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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules)

El projecte de recerca “Església, poder i societat als comtats catalans d'origen carolingi (877-1010)” contempla l'estudi de

l'Església  catalana  del  segle  X  en  tots  els  seus  vessants:  com a  estructura  formada  per  diferents  institucions  (seus

episcopals, cenobis, parròquies i esglésies-oratoris); com a conjunt de persones (clergues i laics que participen de diferent

manera i  amb diferent  implicació dels afers eclesiàstics); en relació al  poder polític-administratiu dels comtats catalans

(comtes, vescomtes, senyors i altres delegats del poder i la justícia); com en relació amb els aspectes socioeconòmics i

d'ordenació  territorial (la gran massa de camperols, l'acaparament de terres per part dels grans propietaris, l'articulació d'un

sistema de rendes, els vincles entre persones de diferents rangs, la compartimentació d'un espai creixent). Observem,

doncs, que l'Església catalana altmedieval resta present en tots els àmbits de la vida i que el seu estudi permet, de retruc,

un coneixement més profund i rigorós de la societat. Tot això, contextualitzat durant el segle X, a cavall entre dos períodes

ben estudiats i que en ocasions l'han ennuvolat. El segle X és un període privilegiat per a l'estudi d'un bon nombre de

dinàmiques polítiques, socials, econòmiques i culturals que demostren que aquesta centúria tenia una personalitat pròpia i

que la posen en rellevància respecte als temps anteriors i  posteriors.  La historiografia tradicional  altmedieval  catalana

tendeix a buscar l'origen dels canvis socials, institucionals i polítics, de la Catalunya medieval, en dos moments concrets: el

món carolingi o els anys immediatament posteriors al canvi de mil·lenni. No obstant això, l'augment de fonts històriques, el

millor  coneixement  dels  conceptes  i  de  les  institucions  i  l'apropament  a  la  història  mitjançant  nous  enfocaments  i

paradigmes, permet visualitzar el segle X com a moment de continuació, però també de naixement de situacions prou

importants com per a no ser negligides.



Resum en anglès (màxim 300 paraules)

The research project “Església, poder i societat als comtats catalans d'origen carolingi (877-1010)” “Church, Power and

Society in the Carolingian-origin Catalan Counties (877-1010)” contemplates the study of the 10th-century Catalan Church in

all its aspects: as a structure made up of different institutions (episcopal sees, monasteries, parishes and churches-prayer

rooms); as a set of people (clergy and laymen who participated in different ways and to varying degrees in ecclesiastical

affairs);  in  relation  with  the  political-administrative  power  of  the  Catalan  counties  (counts,  viscounts,  lords  and  other

delegates of power and justice); its relations with the socioeconomic aspects and territorial organisation (the great mass of

peasants,  the monopolisation  of  the lands  by the large  landowners,  the articulation  of  a system of  incomes, the links

between people of different ranks, the compartmentalisation of a growing area). Thus, we observe that the high medieval

Catalan Church was present in all fields of life and that, indirectly, studying it leads to deeper and more rigorous knowledge

of the society. All this, contextualised during the 10th century, midway between two well studied periods which have on

occasions beclouded it. The 10th century is a privileged period for studying a good number of political, social, economic and

cultural dynamics that show that this century had its own personality and link it  to earlier and later times. Traditionally,

Catalan high medieval historiography tends to seek the origin of the social, institutional and political changes in medieval

Catalonia at two specific moments: the Carolingian world or the years immediately after the change of millennium. Despite

this, the increase in historical sources, the better knowledge of the concepts and institutions and the approach to history

through new focuses and paradigms, allows the 10th century to be seen as a moment of continuation, but also as the birth

of situations important enough not to be neglected.
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A.- RESUM DELS QUATRE ANYS DE BECA FI-AGAUR

El projecte de recerca “Església, poder i societat als comtats catalans d'origen carolingi (877-1010)”

s'ha estructurat en un intens treball realitzat durant quatre anys (2006-2009) finançat per la beca FI de

