitats de continuar amb 

la recerca són extraordinàriament àmplies. Per tant, en aquest sentit, l’objectiu és 

avançar —a partir de futures investigacions— en l’estudi i el coneixement de 

l’explotació minera de l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença durant la baixa edat mitjana.  
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