
Sarraïns d'Aitona, el tresor de la família 
Montcada. 

Estudi de l'aljama al segle XV: el treball agrícola, els sistemes 
hidràulics i les rendes senyorials

Marta Monjo Gallego

http://hdl.handle.net/10803/461453     

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets 
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials 
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la 
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació 
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc 
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de 
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

ADVERTENCIA. El  acceso  a  los  contenidos  de  esta  tesis  doctoral  y  su  utilización  debe  respetar  los 
derechos  de  la  persona  autora.  Puede  ser  utilizada  para  consulta  o  estudio  personal,  así  como  en 
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización 
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá 
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral.  No se 
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación 
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una 
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como 
a sus resúmenes e índices.

WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It 
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the 
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and 
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full 
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit 
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window 
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis 
and its abstracts and indexes.

http://hdl.handle.net/10803/461453


SARRAÏNS D’AITONA, EL TRESOR DE LA FAMÍLIA

MONTCADA 

Estudi de l’aljama al segle XV: el treball agrícola, els sistemes hidràulics i 
les rendes senyorials 

Doctoranda: Marta Monjo Gallego 
Tutor: Dr. Joan J. Busqueta i Riu (UdL) 

Directors: Dr. Joan J. Busqueta i Riu (UdL) 
Dra. Helena Kirchner Granell (UAB) 

Programa de doctorat: Entre el camp i la ciutat, fonts, mètodes i anàlisis 
historiogràfiques 

Octubre de 2015 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Júlia i al Martí, per l’estiu que us he robat 

Al Xavi, per tot  

απ 



 



ÍNDEX 

AGRAÏMENTS 

1. INTRODUCCIÓ 1 

1.1 El marc geogràfic: el Baix Segre 3 

1.2 Evolució del territori i el poblament  6 

1.2.1 L’ocupació del territori en època andalusina 7 

1.2.2 El canvi de model: la creació de senyories  15 

1.2.3 La creació de la Baronia d’Aitona: l’arribada de la família Montcada 20 

1.2.4 El moviment poblacional 26 

1.3 El marc cronològic: les adversitats del segle XV 34 

2. MÈTODE I FONTS EMPRADES 43 

2.1 La documentació escrita 43 

2.1.1 El tractament específic dels documents  45 

 2.1.1.1 El Llistat de Rendes 45 

2.1.1.2 El Capbreu Antich de la vila y terme de Aytona 47 

2.2 Paisatge, territori i urbanisme 56 

2.3 Elements complementaris: cartografia i toponímia 61 

2.4 La bibliografia 63 

3. LA VILA: URBANISME I EVOLUCIÓ 79 

3.1 Reconstrucció de la trama urbana baixmedieval 83 

3.2 Moreria i aljama, dos conceptes 112 

3.3 La possessió de finques urbanes 114 

3.4 Els tributs sobre el patrimoni urbà  116 

4. QUI CONFORMA LA VILA? LA POBLACIÓ D’AITONA AL SEGLE  XV 119 

5. L’ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT SARRAÏNA: L’ALJAMA 131 

6. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS MUSULMANS 143 

6.1 La ramaderia 144 

6.2 L’agricultura 148 

6.2.1 El regadiu  149 

6.2.1.1 El sistema de rec actual 150 

6.2.1.2 El sistema de rec de l’Aitona medieval 157 

6.2.1.3 L’estructura parcel·lària 189 

6.2.1.4 Els conreus a les terres regades  199 

6.2.1.5 Les rendes agrícoles a la zona irrigada  203 

6.2.1.6 Quan l’aigua és or  207 

6.2.2 El secà 211 

6.2.2.1 Les rendes a les finques de secà 213 

6.2.2.2 L’extensió de les parcel·les 214 

6.2.3 Qui treballa la terra? Possessors i sotsarrendataris 216 

6.3 El règim de tinença: el contracte emfitèutic  219 

7. LA RENDA COM A EIX DEFINIDOR DE LA RELACIÓ SENYOR-VASSALL 227 

8. CONCLUSIONS 237 

9. BIBLIOGRAFIA 247 

10. ANNEX 273 

10.1 Annex documental 

10.2 Models de fitxes d’extracció de dades 

10.3 Quadres de càlculs de superfície 



 



AGRAÏMENTS  

 

El treball que teniu a les mans no hauria estat possible sense el gaudi d’una 

beca predoctoral de Formació de Personal Investigador (FPI) de la Generalitat de 

Catalunya i la guia pacient dels Doctors Joan J. Busqueta i Helena Kirchner. És 

gràcies als seus comentaris, suggeriments, crítiques i ànims que he arribat a escriure 

aquestes pàgines. Els errors que puguin contenir són de la meva exclusiva 

responsabilitat.  

Vull deixar constància també de l’ajut desinteressat de companys becaris del 

Departament d’Història de la Universitat de Lleida i del Departament de Ciències de 

l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

He d’agrair el suport dels meus amics i companys de feina, especialment en 

Josep Gallart que és un pou de coneixements que no ha dubtat a compartir amb mi i el 

Javier Escuder que durant tantes hores em va acompanyar a peu de séquia i de tots els 

qui he importunat amb preguntes i correus electrònics. Em vénen al cap el Doctor 

Josep Torró, el Doctor Antoni Virgili, la Doctora Dolors Bramon, el Caietano Camí 

president de la Comunitat de Regants de la séquia Major d’Aitona, mossèn Antonio 

Guàrdia, la Judith i la Montserrat de l’Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya que 

sempre m’han dispensat un tracte exquisit i molts altres que la meva mala memòria ha 

difuminat.  

Al Xavier Eritja vull agrair-li la inspiració. Segur que no ho recorda però la 

curiositat per aquest territori me la va despertar ell durant una conversa distesa, ara ja 

fa uns quants anys, davant d’un cafè al bar del deganat de la UdL.  

Al Doctor Miquel Barceló, malgrat l’enorme disgust inicial, li dec que a data 

d’avui aquest treball sigui més madur i aprofundit del que hauria estat al 2008. 

Descansi en pau.  

Com dirien els anglesos last but not least, he d’agrair a la meva família i, en 

especial al Xavi, el seu suport incondicional i els seus ànims constants, malgrat que en 

algun moment els nervis m’han fet perdre la paciència. Sense ells no hauria arribat al 

final.  

A tots vosaltres els que apareixeu aquí, i els qui no hi sou però hi heu estat, 

gràcies per haver aportat el vostre gra de sorra a aquest treball i per haver-me 

encoratjat a tirar-lo endavant. Gràcies per creure en mi, espero no decebre-us.  



 

 



 

 

1 

1. INTRODUCCIÓ  

  

Aquesta tesi s’ha inscrit en la línia de recerca seguida a la Unitat 

Departamental d’Història Medieval de la Universitat de Lleida pel Doctor Joan Josep 

Busqueta centrada en l’estudi de la gestió que les diferents famílies nobles realitzen 

sobre les seves senyories, alhora que intenta observar la seva puixança dins del poder 

municipal de la ciutat de Lleida. La present tesi és l’exemple, doncs, del domini que 

exercí sobre la seva senyoria una família noble de tradició secular, els Montcada, amb 

la peculiaritat afegida que aquesta senyoria tenia un elevat percentatge de població 

musulmana. Els resultats d’aquesta recerca podran ser comparats, en aquest sentit, 

amb els que està obtenint el Doctor Joan J. Busqueta amb l’estudi de la família Sant 

Climent, formada per mercaders enriquits, i la gestió dels seus dominis1.  

Alhora, la reconstrucció del paisatge agrari, l’estudi de la construcció, gestió i 

ús dels sistemes de regadiu s’inscriu en les línies de recerca del Grup de Recerca 

Consolidat Arqueologia agrària de l’edat mitjana, del qual la Doctora Helena 

Kirchner n’és la investigadora principal2. Els resultats obtinguts en la present recerca 

són un exemple més de l’explotació i aprofitament dels sistemes hidràulics andalusins 

després de la conquesta feudal, i un dels pocs estudis basats en el mètode de 

l’arqueologia hidràulica a la plana de Lleida.  

La recerca s’ha centrat en un territori, el Baix Segre, en què els historiadors 

locals ja donaven notícia de l’existència de comunitats musulmanes a la baixa edat 

mitjana. I encara més, estudiar aquest territori en conjunt era coherent ja que durant 

aquell període havia estat sota domini de la família Montcada, el cap de la qual 

                                                 
1 J. J. BUSQUETA, “Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle XIV: lectura del testament de 

Tomàs de Sant Climent, senyor d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans” a Miscel·lània homenatge 

a mossèn Jesús Tarragona, Lleida 1997, pàg. 189-218. J. J. BUSQUETA, “La senyoria dels Sant Climent 

de Lleida: domini fluvial i proveïment a la Baixa Edat Mitjana” a E. VICEDO (ed.), Terra, aigua, 

societat i conflicte a la Catalunya occidental, Lleida, 2000, pàg. 81-101. J. J. BUSQUETA, “L’inventari 

de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de Lleida (1432): presentació del text” a Seu 

Vella. Anuari d’història i cultura núm. 3, Lleida 2001, pàg. 263-302. J. J. BUSQUETA, “La incidència 

de la ciutat en el desenvolupament de les lluites socials al territori a la Baixa Edat Mitjana: alguns 

comentaris sobre la importància del seu estudi a les Terres de  Lleida” a  Actes de la XXXVIII Jornada 

del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Bandolerisme, bandolers i bandositats, 2009, pàg. 15-

27. J. J. BUSQUETA, “Notícia sobre els Anglesola a la ciutat de Lleida” a Actes de la XXXIX Jornada de 

Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Estudis sobre la vila i la nissaga, 2010, pàg. 

357-368. J. J. BUSQUETA, “Control del territori i proveïment urbà a la Baixa Edat Mitjana: l’exemple 

del llinatge Sant Climent” a  Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle 

XX, en premsa. 
2 Grup de Recerca Consolidat “Arqueologia agrària de l’edat mitjana”, Codi: 2009 SGR 304. 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
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ostentava el títol de Baró d’Aitona. Així, la documentació, a més de tractar cada vila 

en particular, en diverses ocasions feia referència a la Baronia en general, permetent 

entendre el funcionament de les aljames en el seu conjunt, alhora que mostrava en 

quins termes es produïa la relació senyor-vassalls musulmans.  

Val a dir que per l’obtenció d’informació es va poder accedir a l’Arxiu Ducal 

de Medinaceli a Catalunya poc temps després d’haver obert al palau abacial de 

l’Abadia de Poblet. Aquest arxiu recull la documentació de la branca lleidatana de la 

família Montcada que és abundant i rica i sense la qual és impossible emprendre’n 

qualsevol estudi. 

Gràcies a les referències obtingudes a través de la documentació procedent 

d’aquest arxiu vaig poder realitzar un primer treball, l’antiga tesina, que ha servit com 

a base per a aquesta tesi doctoral. 

En aquell treball d’investigació vaig dur a terme una aproximació al 

funcionament de les aljames sarraïnes a la baixa edat mitjana en el marc d’una 

senyoria feudal nobiliària tot mostrant com, aquestes comunitats, havien estat 

integrades en la lògica del mecanisme feudal català.  

El punt de partença fou constatar que malgrat que la Baronia incloïa diversos 

pobles, només en tres d’ells -Aitona, Seròs i Mequinensa- existien aljames de 

magnitud important, i en altres dos –Algorfa i Carratalà- aljames amb molt poca 

població. Dins d’aquestes existien uns oficials que desenvolupaven funcions 

públiques i que regulaven la vida interna de l’aljama alhora que feien d’intermediaris 

entre aquesta i el senyor. 

Seguint la manera de fer pròpia dels territoris de la Corona d’Aragó, la vida a 

l’aljama es desenvolupava en àrab i possiblement en aquesta llengua es redactaven 

tots els documents interns, dels quals no s’han conservat còpies. També la llei 

islàmica, formada per la Sunna i la Xaria, és la que s’utilitzava en els assumptes 

judicials a l’interior de la comunitat. Ara bé, quan el litigi es produïa amb el senyor o 

amb la comunitat cristiana s’imposaven les lleis feudals vigents, és a dir, les 

Constitucions i els Usatges de Catalunya o els Furs d’Aragó, segons el cas. 

L’estudi de la fiscalitat a què estaven sotmesos els musulmans és el recurs 

habitualment emprat per estudiar en quines condicions aquestes comunitats eren 

integrades dins de la dinàmica feudal. A la Baronia d’Aitona els musulmans pagaven 

un nombre més elevat de rendes que els cristians i aquest fet, que era comú a les 

aljames de la Corona, generà un especial interès dels senyors en el manteniment de les 



 

 

3 

aljames i els ingressos onerosos que aquestes representaven. Incidiré al llarg del 

present treball en tots aquests temes de forma ampliada i individualitzada.  

El treball de recerca permeté, doncs, crear una base sobre la qual articular 

aquesta tesi doctoral, i alhora, els objectius que s’han volgut assolir són hereus també 

d’aquell treball. 

L’objectiu principal és contrastar problemàtiques a través de l’exemple de la 

vila d’Aitona, on s’ha realitzat un estudi basat en l’arqueologia espaial analitzant 

l’urbanisme i l’espai de conreu.  Evidentment al mateix temps cal descriure els termes 

en què es basava la relació entre el senyor i l’aljama. Per tant, la clau per la 

comprensió de les comunitats i el seu paper en la societat feudal ha de passar per 

entendre i explicar amb precisió les condicions en què es produí el domini del senyor 

sobre l’aljama en tots els àmbits, fins i tots en aquells on, aparentment, no hi havia 

influència senyorial.  

A través de l’anàlisi de dades molt diverses obtingudes de l’arqueologia 

hidràulica, la documentació, la bibliografia i l’estudi comparatiu amb altres zones, 

especialment l’Aragó, la zona del Baix Ebre i el País Valencià, s’ha realitzat un treball 

ampli en el qual s’ha intentat determinar quins són aquells elements tant del rec, del 

parcel·lari com de l’urbanisme hereus de la tradició musulmana, o fins i tot construïts 

i dissenyats pels musulmans amb anterioritat al segle XII i a la conquesta feudal; i 

com aquests elements foren adaptats a la lògica feudal i gestionats pel senyor a través 

de la demanda de renda, alhora que s’ha volgut analitzar qui són els musulmans 

hereus d’aquest llegat i quina és la seva condició en aquesta conjuntura històrica 

específica. 

 

1.1 EL MARC GEOGRÀFIC: EL BAIX SEGRE 

 

El territori de la Baronia d’Aitona al segle XV, sota domini de la família 

Montcada, el formaven les viles de Soses, Aitona, Seròs, Maials, Almatret, 

Mequinensa, Faió i Vallobar (les tres darreres situades a l’Aragó) i els actuals 

despoblats de Carratalà (Aitona), Vilaseca (La Granja d’Escarp) i Algorfa (Seròs). Si 

bé, com he exposat, centraré el meu interès en Aitona, sovint serà necessari recórrer a 

paral·lels trobats a Seròs i Mequinensa.  

Aquestes viles conformen actualment la subcomarca coneguda com Baix 

Segre o Baix Segrià. És un territori que s’estén al sud de la comarca del Segrià i al sud 
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de la ciutat de Lleida, aigües avall del riu Segre fins a la confluència d’aquest amb 

l’Ebre. Comprèn el territori format pels termes municipals d’Alcarràs, Torres de 

Segre, Soses, Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp i Massalcoreig. En total, la seva 

superfície actual és de 401,53 km2. 

Es tracta d’un terreny pla interromput només per petites serres de poca 

elevació sobre el nivell del mar, a excepció del Montmeneu (494,9 m.s.n.m.) que és el 

cim més elevat de la comarca. Aquest es troba al marge esquerre del riu, en el seu 

tram final, on l’orografia és més marcada. Les serres, en ambdós costats del riu, són 

travessades per torrents estacionals, anomenats clamors, que desaigüen al Segre i que 

creen petites valls on tradicionalment s’han concentrat els llocs de residència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de situació  
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El clima propi de la zona, tot i estar en l’arc del clima mediterrani, té tendència 

àrida i continental, és a dir, és sec i calorós a l’estiu i fred i humit a l’hivern, amb un 

fort contrast de temperatures tant entre la nit i el dia com entre l’hivern i l’estiu. La 

pluviositat de la zona és molt baixa en totes les estacions de l’any, essent 

lleugerament més intensa a la primavera. Tot i la sequedat i l’escassetat de pluges la 

zona és rica en agricultura de regadiu mercès a l’aigua procedent del riu canalitzada, 

al llarg de la història, en diverses séquies. 

El sector primari, i especialment l’agricultura és actualment l’ocupació 

principal. Les grans extensions de terres actualment conreades són majoritàriament de 

regadiu.  

Els secans se situen a les cotes més elevades del terme i allunyades del riu, a 

les quals tradicionalment ha estat difícil fer arribar l’aigua. El regadiu s’estén en 

canvi, per les zones baixes. El rec històric el conformen la séquia de Remolins i la 

séquia Major. La primera rega els termes d’Alcarràs, Soses, Aitona i Torres de Segre, 

mentre que la Major porta les aigües a les hortes d’Aitona i Seròs. 

Aquest rec tradicional ha estat completat, al segle XX, amb grans obres 

hidràuliques que han modificat profundament el paisatge de la zona. Així, l’ampliació 

del canal de Tamarit cap a la zona occidental del Segrià a principis del segle XX, 

esdevenint el Canal d’Aragó i Catalunya, permeté portar aigua a les zones 

tradicionalment de secà situades a les terres altes del marge dret del Segre.  

També la construcció del canal de Seròs, que pren aigua del Segre al seu pas 

per la ciutat de Lleida, portà el rec al marge esquerre del riu, molt més àrid que el 

dret. La creació d’aquest canal ha modificat substancialment el paisatge de la riba 

esquerra no només per la proliferació dels conreus de regadiu, sinó també per la 

construcció dels pantans d’Utxesa i Burgebut.   

La facilitat en el reg i la fertilitat del sòl han contribuït a la dedicació secular a 

l’agricultura dels habitants de la zona. Els conreus principals són els arbres fruiters,  

plantats en petites i mitjanes explotacions. 

Les viles, a excepció de Torres de Segre i la Granja d’Escarp se situen al 

marge dret del Segre, en la segona terrassa del riu, en llocs elevats respecte al seu 

entorn pròxim que oscil·len entre els 130 m.s.n.m. d’Alcarràs i els 98 m.s.n.m. de 

Seròs.  

La vila d’Aitona se situa a 110 m.s.n.m, al vessant d’un petit turó coronat per 

l’antic castell senyorial. El seu terme municipal, que és travessat pel riu Segre, té 
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actualment una extensió de 67,22 km2. L’horta és regada al marge dret per les séquies 

Major i de Remolins, així com pel canal de Catalunya i Aragó. El marge esquerre, en 

canvi, és regat pel canal de Seròs.  

Actualment la zona concentra un elevat nombre de població, en proporció amb 

altres zones de la plana de Lleida. Així, la fertilitat del sòl, l’accessibilitat i el fet de 

ser un lloc de pas natural són factors que han facilitat històricament el poblament. 

Aquest, malgrat que no existeix un pla d’intervenció arqueològiques a la zona, queda 

documentat amb poblats del bronze final-1er ferro com Genó (Seròs) o la Serra del 

Calvari (la Granja d’Escarp), o amb assentaments com Gebut (Soses) en el qual s’ha 

documentat hàbitat des d’època ibèrica fins a unes termes d’època romana que 

semblen formar part d’una vila. D’aquest període data també el tram de via 

documentat al terme municipal de Soses i anomenat popularment Camí del Diable. 

També en època visigoda l’àrea fou ocupada i així ho testimonien les importants 

restes trobades al marge esquerre del riu, al terme municipal de Seròs, al jaciment 

anomenat el Bovalar.  

Com es mostrarà al llarg del present treball la presència d’hàbitat al llarg de 

l’edat mitjana queda sobradament demostrada a través de l’arqueologia i la 

documentació. Els musulmans creen viles com Massalcoreig o Carratalà (Aitona), tot 

i que també reaprofiten hàbitats anteriors com Gebut. La conquesta feudal suposarà la 

desaparició, immediata o gradual, d’alguns assentaments habitats en el període 

anterior i la creació d’alguns petits nuclis com Vilaseca (La Granja d’Escarp) de poca 

durada en el temps i d’enclavaments eclesiàstics com el monestir d’Avinganya.  

En definitiva, la fesomia actual del Baix Segre és hereva del període medieval. 

Les viles creades en aquell moment s’han consolidat i perviuen encara en el nostre 

temps juntament amb les seves hortes i els seus sistemes de rec. La voluntat d’aquesta 

tesi doctoral és posar de relleu aquest llegat i discernir, en el paisatge actual, les traces 

de les fundacions andalusines així com les transformacions posteriors a la conquesta 

catalana. 

 

1.2  EVOLUCIÓ DEL TERRITORI I EL POBLAMENT 

 

La zona del Baix Segre presenta un poblament continuat des de la prehistòria 

que ha estat font de nombrosos estudis. Les restes arqueològiques de l’època del 

bronze, ibèriques, romanes, visigodes, andalusines i feudals esquitxen tot aquest 
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territori mostrant els diferents patrons d’assentament i, amb aquests, les diferents 

necessitats estratègiques i d’explotació del territori de cada període històric.  