Formació d'investigadors de l'AGAUR, amb el següent pla de treball:

Els dos primers anys, l'investigador en formació ha orientat les seves tasques en tres àmbits diferents:

Per una  part,  ha  introduït  les fonts  documentals  del  període en una  base de dades confeccionada

exclusivament per a aquest projecte; per altra part, ha realitzat els trenta-dos crèdits del programa de

doctorat  “Món  medieval  i  modern.  Últimes  línies  d'investigació”  de  la  Universitat  de  Barcelona;

finalment, ha realitzat un primer contacte amb la bibliografia relativa al tema.

La tasca documental ha representat la indexació i tractament informàtic de més de set mil documents

provinents de més de cinquanta arxiu i biblioteques diferents tant de Catalunya,  com espanyoles i

estrangeres. A més, la base de dades inclou informació de més de quaranta institucions eclesiàstiques i

de diversos llinatges comtals, vescomtals i senyorials. 

Quant als cursos de doctorat, el primer any cursà els vint crèdits teòrics, mentre que el segon any, el

doctorand,  defensà  el  DEA  l'octubre  de  l'any  2007  a la  Universitat  de  Barcelona  amb  la  nota

d'excel· lent. 

El tercer any, l'investigador en formació ha continuat consultant la bibliografia relativa al tema. S'han

consultat  monografies,  obres col· lectives,  actes  de congressos,  articles de revistes i  entrevistes  als



especialistes que han tractat aquest tema, des de totes les seves vessants (en relació a l'Església, les

institucions laiques i l'economia, entre d'altres). De tota aquesta feina se'n deriva la consulta d'alguns

centenars de publicacions que permeten abordar tant el tema del tractament historiogràfic  com d'e

poder entendre i interpretar els conceptes i situacions que plantegen ens documents.

El  quart  any,  l'investigador  en  formació,  realitzà  una  estada  breu  de  recerca  de  tres  mesos  a  la

Université Paris I Panthéon-Sorbonne i al Grup de Recerca LAMOP, depenent d'aquella universitat i

del  CNRS.  El  doctorand ha pogut  inserir-se  en  un grup  de  recerca  que ofereix  una  de les línies

d'investigació més punteres en l'àmbit  d'estudi de la societat altmedieval i  de l'Esglèsia en el món

carolingi.  L'investigador  en  formació  ha  pogut  participar  en  diferents  seminaris  i  conèixer

personalment  investigadors com Régine le Jan,  Laurent  Feller,  Dominicque Barthélemy i  François

Menant, que aborden, amb perspectives molt innovadores, aspectes que es relacionen molt directament

amb el nostre projecte d'investigació.  Així  mateix, aquesta estada l'ha permès realitzat una extensa

consulta bibliogràfica i l'estudi comparatiu del cas concret dels comtats catalans en relació a altres

regions de l'Imperi Carolingi. 

La resta del quart any, el doctorand s'ha dedicat a tancar la lectura, anàlisi i interpretació de la extensa

bibliografia que tracta el tema i a començar la redacció final de la tesi.

De tota aquesta tasca, realitzada durant els anys 2006-2009, se'n deriva un treball científic, el qual

encara està en fase de redacció.

B.- RESUM DE LA TESI

La tesi s'articula en cinc capítols, una conclusió tres apèndixs.

CAPÍTOL PRIMER

Està dedicat a la introducció, objectius, metodologia i context històric.

Introducció i objectius: El tema sobre el qual tractem és l'Església de l'espai de la Catalunya comtal

durant els anys 870-1010. Les motivacions que apareixen per tractar sobre aquest tema són variades.

Per  una  banda,  l'Església,  amb  totes  les  seves  institucions,  és  un  gran  propietari  que  acumula  i

concentra bona part del bens i drets de l'època; per altra banda, l'Església manté unes relacions i vincles

molt estrets amb el poder laic i amb les aristocràcies a mesura que aquestes s'insereixen al territori i

consoliden les seves posicions.  Així mateix, no podem obviar el fet que l'Església és el gran referent

moral i  cultural  altmedieval.  Finalment,  trobem que encara a dia d'avui existeixen certs enigmes i

divergències alhora de parlar d'algunes institucions i càrrecs vinculats al món eclesiàstics. Quant a la

cronologia, aquesta fa referència no a fets concrets, sinó a dinàmiques i processos que indiquen una

societat dinàmica i en canvi constant. Comencem l'estudi a finals del segle IX, moment en el qual es

comencen a establir, no sense problemes, els comtats hereditaris, procés que portarà progressivament a

una privatització, a tots els nivells, de la funció pública. Finalitzem l'estudi a la primera dècada del

segle XI, moment en el qual trobem un punt d'inflexió a nivell polític, cultural i social. Ens referim, per



exemple  a  la  desaparició  d'alguns  magnats  laics  i  eclesiàstics,  la  consolidació  de  dinàmiques  de

privatització i patrimonialització generalitzades i esteses pel territori i la entrada en una tendència molt

clara d'acaparament per part dels grans propietaris (Església i magnats).

Tanmateix, resulta molt atraient parlar del segle X. Tradicionalment, la historiografia s'ha centrat tant

al segle IX, moment d'entrada i consolidació del món carolingi; com al segle XI, en el qual, alguns

historiadors, han volgut veure un moment de canvi brusc i d'entrada en el feudalisme. Tot això ha

provocat un greuge respecte al segle X, ja que se l'ha privat d'una entitat pròpia i s'han negligit molts

dels  seus  processos  i  dinàmiques.  És  com si  aquell  segle  fos  un  impasse  entre  dos estadis  molt

diferents.  No  obstant  això,  un  estudi  acurat,  possibilitat  per  les  noves  perspectives  i  corrents

historiogràfiques i per l'abundància de fonts, permet atorgar un protagonisme molt superior al fins ara

imaginat per aquesta centúria que ara se'ns presenta cabdal tant en la continuació de dinàmiques que

venen de segles passats, com en la creació i consolidació de processos que possibilitaran canvis futurs.

L'estudi del segle X, per tant,  permet observar que la història manté una línia d'evolució gradual i

constant i  que els fets ocorreguts als segles IX i  XI  resten units  i enriquits per noves aportacions.

Tanmateix, l'estudi de l'Església durant el segle X se'ns presenta molt important per a entendre actituds

futures.

Metodologia:  Bàsicament es resumeix en la indexació i tractament informàtic de fonts documentals

relatives  a l'època  d'estudi,  en  l'anàlisi  i  interpretació  de  la  bibliografia  contemporània  que  tracta

aquells segles i en l'estudi d'història comparada entre algunes zones de la Franca central i septentrional

i els comtats catalans.

Quant al tractament de les fonts, s'ha utilitzat una base de dades que ha possibilitat la indexació de més

de  set  mil  documents  corresponents  als  anys  800-1049.  Els  documents  predominants  són  les

transaccions  patrimonials  (compravendes,  permutes,  donacions);  els  testaments  i  publicacions

sacramentals; els judicis i documents relatius a usurpacions o penyores; els preceptes, reials, episcopals

o comtals;  les consagracions d'esglésies.  L'amplitud de les tipologies i de la cronologia,  permet  de

tractar  un  gruix  molt  important  de la  població  i  territori  del  nord-est  peninsular.  Així  mateix,  és

possible  rastrejar  documentalment  més  de  quaranta  institucions  eclesiàstiques  (seus  episcopals,

canòniques,  monestirs,  parròquies),  llinatges  aristocràtics  (comtals,  vescomtals,  senyorials)   i  un

nombrós grup de petits camperols i conreadors particulars.