De forma molt simple, la disposició dels jaciments del bronze i d’època 

visigoda en llocs elevats i el patró romà d’establiment en la plana fèrtil denoten dues 

estratègies diferents de control i explotació del territori. 

 

1.2.1 L’ocupació del territori en època andalusina 

 

L’estat actual de la recerca no determina si, en l’àmbit poblacional, la 

conquesta musulmana suposà una ruptura o una continuïtat en el poblament. Si bé el 

Bovalar –assentament visigot situat al terme municipal de Seròs, al marge esquerre 

del riu Segre, i excavat per Pere de Palol- presenta al segle VIII un important nivell de 

destrucció i incendi que suposà la fi de l’assentament3. Aquest episodi violent i 

devastador no pot extrapolar-se a la resta del territori i per tant no es pot generalitzar 

la idea d’una conquesta destructora per part dels musulmans. 

L’estratègia seguida per aquests per assentar-se en el territori català és, 

sortosament, un fenomen cada cop més estudiat, tant des del vessant arqueològic com 

des del vessant documental.  

Atès que els pocs i marginals esments que la documentació conservada 

d’aquest període fa de la plana de Lleida, generalment referits a les medines de 

Lleida, Balaguer i Fraga o lloant les riqueses agrícoles de la regió lleidatana4, ha estat 

necessari recórrer als primers documents feudals generats després de la conquesta de 

la plana lleidatana per poder conèixer els principals enclavaments de la zona en 

estudi.  

Tal vegada, la concòrdia signada entre l’alcaid (al-qā‘id) de Lleida, Ibn Hilāl, i 

el comte de Barcelona Ramon Berenguer III l’any 1120 és el document que més 

informació aporta al coneixement de les viles existents al Baix Segre abans de la 

conquesta feudal5. 

En aquest document, l’alcaid de la ciutat cedeix al comte de Barcelona els 

castra de Seròs, Carratalà, Aitona, Gebut i Soses, entre altres. L’esment, l’any 1120, 

d’aquests nuclis de població constata la seva existència abans de la conquesta feudal. 

                                                 
3 P. DE PALOL, El Bovalar, Seròs, Segrià. Conjunt d’època paleocristiana i visigòtic, Lleida 1989. 
4 Treballs com R. PETIT, Contribución al estudio de Lérida según las fuentes árabes, o D. BRAMON, De 

quan érem o no musulmans, han extret el màxim profit d’aquestes fonts. 
5 El document està publicat a J. VILLANUEVA, Viage literario por las iglesias de España, vol XVI, 

Madrid 1803-51, pàg. 159-160, ap. I. 



 

 

8 

D’altra banda, topònims com Carratalà, d’origen àrab, o Aitona, que sembla provenir 

també d’aquesta llengua, reforcen la idea que aquestes viles foren fundades amb 

posterioritat a la conquesta musulmana de les terres catalanes6. També el nucli de 

Remolins, el topònim àrab del qual no s’ha conservat, fou creat en aquest moment. 

Aquest assentament apareix esmentat en un document de la Casa del Temple de 

Gardeny amb data 27 d’octubre de 1143 associat a una séquia a la qual es qualifica de 

vetula7. 

Al mateix diplomatari pot trobar-se un document de l’any 1152, tres anys 

després de la conquesta feudal de Lleida, que esmenta l’almúnia d’Almussara, situada 

entre Alcarràs i Soses8. Les almúnies són, segons Sénac, residències als afores de les 

ciutats i el fet que sovint, com en aquest cas, estiguin associades a un nom propi fa 

pensar que no es tracta de viles sinó d’explotacions privades9. El topònim Almussara 

desapareix de la documentació feudal posterior i tampoc s’han conservat restes 

arqueològiques visibles o evidències toponímiques que permetin determinar-ne la 

ubicació. 

Finalment, a la mateixa col·lecció diplomàtica hi ha un document de l’any 

1173 en el qual es menciona la torre d’Avinganya situada entre Seròs i Algorfa10. En 

aquest cas crec que és necessari, seguint el que apunta Eritja, entendre el mot llatí 

torre com un tipus d’assentament agrícola i no com un element defensiu11. El 

redoblament del topònim Avinganya, que també pot trobar-se a l’horta d’Alcarràs, es 

deu al fet que probablement són territoris que havien estat en mans de Yah yā Ibn 

Ġāniya, governador de Múrcia i València en època almoràvit. Ambdós assentaments, 

un, el de Seròs, en pla i en zona irrigada i un altre, el d’Alcarràs, en zona elevada de 

                                                 
6 Segons Coromines el topònim Carratalà està format pel mot àrab qalat, castell, i un segon mot difícil 

d’identificar, mentre que Aitona prové de l’àrab az-zäitûna, oliveres: J. COROMINES, Onomasticon 

Cataloniae, Barcelona 1994, vol. II pàg. 46, vol. III pàg. 286. Balañà coincideix en la proposta 

d’etimologia per a Aitona: P. BALAÑÀ, Els noms de lloc de Catalunya, Barcelona 1990, pàg. 213. 

Tanmateix, les etimologies proposades pels dos autors no sempre són encertades i, si bé, són les 

úniques propostes, no han estat revisades.  
7 R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica... document 9, pàg. 89.  
8Ibídem, document 39, pàg. 130. Dono namque tibi in termino Ilerdensis illam almuniam que vocatur 

Muzarra, que est inter Alcarraz et Soses, cum omnibus terminis et pertinenciis eius et cum omnibus 

infra se existentibus vel ad se qualicumque mode pertinentibus, excepta V parte Milicie... 
9 Ph. SÉNAC, “Poblamiento, hábitats rurales...” pàg. 391, 399. 
10 R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica..., document 238, pàg. 374 ...turrem illam de Avinganem cum 

omnibus suis terminis, que turris cum suis terminis est infra Seros et Algorfa... 
11 Vegeu X. ERITJA, De l'Almunia a la Turris...   
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terrassa han estat comparats en un estudi de Xavier Eritja que ha pogut observar com 

ambdós formen part de la densa ocupació de la zona en el segles XI-XII12. 

La documentació dóna també notícia d’assentaments com Massalcoreig i 

Torres de Segre; aquesta darrera vila és mencionada en el testament de Guillem de 

Cervera de 1133, abans de la conquesta de Lleida, i posteriorment en el document 

conegut com Ordinatio ecclesiae datat el 29 d’abril de 1168, en el qual es reglamenta 

l’església lleidatana13. 

Així doncs, el Baix Segre presenta durant la segona meitat del segle XI una 

densa xarxa d’hàbitat hereva dels diferents processos d’ocupació de la zona produïts 

en els quatre segles anteriors. 

La invasió militar i ocupació musulmana del territori lleidatà és encara un fet 

poc estudiat14. L’arribada de les tropes musulmanes a la zona de l’Ebre i l’ocupació 

militar d’aquesta era una realitat ja a meitat del segle VIII. S’atribueix a aquest primer 

moment la creació dels llocs de Mequinensa i Massalcoreig, de posició estratègica i 

clara vinculació amb les rutes de comunicació, sense que aquesta hipòtesi pugui ser 

demostrada arqueològicament15.  

En un segon moment, que coincideix amb la conquesta de Girona (785) i 

Barcelona (801), i per tant amb el moviment de la frontera, es construeixen fortaleses 

elevades de control del territori, al voltant de les quals es crearen alguns nuclis de 

població. La documentació no esmenta mai les fortaleses del Baix Segre com a 

h is n (plr. h us ūn), de fet, segons aquestes fonts només hi ha quinze h us ūn 

en tot el districte de Lleida i la major part es troben a la línia de la frontera de la 

Marca Superior16. Les fortaleses del Baix Segre són, possiblement, el que Sénac 

anomena “viles fortificades”, assentaments de mides reduïdes i d’interès estratègic 

menor al dels h us ūn que estan associats a una torre o fortificació situada en una 

zona elevada i dominant, mentre que la zona d’assentament es troba en el vessant17. 

                                                 
12 X. ERITJA, “Les turres-almuniae d’Avinganya” a J. BOLÒS, J. J. BUSQUETA (eds.), Territori i 

societat a l’edat mitjana vol. I, Lleida 1997, pàg. 179-189. 
13 Document transcrit i traduït a: VVAA, Catalunya Romànica vol. XXIV: el Segrià, les Garrigues, el 

Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell, Barcelona 1997, pàg. 72-73.  
14 Recentment s’ha publicat l’obra J. BRUFAL, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s.XI-XII), 

Lleida 2013. 
15 R. PITA, Lérida árabe, Lleida 1974, pàg. 28. 
16 Ph. SÉNAC, “Poblamiento, hábitats rurales...” pàg. 396. J. GIRALT, “Fortificacions andalusines a la 

Marca Superior d’Al-Andalus: aproximació a l’estudi de la zona nord del Districte de Lleida” a Ph. 

SÉNAC, La marche supérieure d’Al-Andalus et l’occident chrétien, Madrid 1991, pàg. 67-76. 
17 Ibídem pàg. 398. 
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Finalment al segle XI, en època de les taifes, s’intensifica l’explotació agrícola 

de l’entorn, es consoliden importants nuclis rurals, i es creen altres nuclis d’explotació 

agropecuària com les munà (sing. munya), almúnies18.  

La informació obtinguda de la documentació pot, i ha de completar-se, amb 

aquella que ofereix l’arqueologia. Més enllà de la informació aportada per l’Inventari 

del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya, hi ha estudis específics que 

permeten una millor aproximació a la realitat del territori. Garcia Biosca i Rodríguez 

Duque realitzaren de la zona del Baix Segre, a la darreria dels anys vuitanta, unes 

prospeccions intensives en les quals van localitzar un total de vint-i-un jaciments 

d’època andalusina que van classificar segons la seva ubicació en cim, cim i vessant i 

pla, interpretant que la diferent ubicació dels emplaçaments respon a la diferent funció 

de cadascun d’ells (figura 2)19. 

 
JACIMENT TERME MUNICIPAL UBICACIÓ 

Avinganya Alcarràs pla 

Castell de Torres de Segre Torres de Segre cim 

Castell de Soses Soses cim i vessant 

Tossal del Solibernat Torres de Segre cim 

Tossal del Fornet Torres de Segre cim 

Gebut Soses cim i vessant 

Montfiu Aitona cim i vessant 

Castell d’Aitona Aitona cim i vessant 

Carratalà Aitona cim i vessant 

Tossal dels Moros-Utxesa Torres de Segre cim i vessant 

Vall de Grau Aitona cim 

Burgebut Aitona cim 

Castell de Seròs  Seròs cim i vessant 

Budells Massalcoreig cim i vessant 

Massalcoreig Massalcoreig pla 

Monestir d’Avinganya Seròs pla 

Torre dels Moros (Algorfa) Seròs pla 

Escarp  La Granja d’Escarp desaparegut 

Fortí de Pedro La Granja d’Escarp cim 

Montmeneu Seròs cim 

Ambiure Seròs cim i vessant 

 
Figura 2. Assentaments andalusins localitzats per Garcia Biosca i Rodríguez Duque 

                                                 
18 X. ERITJA, “Les comunitats pageses i els grans espais irrigats a l’àrea de Lleida durant el període 

andalusí (s. IX-XII)” a J. BARRULL, J. J. BUSQUETA, E. VICEDO (eds.), Solidaritats pageses, 

sindicalisme i cooperativisme. Segones Jornades sobre Sistemes agraris, organització social i poder 

local als Països Catalans. Lleida 1998, pàg. 169-184, pàg. 172. 
19 J. E. GARCIA BIOSCA, J. I. RODRÍGUEZ DUQUE, “Aproximación al poblamiento árabe del Bajo Segre: 

hábitat y fortificaciones” a III Congreso de Arqueología medieval española, Oviedo 1989, pàg. 360-

368. 
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Només alguns d’aquests assentaments eren esmentats al citat Inventari del 

Patrimoni Arqueològic que al seu torn incloïa els jaciments de la Punta del Calvari (la 

Granja d’Escarp), la Serra del Calvari (la Granja d’Escarp), el Barranc de la Grallera 

(la Granja d’Escarp), Montfred (Aitona), Bellavista (Massalcoreig), la Torre 

d’Escàrrega (Seròs), Pedrós Poblat (Seròs), Punta Redons (Almatret) i Mas del Coc I 

(Seròs). Les vagues descripcions sobre el material trobat, així com el dilatat marc 

cronològic que se’ls atorga (400-1492 dC) impossibilita determinar tant el seu 

moment de fundació com la seva perduració en el temps. Tot i això, s’ha cregut 

convenient, per fer més entenedor el discurs, representar en un mapa diacrònic tots els 

llocs d’hàbitat medievals coneguts a la zona del Baix Segre (figura 3).  

En aquest mapa (figura 3) –que, insisteixo, és diacrònic- es representen tots 

aquells assentaments que ha estat possible documentar. En verd, s’indiquen aquells 

coneguts a través de les prospeccions arqueològiques, en roig aquells dels quals 

només es conserven esments documentals i, finalment, en groc aquells dels quals es 

tenen tant notícies documentals com arqueològiques. Val a dir, que a aquests caldria 

afegir els assentaments de Burgebut, Remolins i l’Almúnia d’Almussara, dels quals, 

com he explicat, en l’actualitat no es coneix la situació i que estan habitats en època 

islàmica. 

A la figura 3 es vol deixar constància d’uns assentaments, majoritàriament els 

pertanyents al grup marcat en verd, que no apareixeran en els mapes subsegüents a 

causa de la dificultat, ja esmentada, d’ubicar-los cronològicament al llarg de l’edat 

mitjana. La representació del conjunt permet, si més no, obtenir una idea aproximada 

del que fou el poblament a la zona en aquell període. 

 

Reprenent l’anàlisi de l’estudi realitzat per Garcia Biosca i Rodríguez Duque 

cal destacar que, de tots els assentaments localitzats pels autors, només el Tossal del 

Solibernat, Gebut i el Monestir d’Avinganya han estat objecte d’excavacions 

arqueològiques sistemàtiques. El primer correspon a un assentament agrícola-defensiu 

emmurallat en el qual habitaven poc més de dues famílies i que fou abandonat 

precipitadament, presentant nivells de destrucció. El lloc fou bastit i habitat durant el 

període de les taifes20.  

                                                 
20 A. CASANOVAS, J.R. GONZÀLEZ, J.I. RODRÍGUEZ, J. ROVIRA, “Solibernat (Lleida). Un asentamiento 

rural islámico con finalidades militares de la primera mitad del siglo XII” a Archéologie islamique, 7, 

1997, pàg. 93-110. 
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Figura 3. Poblament diacrònic del territori de la Baronia d’Aitona 

 

 

Gebut, en canvi, és un assentament de llarga duració en el temps. Presenta 

nivells ocupacionals d’època ibèrica, del període romà, d’època musulmana i un 

reaprofitament en el període feudal, tal com indica la documentació conservada a 

l’ADMC. Tot i que en època baixmedieval és una petita vila amb escassos focs, es 

desconeix la seva magnitud i importància abans de la conquesta feudal. Finalment de 

l’assentament d’Avinganya és poc el que es coneix. Tot i que el monestir trinitari que 

es bastí sobre l’antic assentament andalusí està en procés d’excavació i restauració 

s’han trobat evidències de l’hàbitat andalusí, en concret cases al costat de la séquia21. 

També la part baixa d’una torre, de factura ciclòpia, reaprofitada en el mur de 

                                                 
21 Tot i no estar encara publicat vaig tenir ocasió d’escoltar els resultats de mans de l’arqueòleg director 

de la intervenció Josep Medina amb la comunicació “Interessants novetats de la darrera intervenció 

realitzada al monestir d’Avinganya” durant les Primeres Jornades d’Arqueologia i Paleontologia de 

Ponent celebrades a Balaguer i Lleida els dies 17 i 18 d’abril de 2015. 
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tancament del claustre sembla evidenciar l’existència d’elements anteriors al 

monestir. Aquest element, per toponímia, ha estat associat tradicionalment amb una 

de les explotacions agrícoles de Yah yā Ibn Ġāniya22. 

Menció a part mereix Algorfa. Tot i que no ha estat mai excavat, és un 

jaciment que ha fet vessar rius de tinta i ha generat diversitat d’opinions. Les restes 

que es conserven en l’actualitat són les d’una torre d’aspecte ciclopi i planta 

trapezoïdal que forma part d’una cabana de pagès. Les parets estan construïdes amb 

grans carreus de forma irregular units sense morter. Aquestes conserven entre 6 i 8 

filades de pedra original, arribant a assolir una cota de 5,20 m23. Al llarg del camí 

d’accés a aquest edifici poden observar-se restes del que sembla l’antic poblat, en el 

qual els propietaris de la finca hi han trobat dues sitges acampanades i restes de 

sepultures24. A l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya 

es fa constar que l’assentament original és romà, i per tant, seria un emplaçament 

preexistent. També Pita recull aquesta hipòtesi tot i que deixa constància que en les 

seves prospeccions també va recollir materials ceràmics d’època islàmica25. El 

topònim Algorfa procedeix, amb poc marge de dubte, de l’àrab al-gurfa (habitació) no 

obstant, això no és indicatiu ni del tipus d’assentament ni del seu origen. 

Dels materials obtinguts en la prospecció de la zona els autors han deduït que 

els assentaments del Baix Segre coexisteixen en una franja cronològica situada entre 

la segona meitat del segle XI i la primera meitat del segle XII, tot i que plantegen la 

possibilitat que alguns d’ells com Gebut, Mequinensa o Massalcoreig poguessin ser 

assentaments anteriors. Per tant, la major part dels enclavaments estan habitats quan 

arriben les tropes feudals, tot i que les fonts escrites només n’esmenten alguns. 

Si realment tots els assentaments documentats són sincrònics, seria necessari 

reflexionar sobre la seva magnitud i la relació que mantenen els uns amb els altres, 

alhora que caldria posar de manifest la densitat d’ocupació d’aquest territori.  

Sorprèn que els autors d’aquest estudi s’obstinin en determinar la ubicació en 

cim, pla o vessant dels assentaments i oblidin la seva anàlisi com a conjunt, més quan 

                                                 
22 J.R. GONZÀLEZ, J. XANDRI, “El procés de recuperació de l’antiga casa trinitària d’Avinganya” a 

Actes del IIon congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya, vol. I, Barcelona 2003,  pàg. 

49-64.  
23 Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

https://egipci.cultura.gencat.cat/  
24 VVAA, Catalunya romànica. Vol. XXIV, Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell. 

Barcelona 1997, pàg. 230-231. 
25 R. PITA, "Datos arqueológicos provinciales II" a Ilerda XII-XIII, Lleida 1949, pàg. 86-88. 

https://egipci.cultura.gencat.cat/
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asseguren que són contemporanis entre ells. La simple observació d’una representació 

cartogràfica de la zona (figura 4) posa de manifest la proximitat al riu d’aquests 

assentaments i la seva relació amb el sòl fèrtil al·luvial. A excepció del Montmeneu, 

Ambiure, el Tossal del Solibernat i el Tossal del Fornet, la resta de nuclis 

poblacionals es troben directament sobre aquestes terres fèrtils. Cal, doncs, llegir el 

mapa de poblament andalusí del Baix Segre des d’una òptica diferent a la que 

proposen Garcia Biosca i Rodríguez Duque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Poblament d’època musulmana a la zona de la Baronia d’Aitona segons Garcia Biosca i 

Rodríguez Duque 

 

És obvi que la tria de l’emplaçament no respon exclusivament a finalitats 

estrategicodefensives sinó també d’explotació del territori, de fet, és incomprensible 

ocupar militarment un territori sense explotar-lo directament per obtenir productes 

bàsics. L’única excavació practicada en un assentament, la del tossal del Solibernat 
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així ho demostra. Es tracta d’un llogarret fortificat, destruït violentament, en el qual 

les excavacions van recuperar tant material militar com material domèstic26.  

Finalment, cal posar de manifest la presència d’hàbitat andalusí en ambdós 

marges del riu perquè, durant el període feudal, l’hàbitat al marge esquerre, 

exceptuant Escarp i Torres de Segre, és poc més que anecdòtic. Probablement perquè 

és un terreny més abrupte i menys explotable agrícolament.  

 

1.2.2 El canvi de model: la creació de senyories  

 

A la darreria del segle XI des dels comtats catalans s’impulsà la conquesta del 

territori als infidels. Va ser una conquesta de poc més de mig segle que suposà la 

caiguda en mans feudals de Tarragona (1090), Balaguer (1105) i Tortosa (1148). 

Un any més tard, el 1149 i després de sis mesos de setge, Lleida i el territori 

que la circumdava, capitulà davant les tropes feudals capitanejades pel comte d’Urgell 

i el comte de Barcelona. A partir d’aquest moment començà l’expansió feudal per la 

plana lleidatana, i la consegüent fragmentació del territori entre els diferents vassalls 

nobles que havien ajudat als dos comtes en la conquesta. Aquest fenomen, conegut 

com repartiment es produí en el primer moment de la postconquesta i suposà un 

trencament absolut amb el model territorial anterior, acompanyat d’un important 

moviment poblacional tant d’indígenes musulmans conquerits, que o bé emigraren o 

bé foren traslladats a nous territoris, com de colons cristians nouvinguts27.   

Amb la divisió del territori, l’antiga madina, que havia centralitzat el poder -

entès aquest com a representació de l’estat a través del funcionariat- i havia estat el 

centre de recaptació d’impostos, perdé aquest paper preponderant respecte a l’entorn. 