L'estudi bibliogràfic s'ha basat en totes aquelles publicacions de caire científic que tracten la Catalunya

dels segles IX-XI des de les vessants culturals,  institucionals,  econòmiques, geogràfiques i socials.

També hem analitzat publicacions contemporànies que tracten documentació i textos provinents de

l'Alta Edat mitjana. S'ha tingut una cura especial en establir, a partir de l'anàlisi de les publicacions, un

esquema dels paradigmes historiogràfics que han sorgit, amb les seves teories i les seves influències. 

La  recerca bibliogràfica  ha inclòs monografies,  capítols  de llibre en obres col·lectives,  articles  de

revista i actes de congressos. Les publicacions no provenen únicament de l'espai català, sinó que també

hem comptat amb l'estudi de publicacions provinents de la resta d'Espanya o de l'estranger. Aquest fet,

ens proporciona unes eines molt útils per interpretar processos regionals o més generals. L'amplitud i

minuciositat en la recerca bibliogràfica, ha possibilitat que puguem estendre l'estudi fins a altres zones



de l'Imperi  carolingi,  realitzant,  per  tant,  un estudi  comparatiu,  analitzant  els  models  d'una  i  altra

societat i comprovant les seves similituds, diferències i evolucions pròpies. 

De manera complementària, també s'han realitzat una sèrie de mapes i gràfics (que apareixen a l'annex

gràfic) i que, permeten visualitzar i exemplificar algunes de les qüestions tractades a la tesi.

Context  històric:  En aquest  apartat es  repassen els fets  i  situacions que articulen la  societat  dels

comtats  del  nord-est  peninsular  durant  vora dos-cents  anys.  No  podem oblidar  que Catalunya  en

aquella època es troba immersa en un doble procés: Per una part, l'entrada del món carolingi, amb

l'allunyament posterior del segle X que reafirma les identitats i poders propis, però que també genera

unes dificultats de gestió i unes necessitats entre les elits socials i polítiques; de l'altra part, el conflicte

existent amb el món musulmà i l'establiment d'un espai de frontera que és dinàmic i que, en tot cas,

denota les necessitats de regular i articular un espai variable i hostil. 

CAPÍTOL SEGON

L'Església. Els seus homes

Aquest  capítol es dedica a definir  i  acotar totes i cadascuna de les figures i càrrecs que apareixen

vinculats a l'Església de l'època.

Els  bisbes: Es  fa  un  recorregut  per  les  persones  que  són nomenades  bisbes  dins  de les  diòcesis

catalanes  dels  segles  IX-XI  (Barcelona,  Girona,  Vic,  Elna,  Urgell,  Ribagorça).  Atenem de  forma

especial les actituds i mencions d'aquelles persones abans d'ésser investides de la dignitat episcopal.

Així, és possible establir vincles entre les jerarquies episcopals i els llinatges de magnats que controlen

el poder, el territori i el patrimoni.

Els  preveres: Aquest  apartat  permet  la  realització  d'un esquema interpretatiu  del  sacerdoci  i  dels

preveres dintre d'aquest ordre. Així mateix, atenem especialment a les funcions i àmbits d'actuació dels

preveres  i  a  les  seves  diferents  atribucions  segons siguin  preveres,  arxiprestes  o  canonges.

L'abundància  documental  ens  permet  realitzar  estudis  relatius  al  perfil  social  d'alguns  d'aquells

preveres.

Els levites: Abordem en aquest apartat una de les figures més enigmàtiques dels segles altmedievals.

Gràcies a la reiterada aparició dels levites als documents, podem establir les seves vinculacions amb les

seus episcopals i  amb els altres càrrecs,  com els diaques.  De totes les  reflexions  i  qüestions que

susciten els levites,  extraiem el fet  que semblen vicaris laics i que s'han de diferenciar,  si més no,

durant els segles X-XI dels diaques.

Diaques:  Tractem en aquest apartat els  diaques i  ardiaques de les diferents seus,  establint  la seva

categorització dintre de les ordres ministerials d'una Església que als segles IX-XI no es troba regulada

de la mateixa forma que en l'actualitat. Per tant, establim el paper i pes específic del diaconat dintre de

la litúrgia, dels serveis complementaris i de la gestió del patrimoni episcopal. L'estudi del perfil social i

de les seves vinculacions amb els diferents estrats socials, permet definir encara més la figura del diaca.

Abats i monjos: No podem oblidar els eclesiàstics que viuen en comunitats, molt esteses per tot el

territori comtal. La figura del abat, que apareix de forma persistent en la documentació, permet establir

l'importància tant del càrrec, com dels interessos existents al voltant dels monestirs. Per tant, l'estudi



dels abats permetrà,  de retruc, una aproximació a les dinàmiques de les aristocracies per controlar

territoris menors i per realitzar un acaparament de patrimonis i drets. L'estudi dels monjos,  com a

individus i com a col· lectiu, ens proporciona informació per a poder donar resposta a les inquietuds

socials, espirituals i culturals de part de la població.

CAPÍTOL TERCER

L'Església. Les seves institucions

Aquest capítol es dedica a definir i acotar totes i cadascuna de les institucions que apareixen vinculades

a l'Església de l'època.

Seus episcopals: Repassem de forma minuciosa la història, articulació, actuacions i motivacions de les

sis diòcesi  que comparteixen l'espai comtal  català durant els segles IX-XI. Una vegada definida la

figura dels bisbe, dels gestors espirituals del bisbat (preveres) i dels gestors patrimonials (diaques i

levites), podem establir les línies d'actuació i els interessos que presenten els bisbats tant en el territori

com en relació a les altres figures i grans propietaris. 

La legitimació dels seus bens, la pròpia dispersió o concentració dels mateixos i les aliances amb altres

institucions o governants, ens permeten visualitzar el poder concret i  les capacitats de recursos que

generaven les seus episcopals. Tampoc oblidem les relacions dels bisbats amb la justícia i amb les

transaccions que manté amb particulars i petits propietaris (compravendes i donacions), que ajuden a

reafirmar el seu poder espiritual, polític i econòmic.

Canòniques: Com a part del bisbat, les singularitzem ja que, a mesura que sorgeixin i comencin a

adquirir  una  personalitat  pròpia,  mantindran  una  rivalitat  i,  fins  i  tot,  hostilitat  amb  els  capítols

catedralicis. Tot i que els grans moments de tensió entre els bisbes i els canonges no es produeixen fins

a finals del segle XI i durant el segle XII, no podem negligir el poder canonical durant el període

d'estudi. La funció dels canonges en la seu episcopal, la possibilitat d'atreure patrimonis i l'interès per

part  tant de les elits socials  i  polítiques com per part  dels petits  propietaris,  permet  pensar  en les

canòniques com a grans centres espirituals i polítics de l'època. 

Monestirs: Documentem uns trenta monestirs amb una certa importància i una vintena més que són

considerats massa petits com per a ésser estudiats i tenir capacitat pròpia. Els monestirs es converteixen

en els grans dinamitzadors i impulsors dels territoris i dels poders a mesura que aquests necessiten

inserir-se en el territori i consolidar els seus patrimonis. Els documents demostren de forma incessant la

importància dels monestirs per a entendre els processos d'acaparament de propietats, de concentració

de poder i d'entrada en dependència per part dels petits propietaris i  conreadors. Les dinàmiques i

situacions que generen els monestirs provoquen tot un seguit d'efectes socials, econòmics i polítics.