Cadascuna de les senyories en què es dividí el territori substituí aquesta centralitat per 

la vila on se situà la residència senyorial.  

                                                 
26 J. ROVIRA, A. CASANOVAS, “Armas y equipos en la Marca Superior de Al-Andalus. El reducto rural 

islámico de Solibernat (Lleida) y su panoplia militar en la primera mitad del siglo XII” a Gladius, 

XXVI, 2006, pàg. 149-174; J. ROVIRA, J. R. GONZÁLEZ, J. I. RODRÍGUEZ DUQUE, “Els materials 

musulmans de l’establiment islàmic del Tossal de Soliberat (Torres de Segre, Segrià)” a Empuries, 45-

46, 1983-1984, pàg. 234-245. 
27 En paraules de Virgili, el repartiment (...) parteix de la realitat d’una conquesta entesa com el resultat 

d’una acció planificada i organitzada que implica: prendre territoris a través de pràctiques militars i 

aplicar estratègies que condueixen de forma irreversible a destruir la societat autòctona (...) i substituir-

la per una nova societat de colons procedents de les regions originàries dels mateixos conqueridors. A. 

VIRGILI, “Les conquestes catalanes del segle XII i els repartiments” a E. GUINOT, J. TORRÓ (eds.), 

Repartiments a la Corona d’Aragó, València 2007, pàg. 51-74, pàg. 53. 
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En el repartiment de l’any 1148 s’establia que després de la conquesta 

Ermengol VI, comte d’Urgell, rebria en feu la ciutat de Lleida i els seus termes, des 

de Corbins fins a Gebut, i un terç del territori de Lleida i també els castells d’Albesa i 

Aitona amb els seus termes, que posseiria en propi alou. Ramon Berenguer IV, comte 

de Barcelona, posseiria els dos terços restants de la ciutat, dels quals en cediria una 

cinquena part als Templers28.  

Un cop el rei, l’alta noblesa i les altes jerarquies eclesiàstiques hagueren rebut 

territoris en compensació per l’ajut en la conquesta (figura 5) on crear els seus feus, es 

féu el repartiment entre la baixa noblesa. Aquests nobles, així com l’església, reberen 

també lots de terres. Sovint aquests lots eren el patrimoni espoliat a un propietari 

musulmà com les hereditatem quam Avialez sarracenus, habuit unquam vel tenuit in 

civitate Lerida vel in tota Ypania29. Sembla, doncs, que el repartiment a la baixa 

noblesa prengué com a base l’antiga estructura espacial andalusina però sense que 

aquest fet condicionés la seva fragmentació per a la creació de nous conjunts 

patrimonials. Alguns d’aquests lots incloïen torres-almúnia; aparentment explotacions 

agràries homogènies30. Finalitzat el repartiment del territori calia endegar la tasca de 

gestionar la població indígena i colonitzar els nous dominis.  

La conquesta feudal de la zona comportà una reestructuració del territori, i un 

canvi en el model d’explotació de l’entorn. Es produí, en aquest moment, un doble 

fenomen: d’una banda l’abandó d’algunes alqueries i la concentració de la població 

sarraïna indígena en algunes d’elles, a les quals també s’atragueren nous colons, i de 

l’altra la creació d’algunes viles noves que foren ocupades exclusivament per colons 

nouvinguts31.  

 

 

                                                 
28 El document està transcrit a R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica... vol. I, doc. 17, pàg. 102-104, 

existeix també una traducció de J. J. Busqueta a VVAA, Catalunya romànica, vol. XXIV, pàg. 46-47. 
29 Exemples a: X. ERITJA, De l'almunia a la turris. Organització de l'espai a la regió de Lleida (segles 

XI-XII), Lleida 1998, pàg. 49. 
30 Ibídem. 
31 Els contingents de colons catalans que van poblar Lleida i els contorns procedien, sobretot, de les 

àrees adjacents del Pirineu i del Prepirineu. El Pallars, la Ribagorça, l’Alt Urgell i la Llitera aportaren 

entorn del 25 % dels colons, i el Solsonès i la Segarra, sobre un 20 %; les comarques a llevant d’aquest 

primer nucli (l’Anoia, el Berguedà, la Cerdanya, el Bages i la Conca de Barberà) hi contribuïren amb 

un modest 5 %, mentre que Barcelona ho va fer amb una aportació de prop del 2,5 %. L’origen de la 

resta de colons és ja molt més dispers. És molt remarcable l’aportació occitana (Llenguadoc, Provença, 

Rosselló i Gascunya), lleugerament inferior al 20 % dels immigrants; l’aragonesa no va arribar al 5 % 

A. VIRGILI, “Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)” a Butlletí de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. XXI, 2010, pàg. 77-102, pàg. 93. 
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Figura 5. Jurisdiccions feudals entorn de Lleida a la darreria del segle XII32 

 

 

 

                                                 
32 Aquest mapa és còpia d’un original realitzat per X. Eritja i publicat a VVAA, Catalunya Romànica 

vol. XXIV..., pàg. 49. Segons les dades d’Eritja, a la darreria del segle XII els Montcada són ja senyors 

de la zona de Fraga, desconec la procedència d’aquesta dada, però segons els documents de l’ADMC 

no és fins un segle més tard quan la família Montcada accedeix a les terres fragatines, gràcies a una 

permuta entre aquestes terres i les seves possessions a tortosines.    
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Sens dubte fou el diferent criteri de la població nouvinguda en la selecció de 

les zones de producció i hàbitat i la voluntat de controlar la població sotmesa, per part 

dels senyors feudals, el que motivà l’abandó d’alguns nuclis de poblament 

andalusins33, fenomen que, d’altra banda, no és exclusiu de la plana lleidatana sinó 

que es repeteix durant la conquesta de Mallorca i València34.   

Les famílies senyorials elegiren, en cadascuna de les seves senyories, una vila 

per exercir les funcions de “capital i els atorgaren funcions castrals. En aquestes viles 

van bastir-hi castells, les restes dels quals encara són visibles actualment en molts 

municipis, que serviren com a residència senyorial, alhora que eren el símbol del seu 

poder35. Des d’aquests castells els senyors feudals exercien el domini sobre els seus 

territoris, alhora que servien com a lloc de magatzem dels productes en espècies que 

els vilatans estaven obligats a dur-hi, en pagament dels censos establerts.  

Aquests mateixos nobles van ser els encarregats de dictar les Cartes de 

Poblament, amb la finalitat que nous pobladors ocupessin les seves terres i omplissin 

el buit deixat per la població andalusina indígena fugida durant la conquesta. Si bé 

nombroses viles lleidatanes conserven aquestes cartes36, no és aquest el cas de les que 

formaran la Baronia d’Aitona, on la presència d’un volum important de camperols 

musulmans les féu innecessàries.   

Tanmateix, la presència d’aquesta població indígena no féu que la zona del 

Baix Segre fos aliena a la dinàmica de concentració de la població i de desaparició de 

nuclis d’hàbitat a què s’ha fet referència. Al contrari, la major part de les almúnies i 

alqueries de la zona (figura 4) desaparegueren restant només com a nuclis habitats 

Soses, Torres de Segre, Gebut, Aitona, Carratalà, Seròs, Algorfa, Massalcoreig i 

                                                 
33 J. M. ORTEGA, “La agricultura de los vencedores y la agricultura de los vencidos: La investigación 

de las transformaciones feudales de los paisajes agrarios en el valle del Ebro (siglos XII-XIII)» a H. 

KIRCHNER (ed.), Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo 

en las sociedades medievales hispánicas, Oxford 2010, pàg. 123-145. 
34 J. TORRÓ, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-

1276), València, 1999. J. TORRÓ, “Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de 

poblacions i transformació de l’espai rural valencià (segles XIII-XIV)” a M. BARCELÓ, G. FELIU, A. 

FURIÓ, M. MIQUEL, J. SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del 

feudalisme català, Valencia, 2003, pàg. 153-200. H. KIRCHNER, “Una arqueologia colonials: espais 

andalusins i pobladors catalans a les illes balears” a M. BARCELÓ, G. FELIU, A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. 

SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, 

València, 2003, pàg. 201-236.  
35 La major part d’aquests castells no han estat objecte d’excavacions arqueològiques sistemàtiques ni 

d’una recerca documental, fet que impedeix determinar amb exactitud el moment de la construcció 

després de la conquesta feudal.  
36 La major part estan recollides a J. M. FONT,  Cartas de Población y franquicia de Cataluña, Madrid, 

1969-1983. 
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Mequinensa (figura 6), conservant tots la seva aljama a excepció de Soses, Torres de 

Segre i Massalcoreig. Amb l’ocupació feudal es posa de manifest l’abandonament 

dels assentaments situats en zones elevades, a excepció de Gebut i Carratalà, i per 

tant, una preferència per l’hàbitat ubicat en zones planes amb un accés més fàcil i 

ràpid a les terres de conreu de regadiu i comunicat amb Lleida a través del camí 

general que travessa tant Aitona com Seròs. La continuïtat d’aquestes viles permet 

mantenir productives les terres de conreu de regadiu que seran explotades pels 

pagesos musulmans.   

Alhora pot existir un interès senyorial per desocupar els assentaments elevats 

més ben defensats i evitar un possible aquarterament de la població indígena de 

manera que, aquesta obligació a l’abandó, estaria destinada al control d’aquesta 

població i no a estratègies d’explotació del territori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Distribució del poblament després de la conquesta feudal 
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Entre els assentaments situats en zona plana només desapareixen després de la 

conquesta feudal les dues alqueries amb el topònim Avinganya i, en atenció a això, no 

s’ajusten al procés que s’acaba de descriure. No obstant, com hem vist, la torre 

d’Avinganya situada a l’actual terme municipal de Seròs serà reocupada, l’any 1236, 

amb la fundació del primer monestir trinitari de la Península, promogut per Constança 

d’Aragó37.  

Al mateix temps, tots els nuclis d’hàbitat del marge esquerre del riu Segre 

(figura 4), a excepció de Torres de Segre i Escarp, són abandonats, reforçant-se la 

preferència pel marge dret que ja era possible apreciar en època islàmica. Aquest 

marge és orogràficament més regular i s’hi troben les terres de regadiu vinculades als 

sistemes de la séquia Major i la séquia de Remolins, a més de la principal via de 

comunicació.  

Insisteixo, la desaparició de tots aquests nuclis de poblament no va suposar 

també la desaparició de la població musulmana indígena d’aquest territori, però 

aquest és un tema que abordaré més endavant.  

 

1.2.3 La creació de la Baronia d’Aitona: l’arribada de la família Montcada 

 

Amb la capitulació de la ciutat de Lleida i el seu territori circumdant, el 

territori del Baix Segre fou fragmentat entre diferents senyors. Torres de Segre fou 

donat per Guillem de Cervera a Santa Maria de Poblet l’any 1153, amb posterioritat a 

aquesta data canvià de senyor en diverses ocasions fins que l’any 1289 el bisbe 

d’Osca, en el seu testament, atorgà el castell a la comanda templera de Gardeny que hi 

establí una sotscomanda. La vila i el castell restaran sota domini templer i 

                                                 
37 En els seus inicis era un cenobi masculí que amb el temps passà a ser l’únic convent femení d’aquest 

orde a la Península. Actualment el conjunt monacal, que havia caigut en desús després de la 

desamortització, ha estat excavat i restaurat. A l’interior hi havia el panteó funerari de la branca 

lleidatana de la família Montcada vid. F. ESPAÑOL, “Los Montcada y sus panteones dinásticos: un 

espacio para la muerte noble” a X. COMPANY (ed.), Els Montcada i Alfons de Borja a la Seu Vella de 

Lleida, Dia de la Seu Vella 1989-1990, Lleida 1991, pàg. 37-82. F. ESPAÑOL, M. ESCOLÀ, “Avinganya 

i els Montcada. La transformació d’una casa trinitària en panteó familiar” a D. 13, 1987, pàg. 147-182. 

Existeixen altres estudis sobre el monestir i la seva evolució: A. DE LA ASUNCIÓN, Convento de padres 

trinitarios de Avingaña, Roma 1915, M. ESCOLÀ, La introducció trinitària a Catalunya: Avinganya 

1201-1529, tesi de llicenciatura inèdita, Universitat de Barcelona 1985, MONJAS TRINITARIAS DE 

SUESA, Monjas trinitarias de Avinganya. Monacato femenino medieval, Lleida, 2011. Així com 

bibliografia referent a les excavacions i restauració que en les darreres dècades està duent a terme 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs: J. R. GONZÀLEZ, J. XANDRI, “Intervenció arqueològica al monestir 

trinitari d’Avinganya (Seròs). 1ª fase, zona del temple (1986-1988)” a Simposi sobre actuacions en el 

patrimoni edificat medieval i modern (s. X-XVIII). Quaderns científics i tècnics núm. 3, Barcelona 

1989, pàg. 281-286. J. XANDRI, “Els orígens de l’orde trinitari a Catalunya. El monestir d’Avinganya 

(Seròs)” a Ier congrés d’història de l’església catalana. Des dels orígens fins ara, vol .I, Solsona 1992, 

pàg. 615-624.  
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posteriorment hospitaler al llarg de tota la baixa edat mitjana. Per la seva part, Soses 

fou cedida al capítol de Lleida, tot i que el rei conservà el domini eminent sobre 

aquesta vila. Finalment, Aitona i Seròs restaren en mans reials. Aviat, però, Aitona 

fou cedida per Berenguer IV al comte d’Urgell, cessió que fou confirmada per Alfons 

I l’any 1192. El lloc restà en mans de la família comtal d’Urgell fins l’any 1209, quan 

la comtessa Elvira, vídua d’Ermengol VIII, va fer donació del Comtat d’Urgell i el 

castell d’Aitona al rei Pere. 

L’any 1212 van celebrar-se les núpcies entre Guillem Ramon de Montcada, 

castlà del rei a Lleida i fill de Ramon de Montcada, i  Constança d’Aragó filla del rei 

Pere i germana de Jaume I. Amb motiu del matrimoni el rei cedí com a dot a la seva 

filla Aitona, Seròs i Soses, amb tots els seus drets i dominis, llocs i termes. El 

matrimoni no pogué gaudir del dot fins a l’any 1243; de fet només en gaudí 

Constança ja que Guillem Ramon havia mort catorze anys abans. La tardança en 

l’entrega del dot establert es degué al fet que les viles cedides a Constança estaven en 

mans de castlans del rei i el procés de recuperació fou lent. Per suplir aquest fet, i 

gràcies a una ordre de Jaume I dictada l’any 1222, el matrimoni rebé rendes de 

Cubells, Vilagrassa, Camarasa i Montgai fins que li fou entregat el seu dot legítim. 

En aquests moments els Montcada eren ja una família anomenada i poderosa, 

fundada, segons la llegenda, per Dapífer baró descendent d’un rei sàrmata, dels ducs 

de Baviera i de Carles Martell que vingué a Catalunya acompanyant l’expedició 

d’Otger Cataló38. 

La primera menció documentada de la família Montcada data de 1002 quan a 

Guillem de Muntanyola o Vacarisses se li infeudà el castell de Montcada, del qual 

prengué el cognom39. S’originà així el llinatge dels Montcada, que esdevindrà un dels 

més forts de la Corona d’Aragó tenint dominis a Catalunya –a Girona, Osona, 

Barcelona, Tortosa, Lleida–, Aragó –Fraga, Faió, Vallobar–, València –Xiva, 

Vilamarxant–, Mallorca i Itàlia. 

Les estratègies matrimonials foren molt utilitzades pels Montcada per situar-se 

en una posició dominant. Ja en aquests primers segles la família s’aproximà a la cort 

comtal de Barcelona i els diferents matrimonis els facilitaren apropiar-se, per dots i 

herències, del seu patrimoni posterior. Fins i tot la senescalia, càrrec estretament 

                                                 
38 X. COMPANY, “Els Montcada i el primer papa Borja” a X. COMPANY (ed.), Els Montcada i Alfons de 

Borja a la Seu Vella de Lleida, Dia de la Seu Vella 1989-1990, Lleida 1991, pàg. 13-36. 
39 J. C. SHIDELER, Els Montcada: una família de nobles catalana... pàg. 30. 
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vinculat a aquesta família, l’obtingueren a través de matrimoni. En aquesta ocasió fou 

el casori entre Beatriu, filla de Berenguer Ramon de Montcada, i el senescal Guillem 

Ramon celebrat l’any 1117 el que permeté que aquest càrrec passés a la família40. 

Si aquesta fou l’estratègia emprada per la família a la Catalunya Vella, als 

territoris conquerits a Al-Andalus els Montcada s’asseguraren l’obtenció de nous 

dominis lluitant vora el comte de Barcelona, a la cort del qual eren personatges 

influents. Fou Ramon l’encarregat d’aquesta escomesa, i el creador de la branca 

lleidatana del llinatge Montcada. 

En la conquesta de Tortosa (1148) Ramon havia de rebre la ciutat de Tortosa 

de manera que pogués posseir la Suda, tenir la senyoria de la ciutat, els seus 

assentaments rurals i el districte i tenir una proporció d’un terç en el dret i possessió 

de totes les rendes de la ciutat i vila i de totes les terres i dependències41. Ramon 

esdevenia el representat del comte de Barcelona a la ciutat.  

L’any següent, com ja hem vist, el mateix Ramon lluità de nou vora el comte 

de Barcelona en la conquesta de Lleida, convertint-se en el castlà del comte a la 

ciutat. Rebé també un lot de terres situat al nord-oest de la ciutat, anomenat Palmera42, 

on es construí la torre Montcada, de manera que aquest lot de terres adquirí el nom del 

llinatge.  

Amb el casament amb Constança d’Aragó la família consolidà la seva 

expansió territorials a la Catalunya Nova. L’embrió inicial de la Baronia format per 

Seròs, Aitona i Soses, va créixer amb rapidesa amb la incorporació de noves viles al 

domini de la família. A la segona meitat del segle XIII, la branca tortosina de la 

família Montcada obtingué les viles de Vallobar, Fraga i Saidí a través d’una permuta 

per les possessions que tenia a Tortosa i per la castlania d’aquesta ciutat. Cal 

especificar que la branca lleidatana i la branca tortosina de la família actuaran de 

forma autònoma fins a la primera meitat del segle XIV quan es produeix la fusió de 

les dues branques amb el matrimoni de Teresa de Montcada, senyora de Fraga i el 

baró d’Aitona, Ot de Montcada. 

 La documentació no dóna notícia de com la resta de les viles que formaran la 

Baronia passen a mans de la família, a excepció de Maials i Mequinensa. La primera 

                                                 
40 Ibídem pàg. 71. 
41 Ibídem pàg. 104. 
42 Ibídem pàg. 200. 
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fou comprada per Berenguera de Montcada a Ramon Pere el 31 d’octubre de 132443, 

el procés d’adquisició de la segona és més confús44. Entre 1207 i 1232 existeixen 

diversos documents de compravenda i donació de la vila, que els anys 1230 i 1231 

estigué en mans de Constança d’Aragó. El primer esment documental que relaciona 

Mequinensa amb els Montcada es produeix l’any 1255, quan Pere de Montcada i la 

seva esposa Sibil·la, reberen de la universitat de la vila terreny per fer-hi una devesa. 

Existeix un buit documental fins al 1362 moment a partir del qual els Montcada 

apareixen ja, clarament, com a senyors de Mequinensa. Finalment, a Escarp els 

Montcada només hi tenien jurisdicció criminal, ja que el domini l’exercia directament 

l’abat del monestir d’Escarp,  pertanyent a l’orde del Císter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Successió de senyors de la Baronia d’Aitona, segles XIII-XVI 

 

 

                                                 
43 ADMC, rotlle 600, fotogrames 401-412. 
44 El procés s’explica amb detall a M. MONJO, Sarraïns sota el domini feudal... pàg. 40. 

 

SUCCESSIÓ DE SENYORS DE LA BARONIA D’AITONA 

 

 

Guillem Ramon (1228) – Constança d’Aragó 

 

Pere (1266/27) – Sibil·la d’Abarca 

 

Pere (1300) – Saura 

                      – Elisenda de Pinós 

 

Ot el Vell (1341) – Jofredina de Llòria 

 

Ot el Jove ( v1334) – Teresa de Montcada 

 

Guillem Ramon (1371) – Elvira Maça 

 

Ot III ( d1413) – Elfa de Luna 

 

Guillem Ramon (1455) – Constança d’Anglesola 

                                         – Margarida de Ribelles 

 

Mateu Florimon (1485) – Orfresina de Montcada (1483) 

                                         – Elionor de Vilarasa  

 

Pere (1510) – Beatriu de Cardona 
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La família senyorial impulsà la creació, a l’interior del seus dominis, d’una 

nova vila anomenada Vilaseca. Es tracta d’un petit assentament situat al marge 

esquerre del riu, a l’actual terme municipal de la Granja d’Escarp, en una zona de secà 

propera al riu.  

D’aquesta manera, al segle XIV es consolidà el domini dels Montcada sobre el 

Baix Segre finalitzant l’adquisició de terres i viles. La Baronia d’Aitona, doncs, estarà 

composta per les viles d’Aitona, Seròs, Soses, Algorfa, Almatret, Vilaseca, Carratalà, 

Gebut i Maials a Catalunya i Mequinensa, Faió i Vallobar a l’Aragó (figura 8).  

Els Montcada seran senyors d’un territori extens i particular. Un territori, ric 

agrícolament i ben comunicat per via fluvial i per via terrestre. Així, Soses, Aitona, 

Seròs i Mequinensa es troben en el camí que mena de Lleida a Saragossa, mentre que 

Almatret i Maials se situen al camí que duu a Tortosa; alhora que disposen del control 

sobre la confluència entre el Segre i l’Ebre, lloc de pas de les mercaderies aragoneses 

que es dirigien al port de Tortosa i al mateix temps camí d’entrada i sortida de 

productes lleidatans.  

Amb l’epidèmia de pesta negra i, posteriorment, les lluites de la Guerra Civil, 

es produí un despoblament de la zona i els assentaments de dimensions més petites i 

amb menys pobladors, Algorfa, Carratalà i Gebut, desaparegueren o quedaren reduïts 

a la mínima expressió (figura 8). La població d’aquests nuclis fou absorbida per les 

aljames properes d’Aitona i Seròs, més grans i més consolidades de manera que les 

terres de conreu pertanyents a aquests nuclis no van ser abandonades sinó que 

seguiren treballades pels mateixos pagesos sarraïns.    
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     Figura 8 .Evolució del poblament a la Baronia d’Aitona:  

                  A: primera meitat s. XV, B: darreria s. XV 
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 1.2.4 El moviment poblacional 

 

La conquesta feudal de la madina de Lleida i el seu territori circumdant suposà 

l’emigració de part de la població musulmana autòctona cap a altres zones d’Al-

Andalus o del nord d’Àfrica. Tanmateix, els documents coneguts com a Cartes de 

Seguretat demostren que no tota aquesta població va abandonar les seves viles i 

ciutats.  

Amb aquests documents, que es conserven a Tudela (1118), Tortosa (1148) i 

la Ribera d’Ebre (dictada entre 1153 i 1159), però no a la ciutat de Lleida, els 

conqueridors establien les condicions a què quedava sotmesa la població vençuda 

romanent45.  

En general, es permetia la permanència dels musulmans a les seves ciutats 

sempre que es traslladessin extramurs en el termini màxim d’un any, excepte a Ribera 

d’Ebre on els musulmans podien romandre a les seves cases i propietats. Se’ls 

permetia també la llibertat de culte, tot i que les mesquites havien de traslladar-se als 

nous barris, de nou la Ribera d’Ebre era una excepció, i la utilització de la seva pròpia 

legislació, la sunna, per regir la vida de la comunitat46. Malgrat el que pugui semblar 

no hem de caure en el simplisme de considerar aquestes cartes de seguretat com un 

exemple de la bona fe i la magnanimitat dels conqueridors; tenen dos objectius molt 

clars: per una banda concentrar la població autòctona en aquests barris per exercir un 

major control sobre ella, per l’altra garantir la presència de cert volum de població 

indígena i minimitzar d’aquesta manera un esforç colonitzador que hauria estat 

excessiu en termes humans.  

La sortida extramurs de la població indígena crec que il·lustra amb claredat 

que la quantitat de població romanent fou minsa, si tots els habitants de la madina de 

Lleida o la de Tortosa s’haguessin instal·lat fora muralles s’haurien creat autèntiques 

ciutats en paral·lel a les ciutats cristianes i no fou així, es crearen barris reduïts amb la 

finalitat de ser controlats pel nou poder.  

És precisament, i no casualment, als territoris per als quals es dicten aquestes 

Cartes de Seguretat i Lleida (on aquest document no es conserva) on es consoliden les 

aljames que perviuran durant tot el període feudal. En paral·lel, les Cartes de 

                                                 
45 Per una descripció més detallada de les diferents Cartes de Seguretat conservades a Catalunya: 

VVAA, Les cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148/1149), 

Barcelona 2000; J. SERRANO DAURA, Senyoriu i municipi.., vol. I pàg. 300-307.  
46 J. SERRANO DAURA, Senyoriu i municipi...vol. I pàg. 300-307. 
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Poblament pretenien atraure nous colons que havien d’omplir el buit deixat per la 

població indígena i que havien de poblar les viles noves. Els dos tipus de carta, a la fi, 

esdevenen un instrument al servei de la conquesta per mobilitzar la població, tant la 

indígena com la nouvinguda, en benefici dels interessos dels conqueridors.  

A la zona del Baix Segre es pot observar aquesta dualitat. Hi ha viles, com 

Soses, en les quals la població autòctona desapareix completament després de la 

conquesta feudal essent indispensable l’arribada de repobladors. N’hi ha però unes 

altres on es concentrà el camperolat musulmà i la publicació de Cartes de Poblament 

esdevingué innecessària: Aitona, Seròs, Mequinensa, Algorfa i Gebut.  

La presència de població musulmana autòctona no és un fenomen exclusiu de 

la Baronia d’Aitona, al Baix Ebre i la Ribera d’Ebre hi ha també nombroses viles amb 

abundant població sarraïna47. Garcia Marco, a l’estudi sobre l’aljama de Calataiud 

observa i descriu el mateix fenomen: la presència de pobladors sarraïns en determinats 

territoris, essent aquests majors en nombre a les senyories d’àmbit rural i més 

minoritaris a l’àmbit urbà, a les ciutats sota domini reial48. També Laliena documenta 

a Aragó una concentració de musulmans en determinats territoris senyorials, mentre 

que en altres les aljames desapareixen en la immediata postconquesta49. És clar, 

doncs, que la creació d’aquestes reserves de població indígena està estretament lligada 

al procés de conquesta feudal.  

La documentació no és clara respecte a la voluntat del nou poder feudal per 

concentrar la població musulmana indígena. Al Baix Segre tan sols es conserva un 

document que il·lustra aquesta possible deportació de camperols musulmans 

vinculada a la conquesta i la formació de reserves. Després de la conquesta de 

Siurana, esdevinguda l’any 1153, els nous pobladors necessiten delimitar-ne el terme i 

recorren a l’ajut dels sarraceni senes de Ciurana qui post capcionem Ciurane 

habitaverant apud Seros50. 

                                                 
47 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña. Las comunidades musulmanas de las encomiendas templarias 

y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XII-XIV), Barcelona 2000. A. VIRGILI, Ad detrimentum 

Yspanie. La conquesta de Turṭūša i la formació de la societat feudal (1148-1200), València 2001. 
48 F. J. GARCÍA MARCO, Las comunidades mudéjares... 
49 C. LALIENA, “Expansión territorial, ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el valle del 

Ebro, 1080-1120” a C. LALIENA, J. F. UTRILLA (eds.) De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en 

transición a finales del s. XI (1080-1100), Zaragoza, 1998, pàg. 209. 
50 El document està publicat a: VVAA, Els castells catalans vol. V, Barcelona 1967-1979, pàg. 427 

nota 40 i a: A. M. BADIA i MARGARIT, “Ús formal del català a la Catalunya Nova els anys 1154 i 

1173?. Reflexions metodològiques sobre història, lingüística històrica i sociolingüística” a Estudis 

romànics, 25, 2003, pàg. 7-38. Per una anàlisi de la conquesta i moviment poblacional a Tarragona : A. 

VIRGILI, “El Camp de Tarragona entre l’antiguitat tardana i el repartiment feudal (segles XI-XII) 
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Planificada abans de la conquesta o fruit de la improvisació, és evident que es 

produí una concentració de la població andalusina i que fou un fenomen estretament 

vinculat a aquesta i al posterior procés d’ocupació del territori. Un fenomen dirigit i 

promogut pels senyors feudals. Només cal observar els mapes de distribució d’aquesta 

població després de la conquesta feudal: Lleida ciutat, la zona baixa del Segre, 

Tortosa, la zona baixa de l’Ebre i la Ribera d’Ebre (figura 9). No pot parlar-se d’un 

fenomen casual ni d’un aplegament autònom dels grups clànics sinó que sembla 

evident la creació de reserves de població musulmana indígena per part dels 

conqueridors51. La mateixa conclusió és plantejada per Laliena per al territori 

aragonès, on la distribució de les aljames després de la conquesta sembla també 

respondre a un desplaçament intencionat de la població musulmana52.  

 

 

Figura 9. Aljames del Principat de Catalunya a l’edat mitjana53 

 

 

                                                                                                                                            
Historiografia i Arqueologia” a Actes del IV Congrés d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya, 

vol. 1, Tarragona 2011, pàg.47-66. 
51 A. VIRGILI, “Gent nova...”, pàg. 89. 
52 C. LALIENA, “Expansión territorial, ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el valle del 

Ebro, 1080-1120” a C. LALIENA, J. F. UTRILLA (eds.) De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en 

transición a finales del s. XI (1080-1100), Zaragoza, 1998, pàg. 209. 
53 Agraeixo al Dr. A. Virgili les puntualitzacions respecte a aquest mapa.  
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L’estudi de Torró sobre la conquesta i el repartiment del Regne de València 

permet observar les estratègies de marginació de la població andalusina que els 

conqueridors aplicaren per concentrar els musulmans en determinats territoris així 

com la usurpació de terres per part dels nous colons i dels senyors feudals. L’autor 

mostra com s’arraconà els sarraïns a les zones muntanyoses menys fèrtils, per poder 

articular millor el repartiment de la terra als nous senyors i als colons. A la vista dels 

resultats obtinguts per Torró i Virgili en els seus estudis i del conegut interès 

econòmic que els senyors tenien sobre les aljames, pren força la hipòtesi que la 

redistribució de la població musulmana indígena romanent constitueix un dels trets 

característics de l’ocupació feudal a la Catalunya Nova.  

Caldria plantejar un estudi de la conquesta del conjunt de la Catalunya Nova i 

observar com aquesta afectà a la població indígena tot destacant les estratègies, no 

recollides en la documentació i seguides pels conqueridors feudals, tal com realitzà 

Torró amb la conquesta de València i Virgili per la zona de Tortosa. Un exercici com 

aquest ajudaria a comprendre una realitat que els investigadors, ara per ara, només 

observem de forma limitada en els diferents estudis locals, sense poder oferir, en cap 

dels casos, una visió global de les estratègies de conquesta emprades pel comte de 

Barcelona i el comte d’Urgell. Al cap i a la fi, la Catalunya Nova era el camp de 

proves del que després succeiria a la conquesta de Mallorca i la de València, si bé 

crec que sense cap dubte estem davant de tres estratègies diferents, la més dràstica de 

les quals, sens dubte, fou la tabula rasa aplicada a les Illes Balears. A València, en 

canvi, hi hagué una intenció ferma, després de reprimir les revoltes andalusines de 

1248, d’aïllar la població autòctona amb la intenció de repartir la terra entre els nous 

colons. Aquest arraconament provocà la desaparició dels musulmans de les zones 

urbanes i les planes litorals54.  

La presència de població musulmana indígena és doncs una realitat que es 

documenta tant a la Catalunya Nova, al Regne d’Aragó com al Regne de València. La 

pauta general és la presència d’aljames concentrades en determinades zones 

geogràfiques envoltades de població cristiana nouvinguda. Torró ha sabut reconèixer 

l’estratègia emprada pels dominadors feudals que generà aquesta realitat poblacional 

al Regne de València. 

                                                 
54 J. TORRÓ, El  naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-

1276), València 1999, pàg. 89-90. 



 

 

30 

 Segons estableix l’autor, després de la conquesta els colons feudals ocuparen 

les ciutats i les millors terres i promogueren moviments poblacionals amb la intenció 

de desallotjar els camperols musulmans indígenes, que van ser traslladats a zones 

muntanyoses perifèriques; la finalitat: espoliar les seves terres i donar-les als nous 

colons cristians55. Fou especialment després de la revolta endegada l’any 1247, en la 

qual es rebel·laren les aljames, quan s’imposà una dinàmica d’expulsió general i 

substitució de població per colons catalanoaragonesos56. En pocs anys, però, 

esdevingué necessari crear aljames noves, com les anomena l’autor, en aquestes terres 

espoliades amb la finalitat d’aconseguir mà d’obra i omplir el buit deixat pels 

indígenes expulsats.  

Contraposa aquestes aljames a les que anomena autònomes, aquelles que 

després de la conquesta aconseguiren mantenir-se en les seves terres. Com bé diu 

Torró, això les convertia en reserves que absorbien població expulsada, que estaven 

sobrepoblades a causa del seu propi constrenyiment, que generaven mà d’obra i que 

produïen rendes excessivament elevades57; en colònies. 

A les primeres, les noves, hi havia camperols desposseïts de terres que 

treballaven per a altri amb tot el que això implica: imposició de conreus, incapacitat 

de crear sistemes de producció i organització del treball coherents... En les segones es 

mantenien, en paraules de l’autor, els sistemes de transmissió de patrimoni i 

d’organització del treball segons les seves pautes reproductives, el que les feia més 

productives i per tant més rendibles per als senyors feudals. Així, tot i la voluntat 

deportadora i de repoblament generada en la conquesta, el rei, que tenia sota el seu 

domini les aljames autònomes, comprengué que calia protegir-les i promoure-les 

perquè eren productivament molt eficaces i li aportaven la moneda que necessitava 

per a fer front a les seves despeses. 

Això no obstant, el fet que Torró les anomeni aljames autònomes i que 

mantinguessin a l’interior la població indígena no les feia esdevenir entitats alienes a 

la realitat feudal que les envoltava, però els permetia mantenir els llinatges i la 

cohesió familiar, concentrar i transmetre el patrimoni, aplicar pautes de treball 

pròpies, en definitiva les feia més eficients en el treball. En contraposició, a les 

                                                 
55 J. TORRÓ, “Colonizaciones y colonialismo medievales. La experiencia catalano-aragonesa y su 

contexto” a G. CANO, A. DELGADO (eds.), De Tartessos a Manila. Siete estudios coloniales y 

postcoloniales, València 2008, pàg. 91-118, pàg. 104. 
56 J. TORRÓ, “Jérusalem ou Valence: la première colonie d’occident” a Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, vol. 55 núm. 5, 2000, pàg. 985-1008, pàg. 1005. 
57 J. TORRÓ, El naixement d’una colònia... 
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aljames noves el trencament dels lligams amb els territoris clànics i amb la família 

desestructurava la societat i a això cal sumar el fet els sarraïns que les conformaven 

no posseïen terres. Ser mà d’obra i tenir una terra sotsarrendada no permetia gestionar 

el procés de treball que es veia limitat i condicionat a mantenir la terra productiva per 

fer front al pagament de les rendes imposades. Com expressa Virgili, una societat 

mancada dels instruments de reproducció social i sotmesa a l’ordre colonial imposat 

pels conqueridors esdevindrà cada cop més diluïda i feble58.  

L’estratègia feudal descrita per Torró durant la conquesta de València crec que 

només és parcialment recognoscible al territori de la Catalunya Nova. Que la població 

autòctona desapareix en la seva major part és un fet indiscutible. La que resta al 

territori és traslladada, com els musulmans de Siurana, a unes zones concretes que 

aquí no són les zones muntanyoses marginals descrites per Torró sinó, al contrari, les 

planes al·luvials fèrtils vinculades a sistemes hidràulics59. Per repoblar el buit es 

redacten les Cartes de Poblament que atrauen colons que posaran en producció una 

terra que ja era treballada pels indígenes traslladats.  

No he detectat a la zona lleidatana la creació del que Torró anomena aljames 

noves. Els camperols indígenes són traslladats, doncs, a llocs on ja hi ha aljames 

preexistents esdevenint un element de distorsió. Els autòctons reben nous pobladors 

que han d’incloure dintre de la comunitat i del seu funcionament. Aquest trasllat 

poblacional desestructura la societat trencant els lligams clànics i amb els territoris. 

Aquesta deportació és doncs un fenomen agressiu tant físicament com cultural i 

social. La intenció final: afeblir les aljames per sotmetre-les al nou ordre senyorial, 

controlar-les, explotar-les i garantir la mà d’obra necessària per a l’explotació de 

l’horta lleidatana i, com afirma Batet, rendibilitzar en benefici propi les inversions que 

hi havien realitzat amb saviesa i eficàcia els indígenes que hi habitaven60 

Diversos són els indicis que reafirmen aquesta hipòtesi del trasllat de població 

indígena per part del nou poder feudal. D’una banda el ja citat esment dels musulmans 

vells de Siurana que després de la conquesta viuen a Seròs, de l’altra la també 

exposada dinàmica d’abandonament de llocs d’hàbitat rural. Aquests musulmans no 

marxen deixant les seves terres de conreu i les seves cases per voluntat; hi ha d’haver 

                                                 
58 A. VIRGILI, Ad detrimentum Yspanie...  pàg. 130. 
59 La mateixa dinàmica es pot documentar en altres indrets de la corona catalanoaragonesa i castellana: 

C. NAVARRO, “El Ma’gîl de Liétor (Albacete)...”, S. TEIXEIRA, El dominio del monasterio de Veruela... 

C. BATET, L’aigua conquerida... 
60 C. BATET, L’aigua conquerida... pàg. 254. 



 

 

32 

un poder superior que els obliga a marxar, tot concentrant-los en altres indrets on 

siguin controlables. Finalment, la disposició de les cases dels musulmans dintre del 

nucli urbà d’Aitona sembla indicadora de l’arribada de població. Més endavant 

explicaré l’urbanisme baixmedieval del poble, fruit de l’anàlisi documental i 

l’arqueologia espacial però cal ara incidir en aquest punt. La vila tenia un barri 

anomenat la moreria on vivien bona part dels musulmans. Ara bé hi ha un altre carrer 

on hi havia exactament el mateix nombre de cases en possessió de musulmans que al 

barri de la moreria: el carrer Nou.  

Anomenar nou a un carrer denota que aquest ha estat construït fora d’un nucli 

consolidat, en el cas d’Aitona la moreria, en un moment de creixement poblacional. 

Al segle XV aquest carrer està plenament integrat a la trama urbana i hi viuen sarraïns 

que han heretat les cases dels seus predecessors. Així doncs, la seva creació cal situar-

la en un moment cronològic anterior al segle XV i posterior a la conquesta –com 

denota el topònim plenament català- en el qual es produí una avinguda de població 

suficientment important per fer necessari ampliar el nucli d’hàbitat. La presència 

majoritària de famílies musulmanes en aquest carrer crec que és indicador suficient 

que fou creat per albergar l’elevat nombre de pagesos indígenes que foren traslladats 

aquí durant la conquesta feudal. Vivien aquí els vells de l’antiga aljama de Siurana? 

Conjectures a part, seria necessari disposar d’una documentació detallada del 

moment de conquesta per discernir si els llinatges que vivien a la moreria eren 

diferents dels que s’instal·laren al carrer Nou; aquesta dada seria concloent per 

demostrar aquesta dualitat poblacional. Disposo de dades tardanes, tres segles 

posteriors a la dinàmica de conquesta aquí descrita, en les quals no s’observa aquesta 

possible distinció de llinatges. Això, en canvi, és simptomàtic que els nouvinguts 

traslladats van poder-se integrar dintre de l’aljama preexistent. 

La dinàmica poblacional endegada amb la conquesta de la Catalunya Nova és 

doncs diferent de la descrita per Torró al Regne de València. Es buiden d’indígenes 

grans extensions de territori i només se’n promou el manteniment en aquells indrets 

on un cop conquerits es dicten Cartes de Seguretat: Tortosa i el seu territori, la Ribera 

d’Ebre i -hem de suposar que- Lleida i els seu territori. Aquí es trasllada els pobladors 

vençuts que no han emigrat per tal d’exercir un major control sobre ells i alhora 

minimitzar l’impacte de la colonització, tot disminuint l’elevat nombre de capital 
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humà necessari per repoblar l’extens territori61 que, tot i no ser un desert, les fonts 

descriuen com vaste solitudinis62. No hi hagué cap voluntat d’assimilar la població 

vençuda possiblement perquè, tal com manifestava el rei Jaume I, la renda no val tant 

per crestians com per sarraïns63. 

Alhora que es deportava aquesta massa de població indígena es dictaven les 

cartes de poblament amb la finalitat d’omplir-ne el buit deixat. Tot i les facilitats 

inicials atorgades als colons aquests hauran de construir cases i preparar unes terres 

per al nou ordre econòmic imposat, les hauran de fer productives per poder fer front a 

les rendes senyorials, alhora que hauran de crear una cohesió social dintre de la seva 

nova comunitat.  

Les aljames també hauran de refer aquesta cohesió, aquest sentiment de grup 

que en el seu cas sovint va lligat a la pertinença a un clan o tribu. Per als musulmans 

traslladats s’ha produït un trencament dels seus lligams i la seva estructura social 

alhora que per l’aljama receptora l’arribada d’aquests suposa una interferència que la 

desestructura i l’obliga a fer un esforç per englobar els nouvinguts. 

No es pot parlar aquí de la dualitat d’aljames descrita per Torró perquè no hi 

ha aljames de nova creació però, amb l’exemple d’Aitona, estem davant d’una aljama 

dual: la nouvinguda i la receptora, ambdues, com hem vist, desestructurades, que 

hauran de cohesionar-se al llarg de la baixa edat mitjana.   