Parròquies i esglésies menors: No podem oblidar que, a nivell diocesà, les catedrals i canòniques

s'acostumen a concentrar en centres rectors, però que l'acció episcopal al llarg dels vastos territoris que

concentren,  s'efectuen  mitjançant  les  parròquies  i  les  seves  sufragànies.  Així  mateix,  és  aquí  on

trobarem bona part dels preveres i accions eclesiàstiques, inserides en els territoris menors i vinculades

de forma estreta amb les vil· les i masos. Les orientacions parroquials de cada bisbat permeten entendre

millor la vida d'aquelles persones i institucions que no tenen suficient importància com per aparèixer



als documents (petits propietaris, families conreadores de terra). Per tant, l'estudi parroquial possibilita

l'accés a un conjunt de població molt important en nombre i en funcions.

CAPÍTOL QUART

L'església en relació al poder

Aquest capítol abordarà les relacions entre l'Església i els diferents poder laics. Però abans de poder

establir aquests vincles, cal definir el poder laic i veure les seves evolucions i estadis.

El poder laic: Aquest apartat tracta dels governants i administradors del poder polític als comtats

catalans des de l'arribada del món carolingi fins als primers anys del segle XI. Es poden veure dos

estadis, el segon dels quals ens ofereix tres evolucions diferents. Els primer estadi es refereix al segle

IX, amb els comtes com a delegats del poder reial i en molts dels casos, provinents del món franc; el

segon estadi  ens  remet  als  principis  de l'administració  comtal  per  part  de llinatges indígenes que

transmeten  el  seu  càrrec i  honors  de  forma  hereditària  i  que,  per  tant,  políticament  s'allunyen  de

l'Imperi carolingi. 

Les tres onades tenen relació amb aquell període, que s'inicia a les últimes dècades del segle IX. La

primera onada seria precisament el fet que els comtats comencen patrimonialitzar-se i vincular-se amb

les famílies i llinatges indígenes que els administres i que, per tant, passen a ser hereditaris; la segona

onada comença a manifestar-se a la segona meitat del segle X, amb la tímida, però progressiva aparició

dels vescomtes associats a un territori concret (no sols un vescomtat, sinó també un nucli rector dels

seus bens) i que també demostren una heretabilitat i privatització de funcions i honors; cap a principis

del segle XI trobem la tercera onada, vinculada a llinatges baronials  regionals i  locals,  que també

inicien un procés d'acaparament de patrimonis i de privatització de les funcions delegades.

Jocs  i  estratègies  de  poder: L'apartat  analitzarà  totes  aquelles  qüestions  que  afecten  el  poder

eclesiàstic o que, pretenen augmentar-lo, en detriment d'altres institucions. Tal és el cas de la creació, a

principis del segle X, del bisbat de Sant Vicenç de Roda, que retalla propietats, drets i influències a

Urgell; les intencions de crear un arquebisbat a Vic durant l’últim terç del mateix segle o les ànsies

episcopals i comtals de la família comtal de Cerdanya-Besalú durant les primeres dècades del segle XI.

No  obstant,  no ens quedarem únicament  amb conflicte i  jocs  polítics  episcopals,  sinó que també

abordarem les absorcions de monestirs per part d'altres i la lluita d'interessos per a dominar espais de

marge o frontera per part d'un seguit d'institucions i persones. 

La inserció del poder laic en les jerarquies eclesiàstiques: Aquest apartat tracta de com l’aristocràcia

veu en l'Església una font de seguretat patrimonial, engrandiment de bens i d'ascens de prestigi. Primer

de tot, hem de respondre la pregunta ¿Perquè l'Església atreu les ambicions i interessos laics? Una

vegada resposta, veurem les diverses postures i actituds d'uns i altres i que acaben provocant a finals

del segle X i durant tot l'XI una simbiosi perfecta entre Església i aristocràcies.

L'acaparament per part dels grans propietaris: Una altra tendència que relaciona molt estretament

l'Església  amb el  poder  serà el  procés d'acaparament  que,  tot  i  existir  al  segle IX, s'accelera i  es

sistematitza a partir del primer terç del segle X.  