Al daltabaix poblacional, ja de per si traumàtic, s’afegí la usurpació de les 

terres. Per a uns, els traslladats, aquesta usurpació fou física, per als altres els que es 

mantenen a les seves aljames va anar molt més enllà. Amb el nou règim econòmic 

imposat, les terres que havien conreat fins als moment ja no els pertanyien sinó que 

eren, per dret de conquesta, d’un senyor feudal que en tenia tots els drets i a les quals 

els indígenes tenien accés mitjançat diferents tipus de contractes agraris. Havien 

perdut les seves terres. Ja no podien orientar la producció en funció de les seves 

necessitats i subsistència sinó que aquesta estava totalment condicionada a l’obtenció 

de l’excedent necessari per fer front a les càrregues senyorials. També els processos 

                                                 
61 En paraules de Ferrer: “...el desig de fer progressos més ràpids i menys costosos, en vides i diners i la 

necessitat, doncs, d’acceptar capitulacions condicionades, l’absència de potencial humà per repoblar 

amb els cristians del país conquerit, la necessitat de mantenir productives les terres conquerides.” M. T. 

FERRER, “Les phenomènes migratoires entre les musulmans soumis à la couronne catalano-aragonaise 

pendant le Moyen Age” a M. BALARD, A. DUCELLIER (dir.) Migrations et diasporas méditerranéennes 

(XI-XIV siècle), Paris 2002, pàg. 259-284, pàg. 260. 
62 J. M. FONT, Cartas de Población ..., pàg. 751. 
63 J. TORRÓ, El  naixement d’una colònia... pàg. 105. 



 

 

34 

de treball es veurien modificats en funció d’aquestes noves necessitats, canvi que 

afectaria fins i tot els conreus, amb la imposició de la vinya, l’olivera i alguns cereals. 

A partir d’aquest moment fossin les que fossin les condicions ambientals, 

econòmiques o socials la principal obligació d’aquests pagesos seria produir renda 

senyorial. Comença així el sotmetiment de la població indígena.  

Al llarg de la baixa edat mitjana els musulmans protagonitzen nous moviments 

poblacionals aquest cop lligats a les condicions de sotmetiment. Segons Garcia Marco  

fou la menor pressió fiscal exercida pels senyors el que motivà aquest moviment de 

població que fugiria dels dominis reials on, suposadament, l’exigència de renda era 

major64. Fent un gir al seu plantejament, es podria apuntar que eren els senyors els 

interessats a atraure un elevat nombre de camperols sarraïns sota el seu domini perquè 

sobre aquests s’imposava una fiscalitat més rendible. La realitat és que l’aljama de 

Lleida patí un despoblament al llarg de la baixa edat mitjana que no es detecta a les 

aljames d’Aitona i Seròs, més populoses que la primera. El mateix autor matisa que és 

excessivament simplista creure que el moviment de població dels dominis reials cap 

als dominis senyorials es degué exclusivament a la pressió tributària. Els motius 

fiscals es complementaren amb motius socials, de convivència, ja que les aljames 

rurals sota domini senyorial eren més populoses i estaven més fortament articulades 

que les urbanes reials de manera que la cohesió de grup i la capacitat de fer front a les 

exigències de renda i als abusos senyorials era major, fet que conferia sensació de 

seguretat als seus membres. En realitat, el que motivà el moviment de la població fou 

una combinació de diversos factors que queden emmascarats darrere de la qüestió 

tributària. 

 

1.3 EL MARC CRONOLÒGIC: LES ADVERSITATS DEL SEGLE XV 

En els capítols introductoris s’ha dotat a la present tesi doctoral d’un marc 

espacial, la Baronia d’Aitona, i d’un marc temporal, el segle XV. Cal, però, posar 

context a aquesta cronologia perquè si hi ha quelcom que caracteritza aquell segle és 

la guerra civil catalana (1462-1472), els rebrots de la pesta negra i les lluites internes 

de la família de Montcada. Aquesta concatenació de calamitats afectarà, com cal 

suposar, la Baronia i els seus habitants.  

                                                 
64 F. J. GARCÍA MARCO, Las comunidades mudéjares ..., pàg. 132. Seguint la mateixa argumentació: 

Mª T. FERRER, Els sarraïns de la corona Catalano-aragonesa... 
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 Durant el segle XV cuegen les conseqüències d’una crisi, generalitzada a 

Europa, que havia començat amb lo mal any primer (1333). Els inicis de la crisi foren 

causats, entre altres factors, per un augment demogràfic acompanyat d’una fase de 

males collites que provocà un cicle de fam. L’afebliment de la salut de la població 

facilità l’expansió, amb força, de la pesta negra a Europa, de la qual es tenen les 

primeres notícies l’any 1348. La pesta comportà una important davallada de la 

població i amb ella una reducció de la mà d’obra disponible i de retruc un 

decreixement del volum de les collites. Es creà d’aquesta manera un cicle de mort, 

fam i males collites en el qual tots els factors s’entrelligaren formant una cadena 

difícil de trencar i que no feia altra cosa que accentuar cadascun dels elements que 

l’havien creada. 

 Els rebrots de l’epidèmia de pesta van ser habituals al llarg del segle XV. Les 

fonts esmenten cinc brots a la zona lleidatana, concentrats en la segona meitat 

d’aquell segle: 1452-1456, 1480-1482, 1486, 1489-1491 i 1494, alguns del quals, 

segons Lladonosa, van ser especialment virulents65. 

 

A Catalunya la crisi baixmedieval suposà molt més que la reaparició de la 

pesta negra i la davallada de la població, atès que es veié agreujada i potenciada per la 

guerra civil i el conflicte remença. La unió de tots aquests factors va fer caure el 

territori català en una crisi difícil de superar i que cuejà fins a època moderna.  

Ja Vilar reflexionà al voltant del procés de crisi catalana, crisi que, segons ell, 

s’inicia a mitjans del segle XIV66. Vilar assegura que la pesta negra i les seves 

seqüeles fan desaparèixer explotacions provocant l’empobriment del camperolat i la 

insuficiència de rendes per als senyors. La disminució de la producció agrària i del 

mercat camperol aturen, segons aquest autor, el primer motor del creixement català.   

Les tesis de Vilar han estat molt matisades per altres autors que han prioritzat 

uns factors sobre uns altres alhora de discernir què va motivar una crisi tan profunda a 

la Catalunya baixmedieval. L’objectiu final d’aquesta tesi no és exposar totes aquestes 

matisacions, tasca que ja fou duta a terme per Gaspar Feliu67. Aquest agrupa els 

historiadors segons la seva afinitat a les tesis de Vilar. Així, Feliu situa a d’Abadal i 

Carrère dins de la línia de Vilar. El primer posa especial èmfasi en el fet que el camp 

                                                 
65 J. LLADONOSA, Història de Lleida, vol. I pàg. 679, vol. II pàg. 46. 
66 P. VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona 1978. 
67 G. FELIU, “La crisis catalana de la baja edad media: estado de la cuestión” a Hispania, LXIV7, núm. 

217, Madrid 2004, pàg. 435-466, pàg. 437. 
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queda despoblat a causa de la mortaldat directa i de l’emigració cap a la ciutat68, 

mentre que Carrère estableix com a principal conseqüència de la caiguda demogràfica 

la manca de mà d’obra i, a causa d’aquesta es redueixen els salaris i decau el 

comerç69.  

És del Treppo qui aporta una visió alternativa de la crisi. Per aquest autor la 

guerra civil sega la prosperitat econòmica del Principat. Això, juntament amb 

l’excessiva dependència del comerç exterior en l’economia d’Alfons el Magnànim 

enfonsen Catalunya en una profunda crisi70.  

Per Salrach, el col·lapse del camp és la causa de la greu crisi71; una crisi que 

concatena una sèrie de factors: descens de la població, de la producció agrícola i de la 

renda, reacció senyorial, empobriment del camp, contracció del mercat, augment de la 

competència i reacció dels gremis, adopció de mesures proteccionistes amb 

conseqüències negatives en el comerç exterior72.  

Feliu, tot exposant les seves pròpies teories, conclou que no existeix una gran 

crisi catalana baixmedieval sinó que se succeeixen moments de crisi i moments de 

creixement. Assegura que la davallada demogràfica, causada en major part per la 

pesta negra, tingué especial incidència sobre el camp provocant, de retruc, dificultats 

en l’abastiment de les ciutats. Alhora es produí l’efecte invers, la davallada 

poblacional en l’àmbit rural causà un descens en la demanda de productes de 

manufactura fets als tallers urbans, ressentint-se d’aquesta manera els grans centres 

productors. La principal repercussió de la caiguda poblacional fou, segons Feliu, 

l’increment de la pressió fiscal, que provocà tant l’endeutament personal com el 

municipal. La pressió fiscal reial augmentà i la Generalitat i els municipis optaren per 

la venda de censals, empesos per la impossibilitat de recaptar la quantitat d’impostos 

necessària. Feliu fa notar que mai, abans del segle XV, i amb tanta intensitat com en 

aquell moment, s’havia produït l’abandonament d’alguns indrets –els coneguts 

“despoblats”- i assegura que aquest abandonament està causat per aquest endeutament 

fiscal. La reacció senyorial a la manca de rendes portarà al trencament dels pactes 

                                                 
68 R. D'ABADAL, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya. Barcelona 

1974.  
69 C. CARRÈRE, Un centre econòmic en època de crisi, Barcelona 1977.  
70 M. del TREPPO, Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona catalano-aragonesa. Barcelona 

1976. 
71 J. M. SALRACH, “La Corona de Aragón” a J. CARRASCO, J. M., SALRACH, J. VALDEÓN, Mª J. 

VIGUERA, Historia de las Españas medievales, Barcelona 2002, pàg. 306-342. 
72 G. FELIU, “La crisis catalana...”, pàg. 445. 
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acordats durant l’època de pesta, donant peu d’aquesta manera al problema remença i 

els masos rònecs. Al seu torn, el conflicte remença s’enllaçarà amb la Guerra Civil i 

provocarà el seu allargament en el temps, provocant l’enfonsament definitiu de 

l’economia catalana durant la segona meitat del segle XV73.  

Malgrat els diferents punts de vista, tots els autors apunten una sèrie de factors 

com a causes o símptomes de la coneguda i discutida crisi: una davallada poblacional 

deguda a la pesta negra i especialment incident el món rural; problemes en 

l’abastiment i en la producció; davallada del comerç; augment de la pressió fiscal; 

guerra civil i conflicte remença. És difícil establir l’ordre en què es desenvoluparen 

aquests factors, és cert però que els uns afectaren de manera directa sobre els altres, 

accentuant-los o potenciant-los.  

El conflicte bèl·lic i la violència remença són només dos d’aquests factors, que 

juntament amb els enfrontaments entre la Busca i la Biga són per alguns autors causa i 

per altres conseqüència de la crisi. Ara bé, aquests conflictes no fan altra cosa que 

sumar-se a un profund procés de crisi que havia tingut les seves primeres 

manifestacions amb els brots primerencs de pesta negra.   

 

És a Barcelona on començaren els enfrontaments entre la Busca i la Biga. De 

fet, aquest és l’exemple més conegut del que també succeïa en altres ciutats on 

gremis, burgesia, noblesa urbana i altres estaments lluitaven per augmentar el seu 

poder en el govern municipal creant bandositats, lluites i aldarulls a les zones urbanes. 

D’altra banda, en l’àmbit rural, els pagesos endegaren lluites contra els seus senyors 

per la qüestió remença. Tots aquests conflictes són només manifestacions de la 

situació de neguit social que la crisi havia dut. 

El punt culminant de la situació de malestar fou l’esclat de la guerra civil l’any 

1462, que inundà de conflictes i lluita el xacrat territori català. 

Els orígens de la guerra es remunten, a la mort d’Alfons, germà del futur Joan 

II, l’any 1458. Aprofitant el buit de poder tant Joan com el seu fill Carles de Viana 

volgueren fer-se amb la lloctinència. Fou Joan qui hi accedí, endegant una política 

restrictiva que no agradà a moltes cases nobiliàries catalanes que veieren en Carles 

una opció més favorable als seus interessos. L’empresonament de Carles de Viana a la 

Suda de Lleida l’any 1460, per ordre del seu pare, fou l’excusa aprofitada per aquestes 

                                                 
73 Ibídem, pàg. 452-465. 
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famílies nobles per manifestar-se obertament a favor de Carles. No és aquest el cas 

dels Montcada que recolzaren a Joan i li cediren el castell d’Aitona per empresonar al 

seu fill74.  

La pressió de l’estament nobiliari forçà la Concòrdia de Vilafranca l’any 1461, 

gràcies a la qual es limitava el poder de Joan II i aquest reconeixia a Carles, que havia 

estat alliberat del seu captiveri, com a hereu de la corona. Dissortadament Carles morí 

aquell mateix any i els seus títols passaren a mans del seu germanastre Ferran, 

començava així el procés de guerra.  

El conflicte bèl·lic facilità a Joan II la seva entrada a Catalunya a la que accedí 

a través de la ciutat de Balaguer l’any 1464. Lleida caigué aquell mateix any i 

Barcelona es rendí a finals de 1472. La fi de la guerra la marcà la capitulació de 

Pedralbes, que anul·lava les disposicions del tractat de Vilafranca, i Joan II 

recuperava aquell poder restrictiu que tant desagradava a les famílies nobles catalanes.  

Deu anys de guerra acompanyats de brots de pesta, de mortaldat, de falta de 

mà d’obra i de la inevitable crisi econòmica que tot plegat comportà, deixava als 

territoris catalans en molt mala condició. La Baronia d’Aitona no es lliurà de totes 

aquestes adversitats, ans al contrari, els problemes hereditaris de la família Montcada 

agreujaren, si això era possible, una situació ja de per si desfavorable. 

 

 Durant la segona meitat del segle XV es produí un violent enfrontament en el 

si de la família Montcada pel llegat familiar. Les lluites que es desencadenaren 

sobrepassaren l’entorn familiar i arribaren a afectar la vida diària tant de la ciutat de 

Lleida com de la Baronia. La guerra civil esdevingué el marc perfecte per emmascarar 

la pugna familiar i alimentar els dos bàndols que, amb l’excusa de posicionar-se a 

favor de Carles de Viana o de Joan II, no feren sinó agreujar les seves diferències 

familiars.  

 L’inici dels problemes va ser la mort de Guillem Ramon III de Montcada l’any 

1455. Un segle abans Ot el Vell en el seu testament (1341) establí que l’herència dels 

Montcada lleidatans s’havia de transmetre per via masculina, de pare a fill baró.  

 Guillem Ramon III havia mort sense fills barons legítims i si això creava ja un 

problema amb l’herència, el fet de tenir un fill no reconegut, que lluitava per ser el seu 

hereu legal, complicava encara més la situació. 

                                                 
74 P. CATALÀ, Els castells catalans, vol. VI, Barcelona 1973, pàg. 797. 
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En els seus dos matrimonis, el primer amb Constança d’Anglesola i el segon 

amb Margarida de Ribelles, Guillem Ramon III havia tingut cinc filles75. El seu únic 

fill, anomenat Llorenç, era fruit de la seva relació amb la italiana Catalina Alioto. El 

fet de no estar reconegut impedia a Llorenç heretar els béns i dominis del seu pare 

alhora que generava un problema a Guillem Ramon. Per evitar la pèrdua i disgregació 

del patrimoni familiar, el Montcada nomenà hereu universal el seu nebot Mateu a qui 

feu casar amb una de les seves filles, Orfresina. A partir d’aquest moment Llorenç 

emprengué una lluita legal i física contra la seva germana i el seu cunyat, en 

considerar que se li havia usurpat el dret legítim a l’herència del seu pare.  

El conflicte generà divisió familiar i va afavorir la creació de bàndols. La lluita 

fou en més d’una ocasió virulenta, arribant a generar aldarulls violents als carrers de 

la ciutat de Lleida, motiu pel qual fou necessària la intervenció de la Paeria76. Però la 

posició dels paers i l’església fou sempre ambigua. Manifestar obertament el suport a 

Llorenç hauria suposat, per part de Mateu i d’Orfresina, el tancament dels accessos de 

la ciutat al Baix Segre i amb això a la porta d’entrada dels productes que es 

transportaven des de l’Ebre77. Els estaments inferiors de la ciutat, en canvi, eren 

favorables al noble desposseït.  

Per la seva part, els habitants de la Baronia tampoc es deslliuraren de les 

conseqüències de les lluites fratricides dels Montcada78. La situació inestable va fer 

insegurs els camins i les hortes, on proliferaren els enfrontaments entre partidaris de 

cada bàndols i els bandits que actuaven aprofitant la situació de caos. Ni tan sols el riu 

es lliurà de l’atmosfera d’inestabilitat i lluita, a la qual contribuïren els pirates fluvials 

que, pagats per Mateu, i amb port base a Mequinensa, dificultaven el transport de 

mercaderies per l’Ebre i el Segre dels mercaders de Lleida que tenien pas lliure 

gràcies al privilegi de lleuda. La finalitat d’aquesta acció era exercir la pressió 

suficient sobre el Consell General perquè aquest expulsés de la ciutat a Llorenç i 

poder-lo combatre, però el consell tenia por dels avalots populars que això podia 

generar79. 

                                                 
75 M. MONJO, “Noves aportacions a l’arbre genealògic de la família Montcada, senyors de la Baronia 

d’Aitona” a Acta historica et archaeologica Mediaevalia núm. 26, 2005, pàg. 327-343. 
76 Hi ha nombroses referències als aldarulls als llibres de Consell de la Paeria conservats a l’Arxiu 

Municipal de Lleida. 
77 J. LLADONOSA, Història de Lleida, vol. I, pàg. 681. 
78 J. LLADONOSA, Tragèdia de Llorenç de Montcada i els seus, Barcelona 1965. 
79 J. LLADONOSA, Història de Lleida, vol. I, pàg. 681-682. 
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Finalment el 9 de febrer de 1456 reunits els prohoms de la ciutat cridaren a 

sometent i convocaren els homes a cavall i a peu a foragitar als bandolers. Acorden 

també enviar cartes a Mateu i Orfresina de Montcada i als batlles de la seva Baronia 

obligant-los a prohibir la navegació de la galiota pirata i fer presoners als seus 

tripulants80. Les hostilitats familiars, però, no s’aturaren.  

L’esclat de la guerra civil (1462-1472) contribuí a aprofundir en el cisma 

familiar. El conflicte bèl·lic fou l’excusa perfecta per aguditzar les diferències entre 

les dues bandositats. Així, mentre Llorenç i els seus partidaris prenien partit a favor de 

Carles de Viana, Mateu i els seus donaven suport a la causa de Joan II. Tots dos foren 

actius en la guerra, Mateu de Montcada, per encàrrec de Joan II, dirigia el front de 

Lleida juntament amb el comte de Cardona. Llorenç lluitava a les ordres del comte de 

Pallars en la defensa de la ciutat. 

La mort de Llorenç, ocorreguda l’any 1465 a causa de les ferides de guerra 

rebudes a la batalla de Calaf, no suposà la fi del problema de l’herència i els seus fills, 

Guillem Ramon i Pere, seguiren litigant pels seus drets hereditaris. 

Tot i que Llorenç no aconseguí mai els seus propòsits hereditaris, transmeté 

als seus descendents la rancúnia engendrada contra Mateu i Orfresina i foren aquests 

els qui executaren la seva venjança pòstuma. A principis de juny de 148581, Ot i Pere, 

néts de Llorenç de Montcada, mataren a Mateu de Montcada al castell d’Aitona, plaça 

forta de la família82. Ot de Montcada, nét de Llorenç de Montcada, fou capturat i 

traslladat a Barcelona on va ser condemnat pels fets i decapitat el 27 de juny de 1485 

a la plaça del Rei. El seu germà Pere, que era clergue, no fou executat i el lloctinent 

de Ferran el catòlic manà empresonar-lo a Xàtiva.   

El matrimoni que lluitava junt contra Llorenç no estava tan cohesionat com 

podia semblar. Mateu i Orfresina mantenien un plet per les rendes de la Baronia que 

Orfresina, considerant-se hereva directa del seu pare i per tant senyora a ple dret de la 

Baronia, reclamava per a ella i la seva manutenció83. Les desavinences arribaren a ser 

                                                 
80 Ibidem, pàg. 682. 
81 Lladonosa al seu llibre Tragèdia de Llorenç de Montcada i els seus proposa com a data de la mort el 

23 de juny de 1485, no obstant això, a l’obra Història de Lleida en una nota al peu diu que la mort 

s’esdevingué abans del 16 de juny de 1485, car aquell dia s’executaren tres homes que havien participat 

en la mort de Mateu de Montcada. J. LLADONOSA, Història de Lleida, vol. II, pàg. 30 nota 39. 
82  J. LLADONOSA, Tragèdia...,  pàg. 12-13. 
83 ADMC, rotlle 607, fotogrames 459-460. 
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tan tenses que Mateu, l’any 1480, mantingué segrestada la seva esposa al castell 

d’Aitona84. 

Mateu deixà com a hereu Pere de Montcada senyor de la Baronia de Xiva i 

Vilamarxant al Regne de València, fill de Joan Florimon que havia lluitat amb ell 

durant la passada guerra. D’aquesta manera retornà als seus orígens lleidatans la 

branca valenciana de la família que n’era una escissió.  

 

Els Montcada lleidatans tenien títol de barons i malgrat la notable influència 

de la família a la cort, durant generacions, i la relació d’amistat entre Mateu i el rei 

Joan II no van ser recompensats amb un comtat o amb un títol superior. Això no 

obstant Mateu, Orfresina i Llorenç lluitaren i moriren per la Baronia d’Aitona, el 

patrimoni més important que tenia la branca lleidatana de la família Montcada. Més 

enllà de l’estatus i el prestigi social que ser baró d’Aitona i senyor del major nombre 

de camperols musulmans de la zona podia atorgar, lluitaven per una situació 

econòmica privilegiada generada precisament per la força de treball d’aquells 

camperols, al qual arribaren a qualificar de tresor85. Una població consolidada, un sòl 

ric, un sistema de rec en funcionament, un riu per on transitaven mercaderies, en 

definitiva unes rendes quantioses per les quals valia la pena lluitar fins a perdre-hi la 

vida.  

 

El segle XV és doncs un segle saturat per les dificultats. Pesta, guerra, lluites 

familiars, fam, són factors que s’entrelliguen i s’accentuen entre ells. És evident que 

l’enrarit context influí sobre el normal funcionament de la Baronia, de les seves 

institucions i sobre les relacions senyor-vassall. Per aquest motiu, serà necessari tenir 

present que, tot i que aquesta tesi pretén establir dinàmiques generals, l’adversitat del 

moment féu que el senyor prengués mesures excepcionals que modificaren el 

funcionament de la Baronia, alhora que feren variar la relació que habitualment 

mantenia amb els vassalls. Per tant, el que en diverses ocasions ha reflectit la 

documentació és aquest funcionament de la Baronia condicionat per les dificultats 

inherents al segle XV. 

                                                 
84 ACA, Cancelleria, reg. 3798, fol. 71v. 
85...sarahïns de Mequinenza et tresor del dit noble en Guillem Ramon de Montcada... ADMC, rotlle 

589 fotogrames 522-526, fotograma 522.  
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2. MÈTODE I FONTS EMPRADES

Nombroses són les fonts emprades per dur a terme la investigació i a 

conseqüència d’aquesta heterogeneïtat, diversos els procediments utilitzats. 

2.1 LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA 

Tot i que la recerca s’ha centrat en els documents de la família Montcada 

dipositats, mitjançant microfilm, a l’Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya1, ha estat 

necessari consultar altres arxius com l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Municipal 

de Lleida o els arxius capitulars de Lleida i Barcelona. Sens dubte, i com és obvi, el 

que major volum d’informació ha aportat ha estat el dels Ducs de Medinaceli. Aquest 

arxiu conté un gran nombre de documents referents als territoris de la Corona d’Aragó 

que estaven sota el seu domini a l’edat mitjana i en època moderna. La part 

microfilmada dipositada a l’ADMC recull només senyories i famílies nobles 

catalanes, entre les quals destaquen els vescomtats de Cabrera i Bas, Empúries, el fons 

del Pallars així com els de diferents famílies nobles com els Cardona o els Montcada. 

Val a dir, que tot i tractar-se de llinatges catalans, aquests fons recullen també la 

documentació referent als seus dominis a la resta de la Corona d’Aragó, així com, en 

un moment més tardà, a la resta de l’actual territori espanyol2.  

La presència de documents referents a dominis i patrimoni de la resta del 

territori peninsular es deu al fet que al llarg de l’època moderna algunes d’aquestes 

famílies s’uniren, mitjançant matrimonis, a famílies nobles castellanes, arribant a 

traslladar la seva residència a Madrid, com succeeix amb la família Montcada. 

El fons dels Montcada a l’ADMC és molt ric a causa del gran volum de 

documentació que recull. Comprèn la documentació del que tradicionalment s’ha 

anomenat “branca lleidatana” i que inclou documents referents a la zona de Fraga, a la 

Baronia –i posteriorment Marquesat- d’Aitona i a les viles valencianes de Xiva i 

Vilamarxant, també sota el seu domini.  

El volum de documentació de la família Montcada conservat en aquest arxiu 

és realment imponent, i recull documentació des del segle XI fins al segle XIX. 

1 A partir d’ara ADMC. 
2 Per al cas concret de la família Montcada: A. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Baronías de los Moncada en los 

reinos de la Corona de Aragón: fondos documentales inéditos para su estudio” a Aragón en la Edad 

Media, XX, 2008, pàg. 737-755.  
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Dissortadament els índex de l’ADMC no són detallats i només divideixen la 

documentació, en seccions, per blocs temàtics. Dins d’aquests, els documents estan 

ordenats per zones geogràfiques i dins de cada zona segueixen un ordre cronològic, 

però això no es mostra a l’índex i és un descobriment que l’investigador fa després de 

la lectura de diversos rotlles de microfilms.  

A causa de les poques especificacions de l’índex ha estat necessari consultar 

nombrosos microfilms i llegir abundants documents fins a trobar la documentació 

necessària referent a la Baronia d’Aitona. 

Aquestes han estat les seccions consultades dins de la documentació de la 

família Montcada: 

 Testaments, “mayorazgos”, òbits i enterraments (1173-1891) 

 Baronia, comtat i marquesat d’Aitona i els seus dominis agregats a Aragó 

(1192-1879) 

 Baronia de Mequinensa i dominis d’Aragó (1199-1842) 

 Plets (1222-1779) 

 Cases, terres, forns, heretats, molins i trulls (1309-1878) 

 Censos (1095-1874) 

 Donacions i renúncies (1180-1705) 

 Privilegis, mercès, cartes reials i documentació d’ofici (1180-1869) 

 Sentències i compromisos (1263-1548) 

 Concòrdies i confederacions (1109-1691) 

 Tuteles, curadories i emancipacions (1292-1731) 

 Poders (1297-1731) 

 Inventaris de béns, filloles i particions (1358-1765) 

 Protestes (1350-1397) 

 Obligacions de pagament (1256-1723) 

 Cartes de pagament (1342-1713) 

 Requeriments judicials (1360-1599) 

 Dots i capitulacions matrimonials (1179-1761) 

 Privilegis (1224-1630) 

 Butlles, patronats i beneficis eclesiàstics (1212-1716) 

 Censos (1213-1750) 

 Delmes (1073-1572) 
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 Terres en diferents llocs (1172-1631) 

 Compromisos, sentències, convenis, concòrdies, potestats i promeses (1196-

1672) 

 Poders de diversa índole (1306-1635) 

 Varis (1149-1729) 

 Indemnitzacions (1458-1585) 

 Capbreus (1486-1765) 

 

D’especial interès han estat els censos, els capbreus, els delmes, els plets, la 

secció Baronia, comtat i marquesat d’Aitona i els seus dominis agregats a Aragó i el 

calaix de sastre que suposa la secció Varis.  

Els documents que s’han considerat d’importància per a la recerca han estat 

inventariats en una base de dades per tal de facilitar i agilitzar la gestió de la 

informació. En aquest inventari s’ha recollit la referència, la data i un breu resum del 

document. 

Només en les ocasions en què algun document ha resultat de manifesta 

importància per a la recerca, ha estat transcrit seguint les normes habituals, que 

s’adjunten en l’annex documental de la present tesi.  

 

2.1.1 El tractament específic dels documents  

 

L’excepcionalitat, per al present estudi, de dos dels documents m’ha dut a tractar-

los de forma diferenciada a fi de contrastar la informació que donen. El primer és el 

document rotlle 707 fotogrames 82-106, un recull de les rendes que els habitants de la 

Baronia pagaven als senyors3. El segon, rotlle 699 fotogrames 371-413, en canvi, és 

un capbreu on s’inventarien les possessions dels sarraïns d’Aitona. 

 

2.1.1.1  El Llistat de Rendes 

 

Aquest document no és més que un inventari detallat de totes les rendes que 

els habitants de les viles de la Baronia paguen als seus senyors. Tot i que el text no 

conserva la data és possible concretar que fou escrit amb posterioritat a 1474 ja que en 

el redactat es fa esment a un pacte entre l’aljama de Seròs i el senyor per al pagament 

                                                 
3 Aquest document fou transcrit i publicat a M. MONJO, Sarraïns sota el domini feudal. La Baronia 

d’Aitona al segle XV, Lleida, 2004, pàg. 166-179. 
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de la sofra4. A l’Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya es conserva la carta enviada 

per l’aljama fent aquesta petició de negociació i la resposta de Mateu i Orfresina de 

Montcada signada al castell d’Aitona el 12 d’abril de 1474. El Llistat de Rendes és, 

forçosament, posterior a aquesta data.  

Formalment el document repeteix un esquema constant. Després d’una molt 

breu introducció en la qual s’explica que el document és un encàrrec dels senyors, es 

procedeix a l’enumeració, vila per vila, de les rendes que paguen els seus habitants, de 

la quantitat que han d’abonar i del termini o dia en què ho han de fer, tal com mostra 

aquest exemple: 

Seròs 

Segueixen-se les rendes que lo senyor pren en la vila de Seròs: 

Primerament, pren lo senyor en la vila de Seròs cens de gallines lo dia de Nadal sobre certs 

alberchs e possesions, segons appar per menut per capbreu, e són LXIII parells hun capó, que valen 

afor de III sous per parelly, CLXXXXII.5 

  

Val a dir que els diferents censos inventariats no estan esmentats en el mateix 

ordre en cada vila. Tanmateix, el document recull un gran nombre de rendes, incloent 

des d’aquelles imposades sobre les cases fins a totes les rendes agrícoles i els drets 

que el senyor tenia sobre diversos productes de l’horta. Les indicacions del document 

són molt detallades ja que s’especifiquen cadascun dels censos a pagar en cada vila i 

per part de quina comunitat i, sovint, en quina data s’han de fer efectius. Així ha estat 

possible discernir quines imposicions són pròpies dels pagesos cristians, quines són 

les que el senyor imposa als sarraïns i finalment quines ha de pagar el conjunt dels 

habitants de la universitat. 

Un cop realitzada la transcripció del document es procedí a la creació d’uns 

quadres comparatius en els quals es confrontaren les rendes pagades en cada vila i 

dins d’aquestes es diferenciaren les rendes que pagaven els habitants cristians i els 

musulmans6. D’aquesta manera s’han obtingut unes dades que han permès estudiar de 

forma individualitzada les diferents imposicions que des de la casa senyorial s’exigeix 

als seus vassalls i alhora, aquestes exaccions han pogut ser contrastades amb les dades 

extretes del segon dels documents.  

 

                                                 
4 ADMC, 707 fotogrames 82-106, fotograma 93. 
5 ADMC, 707 fotogrames 82-106, fotograma 92.  
6 Aquests quadres apareixen reproduïts al capítol 7 de la present tesi. També a M. MONJO, op. cit., pàg. 

74-75. 
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2.1.1.2  El Capbreu Antich de la vila y terme de Aytona7 

 

Aquest document fa un recull, amb finalitats fiscals, de les possessions 

urbanes i rústiques dels musulmans de la vila d’Aitona –un total de 157 declarants–, 

tot i que hi apareixen esmentats també 31 cristians i 2 jueus. En total, al Capbreu 

Antich, es declaren 648 possessions rústiques i 249 possessions urbanes.  

El Capbreu Antich ha esdevingut el document central al voltant del qual s’ha 

desenvolupat la recerca. Així, les dades que el document aporta, tant pel que fa a la 

morfologia de la vila com per les referències que dóna de la vida agrícola (rendes, 

parcel·lari, sistema de rec, conreus, toponímia...), han estat fonamentals per la 

reconstrucció del paisatge i l’urbanisme d’Aitona a la baixa edat mitjana, alhora que 

ha estat possible aprofundir en l’estudi dels seus habitants i les relacions feudo-

vassallàtiques a què estaven sotmesos.  

 

a. La forma i el contingut 

 

El document conservat a l’ADMC forma part de la documentació d’un dels 

nombrosos plets dels descendents de Llorenç de Montcada. És una còpia en català 

d’un document original escrit en àrab, tal com s’indica en la seva primera plana8. La 

còpia i traducció, realitzades entre l’11 i el 14 de març de 1544, van ser un encàrrec 

del primer –i únic- comte d’Aitona, Joan de Montcada. L’artífex de la còpia fou el 

notari i escriba Bernat Oriol, veí de Flix.  

La còpia i traducció fou encarregada l’11 de març, a la vila de Seròs, per 

Bartolomeu Oliver, procurador del senyor Joan de Montcada, a Joan Babuli, antic 

alfaquí de Seròs i dipositari del document original, i a Joan de Montcada, antic alfaquí 

de l’aljama de Mequinensa, ara convertits en moriscos o cristians nous. El procés 

d’encàrrec es produí davant de dos testimonis: Joan Lluís Olles, mercader de Lleida i 

veí de Seròs i Mateu Vilanova, agricultor de Seròs. 

La traducció final fou entregada al batlle de Seròs, Gaspar Gavarda, el 14 de 

març de 1544 davant dels testimonis Miquel Amiguet, mestre de cases, i Mateu 

Vilanova, agricultor de Seròs.   

                                                 
7 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413. En endavant ens referirem a aquest document com el 

Capbreu Antich.  
8 El document comença amb aquestes paraules: La interpretació, traducció y declaració feta de lengua 

aràbica o morisca en catalana de un capbreu antich de la vila y terme de Aytona en letra morisca 

scrit... ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 371. El document ha estat transcrit 

íntegrament i inclòs en l’annex documental.  
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Pel que fa estrictament al contingut del Capbreu Antich, aquest és extens i 

detallat i descriu les possessions dels musulmans, tant homes com dones –

generalment vídues- de la vila d’Aitona, tot i que tal com he esmentat, hi apareixen 

també, en menor mesura, cristians i jueus. Capbreven tots els musulmans que tenen 

possessions, independentment del sexe, però no les institucions; així, tot i que algunes 

possessions limiten amb terres o cases de la mesquita, aquesta no efectua una relació 

de les seves possessions.  

Morfològicament el document segueix un esquema fix en cadascuna de les 

confessions: 

Talla de Moama fill de Moama fill de Junis: 

Primo té unes cases que li donà a ell son pare, Mohama fill de Junis. Afronten a mig jorn ab 

Mohama Ybraym Sullani y a sol ponent ab la costa del castell y a sol ixent ab Mohama Majar. 

Estimades en dos-cents sous. 

Item té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab Joan Roquer y a sol 

ponent ab Braym Benigint y a tremontana ab lo camí de les vinyes y ab Mohama Ganch garbeller. És 

onze almuts y un octavo; fa delma y albaguela; estimat en vuyt lliures y cinch sous. Portan-lo ses 

germanes y la mitat de les cases.9 

 

S’indica en primer lloc el nom del possessor acompanyat, de vegades, del seu 

ofici, i seguidament es recullen totes les seves possessions, generalment primer les 

urbanes i en segon lloc les rústiques; s’especifica el tipus de finca (casa, corral, hort, 

terra...), la seva ubicació i les seves afrontacions en els quatre punts cardinals. En les 

finques urbanes s’esmenta també els antics propietaris, la quantitat de sous en què està 

valorada la finca i l’estat de conservació.  

En les finques rurals, a més, es detalla l’extensió –segons la seva capacitat de 

conreu, utilitzant sempre com a mesura fanecades i almuds- i el cens que el pagès 

paga per la terra. Només en comptades ocasions es detalla el tipus de conreu, 

normalment en aquelles possessions plantades de vinya, tot i que en una ocasió també 

s’esmenten oliveres. En la resta de casos el Capbreu Antich menciona les possessions 

com a tros de terra, bancal o hort, sense més detalls.  

És habitual trobar notes al marge en les quals s’indica si la possessió ha 

canviat de mans, si ha estat dividida entre diversos possessors o si està sotsestablerta. 

Val a dir que mai s’utilitza aquesta expressió sinó que s’indica que la possessió és 

portada per una persona diferent al possessor. Aquestes anotacions al marge es deuen, 

amb seguretat, al reaprofitament del document original durant diversos anys. 

 

                                                 
9 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 380. 
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b.  El problema de la data 

 

Dissortadament no es conserva la data del document originari i s’indica tan 

sols el moment de redacció de la còpia, entre l’11 i el 14 de març de 1544. Tot i això, 

són diversos els elements mencionats en el Capbreu Antich que situen la seva 

redacció durant la baixa edat mitjana.  

L’aparició dels jueus i la seva sinagoga assenyalen com a data més tardana de 

redacció del document l’any 1492. És difícil establir una data concreta però la 

naturalesa del document, així com la toponímia que menciona, tant en l’àmbit rural 

com en l’urbà, clarament catalana, denoten que aquest fou redactat a la baixa edat 

mitjana.  

He intentat concretar una data aproximada a través de la localització, en altres 

documents, d’algunes de les figures públiques de l’aljama que es mencionen al 

Capbreu Antich. Ja amb anterioritat havia elaborat un llistat de càrrecs de les aljames 

de la Baronia entre 1345 i 1526 fruit de la consulta de la documentació senyorial10. 

No és un llistat continuat sinó que té molts buits i llacunes ja que no s’obtingué la 

informació necessària per elaborar una relació anual.  

La tasca consistí en comparar els noms del llistat amb els que apareixien en el 

document i trobar el màxim de coincidències possibles entre els diversos càrrecs. 

Aquí començaren els problemes.  

El Capbreu Antich menciona tres alamins diferents: Mahoma Propell (quatre 

esments), Braym Avisandor (tres esments) i Ferig Baca que només apareix anomenat 

un cop. La sorpresa fou notable ja que l’alamí sempre apareix com un càrrec 

unipersonal11 i de fet així és en altres aljames com la de Lleida, la d’Osca o la de 

Seròs, és possible que aquesta triple enumeració es degui a l’aprofitament del 

document durant un llarg període de temps. L’alamí Mahoma Propell és mencionat en 

documents de 139312, 148513 i 149714, no pot tractar-se de la mateixa persona ja que 

entre el primer document i el més recent hi ha més d’un segle de diferència. L’any 

1453 Braym Avisandor és l’alamí d’Aitona mentre que Ferig Baca no apareix com a 

alamí en cap altre dels documents consultats a l’ADMC. 

 

                                                 
10 M. MONJO, Sarraïns sota domini feudal..., pàg. 54-55. 
11 Ibídem, pàg.49-50. 
12 ADMC, rotlle 641 fotograma 133-145. 
13 ADMC, rotlle 598 fotograma 707. 
14 ADMC, rotlle 642 fotograma 307. 
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ANY AITONA 

 

1388 

Alamí: Juçi Gang 

Lloctinent: Mahoma Algitzar 

Jurat: Mahoma de Benguint 

Preconis publici: Ferrijot Dodra 

 

1393 

Alamí: Mahoma Propell 

Jurats: Faraig Avisendo 

           Braffim Amade 

1402 Jurat: Mahoma Almodo 

 

1406 

Jurats: Mahoma Anolquid 

            Ffarax Avintador 

 

1430 

Jurat: Mahoma de Benagent 

Preconis publici: Fferrig Dodra 

1445 Jurat: Fferreget Baca 

1453 Alamí: Brahim Avicando  

Alfaquí: Ali Annaxup  

Jurats: Ali Benagint  

          Brahim Almallori  

Consiliari: Mahoma Alfaguel 

1460 Nunci publici et jurati: Ali Dezmayo 

 

1485 

Alamí: Mahomat Propell 

Jurats: Mahomat Amadella 

            Mahomat Ganig 

1497 Jurats: Moama Propell 

           Brafim de Faraig 

 

1526 

 

Alami: Jusi Propel 

Jurats: Gali Farag 

           Braym de Guaraya 

Figura10. Successió dels oficials de l’aljama d’Aitona 

 

Pel que fa als jurats, el Capbreu Antich n’esmenta tres: Braym Allorqui, 

Mahoma Ganch Garbeller i Brafim Almallori Beso. Val a dir, que durant la recerca 

realitzada no s’ha trobat cap altre document en què s’esmenti els tres jurats, però 

Mahoma Ganch apareix com a jurat en un document de 148515 i Brafim Almallori és 

jurat l’any 1453. 

Finalment, el Capbreu Antich fa referència a l’alfaquí Faraig Zaradi, tot i que 

pel que pot deduir-se del text sembla ja no exercir. També s’esmenta com a alfaquís a 

diferents membres de la família Ayup16, en concret Mohama Ayup i Alí (o Galí) fill 

de Mohama Ayup. De tots ells, només Alí fill de Mohama Ayup és esmentat com a 

alfaquí en un altre document de l’ADMC datat l’any 1453. 

                                                 
15 ADMC, rotlle 598 fotograma 707. 
16 Aquesta és la grafia més freqüent tot i que també apareix com Jup, Dayup o Ajup. 
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Atenent a totes aquestes referències, l’any 1453 coincideixen Braym 

Avisandor com a alamí, Bràfim Almallori com a jurat i Alí fill de Moama Ayup com a 

alfaquí. Un detall queda sense lligar, en el mateix any també era jurat Alí Benagint, 

però no apareix al Capbreu Antich. 

D’alta banda l’alamí Mahoma Propell i el jurat Bràfim Almallori apareixen 

conjuntament en un document de l’any 1485. 

La realització d’aquest exercici reforça la hipòtesi plantejada que el Capbreu 

Antich fou escrit a la baixa edat mitjana i, segons les dates dels documents en els quals 

apareixen aquests personatges, durant la segona meitat del segle XV.  

Un apunt en el document dóna encara més versemblança a la data proposada. 

En el fotograma 388, a la part final, s’inclou la capbrevació realitzada per Mohama 

Ganch. Al final d’aquesta, i a cavall amb el fotograma 389, apareix una petita 

anotació en la qual s’explica el problema que tenen amb les rendes d’unes terres el 

mateix Mohama Ganch i el seu nét Ganginet. Per solucionar la qüestió es convoca el 

procurador d’Aitona, Garcia de la Pedra, i diversos prohoms de l’aljama el dia 11 de 

setembre de l’any 91317.  