CAPÍTOL CINQUÉ

Economia, societat i territori

Aquest  capítol  aborda   l'articulació  de  la  societat altmedieval  catalana,  incidint  en  tots  aquells

col· lectius humans que no han estat motiu d'estudi en anteriors capítols. Així mateix, també s'analitzarà

com s'estructura  el  territori  i  les  implicacions  polítiques  i  econòmiques  existents  a  les  zones que

escapen de nuclis rectors.

La petita propietat i els conreadors: Aquest apartat s'enceta amb un dels debats historiogràfics més

importants que afecten a tota la història medieval: quin grau de llibertat/dependència/esclavitud tenien

els petits  propietaris i  els  conreadors a mesura  que la societat  evoluciona i  canvia.  A partir  de la

documentació i dels debats entorn d'aquestes qüestions, establim una acotació d'aquells membres de la

comunitat que tenen petites propietats o que treballen per altres. Les evidències trobades defugen de

pensar en canvis sobtats que anirien de la plena llibertat fins a l'esclavitud; hauríem de pensar en termes

de diferents i progressius graus de dependència que afecten a bona part dels petits propietaris a mesura

que traspassem els segles X-XI-XII.  

Economia  agrària: Enllaçant  amb  l'apartat  anterior  i  amb la  progressiva  dependència  dels  petits

propietaris, analitzem les tributacions i fiscalització existent a la societat. A mesura que el poder es

fragmenta i que apareixen nous pols d'atracció de propietats, drets i jurisdiccions, les tributacions i

exaccions també canvien. Així mateix, la pròpia propietat és complica, la tendència és passar cap a una

dualitat en la propietat que cada vegada fa més obvia la separació entre posseïdor i conreador i que

també comporta la modificació de exaccions i existents i l'aparició de noves formes de dependència

econòmica. 

Les divisions del territori: No podem acabar d'entendre la societat i tots els seus particularismes si no

atenem com s'articula l'espai.  Comencem pels comtats, que a mesura que s'amplien i engrandeixen

acaben perdent el seu sentit i desvirtuant-se. Tanmateix, els comtats queden anul· lats a mesura que

sorgeixen altres institucions i grups de persones estableixen els seus nuclis del poder, moltes vegades a

les zones de marge. Els vescomtats també seran analitzats, des de l'òptica que no s'han de veure com un

espai físic real fins que aquells llinatges no s'hagin consolidat en un territori concret.  

Posteriorment, trobarem les divisions menors, veritables articuladors del territori i de les persones, i

que,  per  tant,  gaudeixen  d'una  efectivitat  major  i  d'un  grau de  perdurabilitat  diferent.  Són unitats

administratives reals, tangibles i que es veuen afectades per les evolucions i canvis a nivells regionals.

Dintre  d'aquestes  divisions  menors  de  l'espai,  destacarem  els  pagus,  les  vil· les,  els  masos  i  les

parròquies. 

CONCLUSIONS

L'anàlisi  de l'Església des de totes les seves vessants i les relacions que manté amb la societat i el

poder, proporciona unes conclusions interessants:



1.-  L'atenció a l'abundant nombre de fonts documentals que disposem actualment i el fet d'estudiar

l'Església catalana en conjunt, permet acotar i definir alguns conceptes, càrrecs i institucions que encara

restaven amb un cert aire enigmàtic. S'aconsegueix clarificar una terminologia gens fàcil, en un context

de pre-reforma.

2.-  Aportem noves dades i  interpretacions per a conformar  el  debat existent  en relació a la petita

propietat  i  la  seva  gradual  dependència  als  grans  propietaris.  La  clarificació  de  les  exaccions  i

l'evolució de les formules i de les situacions en les quals es tributa, permet d'identificar els processos

d'acaparament del poder. Així  mateix,  analitzant el context d'aquelles concentracions patrimonials i

dels factors que les propicien, arribem a la conclusió que no únicament es deuen a pors o pressions per

part dels poderosos, sinó que també influeixen altres factors que denoten la falta la inexistència d'un

trencament i d'una conflictivitat molt repetida per certs sectors de la historiografia.