A priori semblava que podia tractar-se d’un error del copista o bé dels 

traductors, però analitzant el text amb més deteniment ha estat possible determinar 

que l’any estava indicat segons el calendari musulmà, l’Hègira. Certament sobta la 

dualitat de la data, per una banda el mes s’esmenta segons el calendari julià, mentre 

que per l’altra, l’any fa referència al calendari musulmà. Tal vegada, aquesta dualitat 

pot deure’s al fet que els alfaquins estan realitzant la traducció oralment i els resulta 

de major facilitat convertir la data lunar musulmana al calendari cristià, mentre que 

realitzar la conversió dels anys els resulta més dificultós. No sembla que hi pugui 

haver una altra explicació per a la utilització d’aquesta inusual data mixta.  

Segons la fórmula C=H+622-(H-33)18, en la qual C és l’any cristià i H l’any de 

l’Hègira, el 913 musulmà correspon a 1507 en el nostre calendari.  

Si recordem que estem davant d’una anotació afegida al document original i 

que aquest és reaprofitat durant diversos anys, la data indica de nou que el document 

                                                 
17 Lo nom de nostre señor sia loat calandari de disapte a onze del mes de setembre any noucents y 

tretze [...] mossén Garcia de la Predra procurador d’Aytona a los promens que mirassen la qüestió 

que tenia Mohama Ganch prom y son nét Ganginet... ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, 

fotogrames 388-389. 
18 www.webislam.com  

http://www.webislam.com/
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original fou escrit a la darreria del segle XV. Alhora queda palès que el Capbreu 

Antich gaudí d’un ús llarg i continuat, com a mínim fins a l’any 1507.  

En resum, i pel que fa a la data, la naturalesa del document, l’esment dels 

jueus, l’aparició dels oficials de l’aljama en altres documents i la menció l’any 913 de 

l’Hègira situen la seva redacció en un moment indeterminat anterior a l’any 1492. La 

hipòtesi més plausible és pensar que el document original fou redactat al voltant de 

l’any 1453. Com s’ha pogut comprovar en aquell any coincideixen els mateixos 

càrrecs públics de la comunitat musulmana que s’esmenten al Capbreu Antich, a més 

aquest és l’any en què Mateu i Orfresina de Montcada esdevenen senyors de la 

Baronia, després de la mort del pare d’aquesta, Guillem Ramon de Montcada.  

En realitat el document analitzat no és estrictament un capbreu feudal sinó una 

deformació tardana dels al-zimām. Aquests eren registres fiscals estatals en època 

islàmica i es mantenen després de la conquesta a l’interior de les aljames en tant que 

aquestes eren subjectes fiscals. Estaven escrits en àrab, eren custodiats per l’aljama i 

es denominaven també capribeviis sarracenorum. Després de la conquesta, al Regne 

de València les aljames de més entitat mantingueren aquests llibres on es recolliren 

les valoracions dels seus béns immobles fetes mitjançant el sogejament19. De fet, eren 

un instrument molt útil que els permetia fer frau aprofitant la poca familiaritat dels 

oficials cristians amb aquests documents, tot falsejant les dades i disminuint l’import 

dels pagaments.  

 No he trobat paral·lels d’aquest tipus de documents a la Catalunya Nova, però 

no hi ha dubte que el Capbreu Antich de la vila y terme d’Aytona correspon a aquest 

tipus de documentació: està escrit en àrab, està custodiat per l’antic alfaquí de Seròs 

Joan Babuli i recull de forma gairebé exclusiva les possessions de l’aljama d’Aitona. 

El cabreu d’Aitona és un document tardà i allunyat, en la forma i el contingut, dels 

primitius al-zimâm, essent més proper a un capbreu ordinari. Per tant, i és important 

no confondre-ho, no recull la valoració de béns hereva de les pràctiques fiscals 

anteriors a la conquesta sinó la fiscalitat senyorial imposada sobre l’aljama. O dit 

d’una altra manera, si bé és un document d’ús intern de l’aljama en darrera instància 

és un instrument senyorial de control de les rendes imposades pels Montcada.  

                                                 
19 J. TORRÓ, “Del almagram a las particiones de frutos. Las cargas agrarias en las aljamas musulmanas 

del Reino de Valencia” a R. VALLEJO POUSADA (ed.), Los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura 

en España, siglos XII-XX, València 2008, pàg. 175-212. Agraeixo al Dr. Torró les puntualitzacions i 

aclariments fets sobre aquest tipus de documents. 
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Un apunt més, el fet d’emprar la llengua àrab a finals del s. XV és signe de la 

fortalesa i endogàmia de la comunitat que redacta i custodia el document.  

                 

c. L’extracció i  tractament de les dades 

 

La importància que el Capbreu Antich ha pres en la realització d’aquesta tesi 

ha dut a tractar-lo de forma individualitzada. Així, després de la seva transcripció s’ha 

realitzat un buidat exhaustiu de la informació que el document aportava, a través 

d’unes fitxes.  

S’ha donat un número de referència a cadascuna de les possessions començant 

des de l’1. Aquests han estat atorgats de forma correlativa, independentment dels seus 

possessors i de si es tractava de finques rústiques o urbanes. D’aquesta manera  les 

possessions passaven a tenir un número identificatiu amb el qual eren recollides a les 

fitxes i així es facilitava la tasca de relacionar cada fitxa amb la possessió que li 

corresponia.   

Les fitxes estan dividides en vuit grans blocs per tal de poder ordenar la 

informació referent a cadascuna de les possessions inventariades20: 

 

- Bloc 1 identificació: 

Document i número de propietat: per tal d’ubicar les possessions amb facilitat 

es decidí especificar el document al qual pertanyen i indicar el número que 

s’havia atorgat a la possessió.  

 

- Bloc 2 situació: 

Emplaçament i tipus de possessió: en aquest camp s’especifica la partida o el 

carrer on es troba ubicada la possessió descrita, alhora que es defineix el tipus 

de propietat de què es tracta: terra, casa o corral. 

 

- Bloc 3 descripció: 

Terres/edificis: en el cas de les finques rurals (terres) si es disposa de la dada 

es desglossa l’extensió de la terra i el tipus de conreu que s’hi planta (vinya, 

olivera, cereal) fent esment a si aquest és de secà o de regadiu. 

                                                 
20 Es recull a l’annex un exemple d’aquestes fitxes.  
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Pel que fa a les cases o corrals (edificis) se n’indica l’estat ja que el document 

especifica si estan en peu o si estan en mal estat o en runes. 

 

- Bloc 4 límits: 

Afrontacions: dividides en cadascun dels punts cardinals, les afrontacions 

indiquen els elements que tenen com a fita limítrof les cases o les terres. 

 

- Bloc 5 ubicació en l’espai: 

Elements de referència: aquest camp, redundant amb l’anterior, recull tots 

aquells elements de fitació que posteriorment són susceptibles d’ésser 

cartografiats i que actuaran com a elements de referència: el riu, el sistema de 

regadiu, els carrers i les vies de comunicació, els espais erms, les edificacions 

més destacades i els elements de relleu que s’esmenten. 

 

- Bloc 6 tinença i rendes: 

Possessió: aquí es reflecteixen tant el tipus de contracte de tinença de la terra, 

com el cens que es paga al senyor o l’estimació que en el document es fa de la 

terra, la casa o el corral. 

 

- Bloc 7 el possessor: 

Agents: es recopilen en aquest apartat totes les dades referents al possessor de 

la terra en el moment de la redacció del document, a l’antic propietari, a aquell 

qui la treballa i aquell a qui “s’ha mudat” la terra. Se n’especifica en aquest 

camp la religió, la professió i les relacions de parentiu, ja que sovint se 

n’especifica l’ascendència, la descendència o algun membre de la família 

política. 

 

- Bloc 8: 

Observacions: s’inclouen aquí aquells apunts que no són susceptibles 

d’aparèixer en cap dels apartats abans especificats. 

 

Amb aquestes fitxes s’ha volgut extraure la major informació possible del 

document per tal de gestionar-la, analitzar-la i obtenir els resultats que aquí es 

presenten.  
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Bona part de la informació obtinguda –especialment la que fa referència a la 

toponímia de carrers i partides i als elements hidràulics- ha estat completada amb altra 

documentació de l’ADMC, especialment amb capbreus del segle XVII procedents del 

mateix arxiu en els quals s’inventariaven les possessions deixades pels moriscos amb 

la seva expulsió i on la descripció del paisatge i la toponímia és també molt detallada. 

Aquests han estat de gran utilitat per conèixer l’evolució del conjunt i per observar la 

deformació i transformació dels topònims d’origen medieval conservats encara avui. 

La informació ha estat ampliada també amb documents anteriors, dels segles 

XIII i XIV, procedents de diversos arxius. Tot i que aquests són menys detallats que el 

capbreu aquí analitzat i que generalment fan referència a la venda o establiment d’una 

sola parcel·la de terra, d’una casa o infraestructures com els molins, han estat de gran 

utilitat a l’hora de buscar els antecedents i orígens dels elements –especialment els 

referents al sistema hidràulic- que aquí seran analitzats. 

 

d. El capbreu com a font d’informació 

 

Tot i que les dades paisatgístiques del document poden ser contrastades amb el 

paisatge actual, les dades fiscals són difícilment contrastables i poden haver estat 

falsejades a l’origen. Aquest és un document fiscal i, malgrat que els senyors i aquells 

càrrecs públics que treballin per ells hauran fet tot el possible perquè el capbreu sigui 

detallat, és possible que els vassalls intentessin trobar la manera de capbrevar un 

menor nombre de possessions per pagar menys rendes. Alhora és possible que algunes 

possessions no apareguin en el Capbreu Antich o que es falsegin les seves dimensions 

o fins i tot que alguns possessors rebin un tracte especial i minvi la quantitat de terres 

a capbrevar.  

Cal tenir en compte aquesta possible falsificació en sospesar la notable 

quantitat d’informació que el document aporta. Les relacions senyor-aljama queden 

ben dibuixades mitjançant el règim de tinença i a les rendes especificades. A més 

aporta informació per reconstruir l’espai habitat i explotat per la comunitat alhora que 

permet observar la realitat d’un camperol musulmà: l’accés a la terra, la possible 

segregació, la fiscalitat i les desigualtats dintre de la mateixa comunitat sarraïna.  

Finalment, i de manera evident, les referències al paisatge, als conreus, al 

parcel·lari, al sistema de rec, a la vila i a la seva morfologia permeten una exhaustiva 

reconstrucció del paisatge urbà i rural. Difícilment serà possible trobar un document 
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en el qual s’esmentin amb tant detall els diferents elements que conformaven el 

paisatge del segle XV. 

En resum, la informació obtinguda ajuda a concretar aspectes de la història 

agrària i social d’una comunitat en un moment concret. En aquest cas una comunitat 

musulmana sota el domini d’un senyor noble a finals de l’edat mitjana, aprofundint 

així en el coneixement d’una col·lectivitat cada cop menys desconeguda a les terres de 

Lleida, tot i ser-hi abundant.  

Els errors a què pugui conduir l’anàlisi individualitzada del Capbreu Antich 

han de ser esmenats amb dades procedents d’altres documents.  

 

2.2 PAISATGE, TERRITORI I URBANISME 

 

L’arqueologia i l’arqueologia hidràulica han estat disciplines necessàries per 

poder contrastar la informació obtinguda a través de la documentació.  

 

L’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Servei d’Arqueologia i 

Paleontologia de la Generalitat de Catalunya ha estat emprat per realitzar un inventari 

i la posterior cartografia dels jaciments, tant andalusins com feudals, de la zona del 

Baix Segre. A través d’aquesta informació s’han intentat completar les dades sobre els 

antics pobles, ara desapareguts, que aportaven els documents.  

La principal utilitat de la consulta de l’Inventari ha estat conèixer la ubicació 

exacta d’emplaçaments com Gebut, Carratalà, Vilaseca o Algorfa i tenir notícies del 

tipus de material ceràmic que s’hi ha trobat. La contrastació entre aquest material 

ceràmic i la documentació ha permès establir quins dels jaciments són anteriors a la 

conquesta feudal i per tant quins són creats per aquests conqueridors. Conèixer els 

assentaments andalusins ha permès posar-los en relació amb el sistema de rec. 

Els jaciments han estat inventariats en unes fitxes en les quals s’ha ordenat la 

informació que s’ha cregut d’utilitat per l’elaboració d’aquest treball, obtinguda del 

buidat d’aquesta font21.  

 Com en el cas de la fitxa anterior, aquesta s’ha dividit en vuit blocs generals 

dins dels quals es desglossa la informació més detalladament: 

 

 

                                                 
21 S’adjunta a l’annex un exemple d’aquestes fitxes.  
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- bloc 1: Ubicació 

En aquest primer bloc s’inclouen un seguit de camps referents a la toponímia, 

circumscripcions administratives i emplaçament físic, que permeten la 

localització del jaciment. Aquests camps són el nom, el municipi i les 

coordenades. Aquestes, expressades en coordenades UTM, han estat 

recuperades per traslladar les dades a un programa de SIG. 

 

- bloc 2: Tipologia 

En aquest bloc es recullen les característiques bàsiques del jaciment. Se 

n’especifica el tipus (mas, necròpolis, castell, centre de culte...), se n’indica 

l’estat de conservació i finalment es realitza una breu descripció. 

 

- bloc 3: Cronologia 

La informació d’aquest bloc s’ha subdividit en dos per una millor comprensió. 

En primer lloc consta una casella amb la datació que dóna, en anys absoluts, 

l’Inventari de la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, i a través de caselles 

activables es marquen altres períodes d’ocupació del jaciment. 

 

- bloc 4: Intervencions 

Breument s’exposen aquí les diferents intervencions realitzades sobre el 

jaciment, tot indicant el nom dels responsables i les institucions promotores a 

les quals representaven.  

 

- bloc 5: Estructures documentades 

Per tal de determinar la complexitat arquitectònica de cada jaciment, s’ha 

indicat en un llistat els diferents tipus d’estructures que s’hi hagin pogut 

descobrir. 

 

- bloc 6: Material moble 

En aquest apartat es realitza la descripció tipològica dels materials més 

significatius recuperats. 

 

- bloc 7: Observacions 
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Aquí es recullen totes aquelles indicacions que no tenen cabuda en els apartats 

anteriors. 

- bloc 8: Bibliografia 

 

La informació obtinguda ha facilitat l’estudi individualitzat dels jaciments 

alhora que ha permès descartar aquells que no eren d’interès per la present tesi, ja fos 

per motius cronològics o tipològics. La contrastació d’aquestes fitxes amb la 

informació documental dels primers moments de conquesta ha fet possible la creació, 

gràcies a un programa de SIG, de diferents mapes evolutius que mostren la creació i 

desaparició d’alguns dels llocs d’assentament amb la conquesta cristiana. Alhora que 

ha estat possible observar uns bàsics patrons d’assentament en els dos períodes 

històrics. 

A més, l’elaboració d’aquests mapes ha servit també per posar en relació els 

diferents assentaments de cada període amb els diversos sistemes hidràulics de la 

zona. 

 

Per l’estudi del sistema de rec, en canvi, ha estat imprescindible recórrer a 

l’arqueologia hidràulica. La seva metodologia i objectius foren exposats ja per H. 

Kirchner i C. Navarro22 i recentment actualitzats23. Aquest mètode ha estat assajat i 

perfeccionat en més de 160 casos andalusins estudiats24 i en diversos espais agraris 

feudals de la Corona d’Aragó25.  

M. Barceló, ja als anys vuitanta, establí les bases sobre les quals s’assentà 

l’arqueologia hidràulica. Segons aquestes tesis, els espais hidràulics necessiten d’un 

disseny i d’una planificació prèvies a la construcció per part dels grups que volen 

habitar aquelles terres; aquests grups pertanyen, habitualment, al mateix clan o tribu. 

                                                 
22 H. KIRCHNER, C. NAVARRO, “Objetivos, métodos y práctica de la Arqueología hidráulica”, 

Archeologia Medievale, XX, 1993, pàg. 121-150. 
23 P. BALLESTEROS ARIAS, H.  KIRCHNER, M. FERNÁNDEZ MIER, J. ORTEGA ORTEGA, J.A. QUIRÓS 

CASTILLO, F. RETAMERO, E. SITJES, J. TORRÓ, A. VIGIL-ESCALERA GUIRADO, “Por una arqueología 

agraria de las sociedades medievales hispánicas. Propuesta de un protocolo de investigación” a H.  

KIRCHNER (ed.), Por una arqueología agraria Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo 

en las sociedades medievales hispánicas, BAR International Series 2062, Oxford, 2010, pàg. 185-202. 
24 E. SITJES, “Inventario y tipología de sistemas hidráulicos de Al-Andalus” a Arqueología espacial, 26, 

Teruel 2006, pàg. 263-291. 
25 C. BATET, L’aigua conquerida: hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la 

Catalunya Nova i de Mallorca, València 2006. H. KIRCHNER, J. OLIVER, S. VELA, Aigua prohibida. 

Arqueologia hidràulica del feudalisme a la Cerdanya. El canal reial de Puigcerdà, Barcelona 2002. H. 

KIRCHNER, “Espais agraris en el terme del monestir de Sant Cugat (segles X-XIII)” a Revista Catalana 

d’Arqueologia Medieval, 2, 2006, pàg. 22-35. 
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Els sistemes hidràulics dissenyats per aquests grups són rígids i per tant difícilment 

modificables, en nombroses ocasions la modificació del sistema implicaria la seva 

destrucció.  

Estretament vinculades als sistemes de rec, sempre construïdes amb 

posterioritat a aquest i situades fora del límit de rigidesa, hi ha les zones de residència.  

La grandària d’aquestes zones de residència i la grandària del sistema són dues 

variables que estan estretament lligades. Així, les comunitats construeixen sistemes 

que s’adapten a les seves necessitats, al seu horitzó de subsistència i a les seves 

expectatives de reproducció. La superació d’aquestes expectatives, lligat al fet que la 

línia de rigidesa del sistema és inamovible, fa necessària la segmentació del grup i la 

creació d’un nou assentament vinculat a un nou sistema de rec que s’adaptarà a les 

necessitats d’aquest grup fragmentat i al seu horitzó de subsistència26.  

Per aprofundir en el coneixement del sistema de rec d’Aitona, tot seguint el 

mètode de l’arqueologia hidràulica, s’ha prospectat l’actual sistema de regadiu per tal 

d’obtenir-ne un plànol detallat27. Partint de la base cartogràfica obtinguda amb la 

prospecció, el següent pas ha estat discernir els elements originals del sistema de les 

modificacions posteriors. Aquestes modificacions, tot i que el sistema de rec encara 

està en ús avui en dia, no han desvirtuat en excés el sistema original. Els grans canvis 

han estat d’una banda la canalització amb formigó de la séquia Major i l’entubat i el 

soterrament de la séquia de Remolins i dels principals braçals i de l’altra la 

construcció del Canal de Catalunya i Aragó que ha convertit en regadius els secans i 

que aboca el seu excés de cabdal en les dues séquies que reguen l’horta d’Aitona.  

Val a dir, que malgrat que el recorregut d’aquestes dues séquies és llarg i 

reguen diversos termes municipals, el treball s’ha centrat només a la vila d’Aitona, a 

causa de la detallada informació que el Capbreu Antich ha proporcionat. Tot i això, 

l’estudi no ha tractat la vila d’Aitona com un ens únic sinó que en tot moment s’ha 

tingut present que forma part d’un sistema més ampli. 

Un cop obtinguda la informació a través de la prospecció intensiva del terreny 

aquesta ha estat cartografiada i s’ha procedit a contrastar les dades obtingudes a través 

de l’arqueologia hidràulica amb aquelles que s’han obtingut de la documentació, 

especialment del Capbreu Antich. 

                                                 
26 M. BARCELÓ, “De la congruencia y la homogeneidad de los espacios hidráulicos en al-Andalus” a El 

agua en la agricultura de al-Andalus, Sierra Nevada 1995, pàg. 25-38. 
27 El meu agraïment més sincer al Javier Escuder que tantes hores ha passat amb mi prospectant l’horta 

d’Aitona i donant-me un cop de mà amb la cartografia.  
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He intentat anar un pas més enllà i realitzar una planimetria de les parcel·les 

descrites al document. Com si d’un puzzle es tractés he intentat reconstruir la seva 

disposició en l’espai i, així, poder localitzar les diferents partides i estructures agràries 

mencionades en el document. Les afrontacions donaven la pauta a seguir i semblava 

que es podien identificar les finques que limitaven entre elles, les agrupacions que 

conformaven i la situació respecte la sèquia o el riu. Podria semblar que ha estat una 

tasca infructuosa perquè només he aconseguit fer grups de dos, tres o quatre parcel·les 

que de poc han servit per conèixer el parcel·lari. Ara bé, a una escala més gran 

l’exercici ha permès determinar els límits de les diferents partides descrites en el 

document28. Alhora he pogut plasmar físicament sobre el paper les agrupacions de 

possessions dels camperols musulmans i la seva ubicació en l’espai i l’observació 

d’aquesta realitat m’ha dut a algunes reflexions sobre l’agrupació familiar i alhora 

sobre la manca de segregació física de l’espai de les dues comunitats pageses que 

exposaré més endavant.  