3.- En  relació  amb  el  segon  punt,  l'estudi  de  les  dinàmiques  socials,  polítiques  i  econòmiques,

reflecteixen  una  tendència  gradual  de  canvis  constants  i  en  tots  els  nivells  molt  allunyades

d'interpretacions històriques que parlaven d'una compartimentació per segles i amb canvis dramàtics i

sobtats. Així mateix concloem que, l'estudi mixt entre assumptes institucionals i socials, juntament amb

visions innovadores que posen l'accent  en altres punts de vista  de la història,  enriqueix el  debat i

proporciona unes eines molt favorables per analitzar i interpretar els processos que es succeeixen. 

4.- L'anàlisi  de les relacions i  vincles  entre les institucions eclesiàstiques i  les famílies  i  llinatges

emergents als comtats catalans, denota que existeix una retroalimentació molt important que no podem

oblidar. Les diferents institucions i persones que participen de l'Església aconsegueixen forjar-se un

gran  poder  que  resultarà  atraient  per  a  unes  aristocràcies  que  necessiten  crear  poders  familiars,

consolidar-los i fer-los créixer. Alhora, les aristocràcies laiques beneficiaran amb les seves polítiques

un bon nombre d'institucions i persones vinculades a l'Església.

5.-  Totes les altres conclusions ens permeten apreciar la importància del segle X. Sembla tenir una

entitat pròpia capaç de conjuminar tots els moviments heretats del passat i, mitjançant les seves pròpies

evolucions,  dotar-los  d'un  sentit  lògic  per  tal  d'entendre  els  processos de  les  posteriors  centúries.

Trobem, doncs, un segle ric, en tots els nivells de la complexitat social, política i econòmica, que no

pot ser negligit i que es demostra com a protagonista en moltes de les dinàmiques futures. 

APÈNDIX

Incloem tres tipus d’apèndix que permeten visualitzar i  ressaltar  aquells aspectes o tendències que

apareixen a la tesi.

El primer apèndix és el prosopogràfic, en el qual es realitza un anàlisi d’un bon nombre de famílies

aristocràtiques que es vinculen directament  tant amb el govern del poder laic com amb tasques de

direcció i gestió d’institucions eclesiàstiques. Singularitzarem alguns dels seus membres, resseguint la

seva  trajectòria,  els  seus càrrecs i  mèrits  i  com s’insereixen en els jocs estratègics i  de poder del

moment.  Alguns exemples podrien ser: Miró Bonfill,  pertanyent  a la família comtal  de Cerdanya-

Besalú  i  que  ocuparà  importants  càrrecs  episcopals  i  comtals  durant  la  segona  part  del  segle  X;



Ermengol,  membre de la família  vescomtal de Conflent,  que ocuparà càrrecs importants dintre del

bisbat d’Urgell durant les últimes dècades del segle X i principis de l’XI; Eribau, membre de la família

vescomtal  d’Osona-Cardona, que ocuparà càrrecs episcopals importants a Urgell  durant  la primera

meitat del segle XI.

El  segon  apèndix  serà  el  cartogràfic,  que  servirà  per  visualitzar  mitjançant  mapes,  les diferents

orientacions,  eixos  i  implantacions  en  el  territori de  seus  episcopals  i  monestirs.  Especialment

destacable és la possibilitat  de resseguir  les propietats i  els cercles d’influència de les institicions,

comprenent així com es vinculen no sols amb el territori,  sinó també amb els diferents poders que

sobresurten en l’espai.

Finalment, el tercer apèndix serà el documental, en el qual inclourem alguns documents utilitzats. Tot

i  que tota la  documentació  utilitzada  ha  estat  publicada,  hi  ha un conjunt  de documents  que,  per

diversos motius i raons, destaquen i per tant, exemplifiquen de forma especial alguns dels arguments i

idees que sorgeixen en la tesi.
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