La reconstrucció de la trama urbana de la vila s’ha realitzat també a través de 

les dades obtingudes del Capbreu Antich i la prospecció arqueològica contrastant-les 

amb les dades actuals. S’ha elaborat una base de dades amb tots els carrers que 

apareixien recollits en aquest document, tot especificant-ne els seus límits, si aquests 

es detallaven a la documentació, així com una relació dels elements o edificis que 

poguessin caracteritzar-los i ajudar a l’ubicació.  

Paral·lelament, s’ha dibuixat un esquema de la informació aportada per la 

documentació. En aquest esquema s’han representat les propietats urbanes declarades 

al Capbreu Antich com a quadrats en els quals, en cadascun del laterals s’han escrit 

les seves afrontacions. Aquests quadrats han estat disposats en un plànol seguint el 

que indicaven les afrontacions i d’aquesta manera s’ha pogut obtenir una imatge 

esquematitzada de l’urbanisme de la vila d’Aitona. Tot i que no ha estat possible 

dibuixar tota la trama urbana, aquest exercici ha permès determinar tant la relació 

entre alguns carrers com la llargada d’altres. Com en els cas de les finques rústiques, 

la plasmació d’aquest esquema ha portat a observar agrupacions familiars i a descartar 

pautes de segregació física entre comunitats.  

Seguidament s’ha procedit a comparar la informació obtinguda amb el plànol 

actual de la vila d’Aitona. En la simple observació d’aquest plànol sobtava que alguns 

                                                 
28 El resultat es recull a la figura 45 del capítol 6. 
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carrers actuals conservessin el mateix nom que altres que apareixen a la 

documentació; un cop comprovat que es tractava d’una fossilització del topònim 

l’estudi de l’urbanisme fou una tasca relativament planera.   

 

2.3 ELEMENTS COMPLEMENTARIS: CARTOGRAFIA I TOPONÍMIA,  

 

La comprensió adequada de la informació continguda en el Capbreu Antich ha 

requerit recórrer a registres complementaris. Així, durant la lectura i transcripció ha 

estat necessari recórrer constantment a diccionaris29. Nombrosos són els mots emprats 

en el text que en l’actualitat han quedat en desús. Comprendre el significat d’aquestes 

paraules ha facilitat la comprensió global del document i ha ajudat en la reconstrucció 

del paisatge ja que la major part dels mots fan referència a elements del sistema 

hidràulic o a elements de fitació dels camps que, amb posterioritat al tractament de les 

dades, ha estat possible cartografiar.  

També l’estudi de la toponímia ha estat de gran utilitat a l’hora de comprendre 

a què responen els noms d’algunes de les partides que apareixen en el Capbreu Antich 

i així constatar que, en la seva major part, es tracta de topònims llatins imposats 

després de la conquesta feudal30. 

 

La cartografia, tant l’actual com l’antiga, ha estat un complement essencial. La 

cartografia antiga, així com la cartografia del sistema de rec dels anys cinquanta, 

facilitada per la Comunitat de Regants de la Séquia Major d’Aitona i Seròs a Aitona, 

ha permès localitzar les partides que en l’actualitat, o fins fa poques dècades, reben el 

mateix nom que a l’edat mitjana31. D’aquesta manera ha estat fàcil comprovar si els 

límits que dibuixa el Capbreu Antich per les partides són el mateixos que encara 

conserven en l’actualitat. Al mateix temps, els plànols de la séquia han facilitat el 

treball de camp ja que avui dia bona part dels braçals estan soterrats i és dificultós 

seguir-ne el traçat sobre el terreny. 

Per al coneixement de la séquia Major ha estat d’utilitat un plànol de l’any 

1683, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, titulat Plano del lugar de Gebut, hoy 

despoblado perteneciente al municipio de Soses en el límite con Aitona, perteneciente 

                                                 
29 M.  ALCOVER, F. de B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 1985. 
30 J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, Barcelona, 1994. 
31 El meu agraïment al Sr. Caietano Camí que em va facilitar en tot moment l’accés a aquesta 

cartografia i va solucionar-me amablement tots els dubtes sobre la séquia que li vaig plantejar.  
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a la encomienda de Torres de Segre de la Orden de San Juan de Jerusalén, que 

muestra la torre del comendador y la zona vedada a su alrededor en el qual hi ha 

representat el punt de captació i els primers metres de la séquia en el terme de 

Gebut32. El dibuix és ric en detalls i mostra el riu Segre al pas pels dominis dels 

hospitalers a Torres de Segre i Gebut. Davant del nucli de Torres, però a la riba 

oposada del riu, pot veure’s el punt de captació de la séquia Major, tot i que no s’hi 

dibuixa l’assut. Si bé la intenció final del document és mostrar els vedats pertanyents 

als hospitalers de Torres de Segre, el dibuix és minuciós amb el paisatge i s’hi 

representen també la Comanda de Torres, les viles de Soses i Aitona, el camí general, 

la séquia de Remolis i una horta idealitzada on totes les parcel·les són iguals en 

dimensions i forma. Malgrat no contenir referències toponímiques de les partides són 

representats amb claredat els sots, les zones d’horta i les serres argiloses de la riba 

dreta del Segre.  

També la cartografia actual ha estat especialment necessària pel treball de 

camp de l’arqueologia hidràulica. S’han emprat bases cartogràfiques de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya  a escala 1:10.000 i 1:5.000 per dibuixar-hi el sistema 

hidràulic que es prospectava. Al mateix temps ha estat sobre aquestes bases 

cartogràfiques que s’han realitzat els mapes il·lustratius del present treball i s’hi han 

plasmat els resultats obtinguts.  

Tal vegada han estat els mapes de la primera meitat del segle XX els que han 

resultat més rics en informació. Especialment un mapa de les séquies i canals de la 

zona extret de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i els plànols realitzats durant el 

període de la República. 

Del fons del mateix Institut procedeix un plànol urbanístic d’Aitona, també de 

la primera meitat del segle XX que ha facilitat la reconstrucció de la trama urbana, ja 

que s’hi pot observar la morfologia de la vila abans del boom urbanístic dels anys 

setanta i vuitanta. Per la reconstrucció de la trama urbana ha estat indispensable el 

plànol cadastral actual a escala 1:1000, en format digital, que em va cedir 

l’ajuntament d’Aitona33.  

 

                                                 
32 ACA, Colecciones, Mapas y Planos,182/2, publicat a J. BURGUEÑO, Atles de les viles, ciutats i 

territoris de Lleida, Barcelona 2001, pàg. 368-369 i a VVAA, Torres de Segre. Panoràmica històrica. 

Torres de Segre, 1983, làmina XVIII. 
33 Agraeixo al Sr. Pau Blanco, en aquell moment alcalde d’Aitona, i al Sr. Josep Maria Font, antic 

aparellador municipal, haver-me cedit aquesta planimetria i haver-me posat totes les facilitats per la 

realització de la present investigació. 
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2.4 LA BIBLIOGRAFIA  

 

Les fonts bibliogràfiques han estat, com és evident, una de les principals eines 

per a la realització del present treball. La necessària comparació amb estudis realitzats 

en altres territoris ha facilitat tant la comprensió com l’exposició d’algunes de les 

dinàmiques de conquesta del territori lleidatà. També la contrastació de la bibliografia 

que versa sobre les aljames de la Corona d’Aragó i el seu funcionament ha permès 

determinar punts d’unió i de dissociació amb l’aljama d’Aitona. En els subsegüents 

apartats recollits en aquest treball seran exposades de forma exhaustiva i 

individualitzada aquestes comparacions, i també les tesis principals de cada autor, per 

aquest motiu recullo aquí una síntesi de la bibliografia emprada sobre la conquesta, la 

postconquesta i l’articulació poblacional i territorial vinculada a aquesta. Sense la 

comprensió d’aquest procés no es pot entendre la realitat de les poblacions sarraïnes 

del segle XV. 

Existeix, des del segle XIX, una escola d’estudiosos del món islàmic a 

Catalunya representada per noms com Eduard Saavedra, Fèlix Maria Pareja, Millàs 

Vallicrosa, Francisco Codera i Pleyán de Porta34. Aquests darrers centraren gran part 

de la seva obra en l’estudi de les terres lleidatanes esdevenint referents indispensables 

per als treballs endegats al llarg del segle XX, especialment durant les primeres 

dècades. Ells van posar, doncs, la primera pedra d’un edifici que encara no s’ha acabat 

de bastir.  

Qualsevol estudi que tingui com a marc territorial la plana lleidatana ha de 

recórrer necessàriament als treballs fets per Josep Lladonosa, l’historiador local per 

excel·lència. Les seves obres són més una relació de fets que una anàlisi de processos, 

no obstant això, denoten un profund coneixement de les fonts escrites35. El seu discurs 

ha estat recollit i reexplicat nombroses vegades, la majoria d’elles sense anar més 

enllà. La nova edició de la història de Lleida, realitzada per diversos historiadors, 

recull la tradició de Lladonosa -com no podia ser d’altra manera- i l’actualitza amb 

nova bibliografia, però, se centra principalment en la ciutat de Lleida36.  

                                                 
34 J. VERNET, M. VILADRICH, “L’arabisme català” a L’Islam i Catalunya, Barcelona 1998, pàg. 31-38.   
35 J. LLADONOSA, La conquesta de Lleida, Barcelona 1961; J. LLADONOSA, Història de Lleida, 2 vols, 

Lleida 1991. 
36 F. SABATÉ, Història de Lleida, vol. 2 Alta Edat mitjana, Lleida, 2003. J. J. BUSQUETA, Història de 

Lleida, vol. 3 Baixa edat mitjana, Lleida 2004.  
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En una línia més arqueològica trobem els treballs de R. Pita, Lérida árabe i 

Lérida morisca que contenen molts tòpics i imprecisions i que necessiten ser 

revisades, això no obstant, l’autor va visitar jaciments que amb posterioritat a la seva 

obra han estat destruïts, esdevenint l’única font de referència37.   

Sobre el període andalusí, en canvi, destaquen els estudis realitzats gràcies a 

les excavacions arqueològiques realitzades tant a l’antic Portal de Magdalena de 

Lleida, com al Pla d’Almatà de Balaguer38. En ambdós casos es tracta d’excavacions a 

les antigues ciutats que han posat al descobert no només el seu urbanisme sinó també 

la cultura material dels seus habitants. Aquestes excavacions han permès conèixer la 

diferent dinàmica que seguiren les dues ciutats abans i després de la conquesta feudal. 

Lleida fou refundada pels musulmans i convertida en madina. Amb la conquesta 

feudal esdevinguda l’any 1149, la ciutat passà a mans del rei, els templers i el comte 

d’Urgell. Balaguer, en canvi, fou en els orígens un campament militar musulmà que 

evolucionà fins a convertir-se en madina. La seva conquesta l’any 1105 per part del 

comte d’Urgell en suposà l’abandonament, l’expulsió de la població musulmana, i la 

creació de la ciutat feudal a la zona baixa propera al riu.  

També el segon volum de la Història de Lleida, editat l’any 2003 i dedicat a 

l’alta edat mitjana, versa sobre el domini musulmà de la ciutat de Lleida, recollint-ne i 

recopilant-ne els treballs fets fins al moment sobre el funcionament, l’evolució i la 

gent, prestant especial atenció a les troballes arqueològiques de l’antic Portal de 

Magdalena39. L’obra serveix com a base de qualsevol estudi que tracti sobre la ciutat, 

però en l’estudi del territori circumdant tan sols pot ser emprada com a referent i 

paral·lel. Si bé la ciutat i el seu terme estan molt units durant el període andulusí, els 

seus processos evolutius són diferents i cal estudiar-los de forma individualitzada però 

sense oblidar les relacions bidireccionals entre el camp i la ciutat. Recentment J. 

Brufal ha realitzat una anàlisi espacial dels assentaments anteriors a la conquesta que 

ha de permetre comprendre l’ocupació del territori lleidatà en època islàmica, no 

obstant això l’autor no fa referència a alguns dels jaciments coneguts d’aquest 

període40.  

                                                 
37 R. PITA, Lérida árabe, Lleida, 1974; R. PITA, Lérida morisca, Lleida, 1977. 
38 A. LORIENTE, L’hortizó andalusí de l’antic Portal de Magdalena, Lleida, 1990. C. ALÒS, A. 

CAMATS, M. MONJO, E. SOLANES, “Les cases andalusines del Pla d’Almatà. Intervencions 

arqueològiques 2005-2006” a Tribuna d’Arqueologia 2006, Barcelona 2007, pàg. 273-290. 
39 F. SABATÉ, Història de Lleida, vol. 2 Alta Edat mitjana, Lleida, 2003. 
40 J. BRUFAL, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII), Lleida 2013. 
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El coneixement del territori i la seva ocupació en època islàmica ha de 

complementar-se amb les fonts documentals contemporànies. Fou Millàs Vallicrosa 

qui endegà l’estudi dels documents àrabs anteriors a la conquesta feudal. D. Bramon 

ha continuat i ampliat aquests estudis, permetent, a tots aquells que no tenim 

coneixements d’àrab, l’accés a una documentació que d’altra manera seria 

inaccessible41. El treball, inèdit, de R. Petit, recull la documentació anterior a la 

conquesta feudal referent als territoris lleidatans42. En general són esments breus que 

destaquen la riquesa del camp lleidatà o esmenten les fortificacions i que recullen la 

toponímia, tot i que alguns dels noms presenten a l’autor problemes d’interpretació; 

això no obstant, és una font imprescindible.   

Els treballs de Ph. Sénac uneixen fonts documentals i arqueologia. Si bé no 

estan centrats en la zona lleidatana, ha analitzat tant la frontera com l’organització del 

territori a la Marca Superior, de la qual Lleida formava part43. Dins d’aquesta escola 

d’historiadors francesos que han estudiat al-Andalus, cal destacar a P. Guichard. Tot i 

que aquest autor ha centrat els seus estudis en la zona del País Valencià44, els seus 

treballs esdevenen un referent per comprendre la distribució poblacional del nou 

contingent musulmà arribat a la Península45. Entre la seva obra cal destacar el llibre 

traduït al castellà el 2001 en el qual fa una síntesi dels seus 20 anys d’estudis del món 

islàmic peninsular i del procés de desintegració d’aquest món arran de la conquesta 

feudal, tot recollint els resultats obtinguts de la lectura documental i del treball 

arqueològic46. Guichard afirma que la implantació del món islàmic a la Península 

Ibèrica respon a un complex fenomen d’aculturació que va dur a la creació d’un estat 

on l’element militar era poc important i en el qual existia una elit aristocràtica de caire 

estatal vinculada sobretot al món urbà.  La relació entre el món rural i l’estat s’establia 

a partir de la tributació directa. Aquest estat fort i centralitzat en el qual els poders 

individuals no podien desenvolupar-se, a pesar de l’existència de famílies nobles 

                                                 
41 D. BRAMON, De quan érem o no musulmans, Barcelona 2000. 
42 R. PETIT, Contribución al estudio de Lérida según las fuentes árabes. Tesi de llicenciatura inèdita, 

Universitat de Barcelona, 1970. 
43 Ph. SÉNAC, “Poblamiento, habitats rurales y sociedad en la Marca Superior de al-Andalus” en 

Aragón en la Edad Media IX, Zaragoza, 1991. pàg. 389-401. Ph. SÉNAC, La frontière et les hommes 

(VIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Èbre et les débuts de la reconquête 

aragonaise, Paris 2000.  
44 P. GUICHARD, Les Musulmans de Balence et la Reconquête (Xie-XIIIe siècles), 2 vols. Damasc 1990-

1991.  
45 P. GUICHARD, Al-Andalus, estructura antropológica de una sociedad islámica en occidente, Granada 

1998; P. GUICHARD, Structures sociales “orientales” et “occidentales” dans l’Espagne musulmane, 

Mouton 1977.   
46 P. GUICHARD, Al-andalus frente a la conquista cristiana, València 2001. 
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poderoses, estava regit per una sèrie de magistrats i funcionaris. Malgrat aquesta 

fortalesa l’estat fou incapaç de fer front a l’envestida feudal que va suposar la 

desaparició d’aquest model econòmic i social i va implicar la usurpació per part dels 

conqueridors de les possessions dels indígenes i la substitució de gran part d’aquesta 

població per colons nouvinguts.  

A les terres lleidatanes, com hem tingut ocasió de veure en parlar del treball de 

Petit, la documentació del període de dominació musulmana no és molt profusa en 

detalls. Cal recórrer, llavors a la documentació feudal generada durant la conquesta i 

en els primers anys de domini feudal per comprendre com es produí el procés de 

conquesta i com era el territori que conqueriren les tropes feudals. En aquest sentit la 

documentació recollida al Diplomatari del Temple de Gardeny esdevé una font 

important. Evidentment, altres diplomataris com el de Poblet, el de l’Arxiu Municipal 

de Lleida o el del monestir Santjoanista d’Alguaire recullen també documentació 

d’aquest període47. 

La documentació ha de ser contrastada, quan sigui possible, amb els resultats 

de les intervencions arqueològiques com les ja esmentades del Pla d’Almatà i la ciutat 

de Lleida. Menció a part mereixen els estudis arqueològics de la zona del Baix Segre, 

certament escassos i antiquats. La majoria van realitzar-se entre els anys cinquanta i 

els setanta de la mà de Pita però al segle XXI han quedat obsolets. Els seus estudis 

sobre el Baix Segre i les seves prospeccions han estat durant molt temps els únics 

estudis referents a l’ocupació musulmana de la plana lleidatana. Pita, però, sovint no 

referencia les seves troballes arqueològiques i documentals fet que provoca que hagin 

de ser desestimades perquè no poden ser contrastades i, en altres ocasions, confon la 

cronologia dels materials, especialment la ceràmica ibèrica pintada i la ceràmica 

andalusina pintada a l’almagra. A ell cal agrair, però, la localització de molts 

jaciments i la recopilació d’informació que possiblement s’hauria perdut a causa dels 

canvis paisatgístics esdevinguts durant la segona meitat del segle XX.  

Existeixen altres treballs, més recents que els de Pita, realitzats des de 

l’enfocament arqueològic, especialment des de l’arqueologia espacial. A l’article 

publicat al primer volum de les Actas del I congreso de arqueología medieval 

española Rodríguez Duque i González Pérez realitzen una anàlisi formal dels 

                                                 
47 R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny 1070-1200, 2 vols, Barcelona 

1998. A. ALTISEN, Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Vol. I anys 960-1177, Barcelona 1993. E. 

GONZÁLEZ, J. BUSQUETA (coord.), Pergamins catàleg de l’Arxiu Municipal de Lleida, Lleida 1998 .J. 

ALTURO, Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista, de 1076 a 1244, Barcelona 1999. 
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diferents jaciments medievals de la comarca del Segrià48. Sense distingir si pertanyen 

al període alt o baixmedieval, els autors destaquen que, gairebé en la seva totalitat, 

aquests assentaments estan edificats sobre llocs d’hàbitat anteriors, en la seva major 

part protohistòrics, i situats, generalment, en llocs elevats.  

De nou el 1989 Rodríguez Duque, aquest cop amb Garcia Biosca, presentaren 

una nova anàlisi espacial centrada exclusivament en els assentaments islàmics del 

Baix Segre49. Tot i que el seu estudi demostra la relació evident entre els llocs 

d’hàbitat i el riu, els autors no atorgaren a aquest fet una rellevància suficient i no 

posaren en relació els assentaments amb els sistemes d’irrigació. La intenció final era 

la d’establir una possible relació entre la ubicació dels hàbitats i la seva cronologia. 

Els autors van proposar que els assentaments situats a cotes més altes van ser 

construïts amb la conquesta musulmana mentre que els situats a les zones planes 

serien posteriors, possiblement d’època taifa. Al mateix temps, asseguraven que els 

hàbitats situats en zones elevades tenien una finalitat preeminentment militar i de 

control, mentre que els situats en zones més planes estaven destinats a l’explotació del 

territori. Els resultats eren fruit de la prospecció superficial i no de l’excavació 

arqueològica dels jaciments.  

Poques són les excavacions arqueològiques realitzades al Baix Segre i 

centrades en el període medieval. Els resultats de l’excavació a l’alqueria del tossal 

del Solibernat (Torres de Segre) van posar de manifest la fortificació d’aquest tipus 

d’assentaments agrícoles en el darrer moment del període taifa, poc abans de la 

conquesta feudal de la zona l’any 1149,  un període d’inseguretat fruit de la pressió de 

les tropes feudals, tal com ho evidencia també la destrucció violenta de l’indret50. 

També s’han realitzat excavacions a l’antic monestir trinitari d’Avinganya, a Seròs. Si 

bé no s’ha intervingut a la part de la torre sí s’han posat al descobert restes d’hàbitat 

d’època islàmica. 

A mig camí entre l’estudi documental i l’arqueologia espacial hi ha el treball 

de Garcia Biosca sobre l’antic terme de la ciutat de Lleida51. A partir del controvertit 

                                                 
48 J.I. RODRÍGUEZ DUQUE, J.R. GONZÁLEZ PÉREZ, “El poblamiento medieval en el Segriá (Lérida)” a 

Actas del I congreso de arqueología medieval española. Tomo I, Zaragoza 1986. pàg. 191-209. 
49 J.E. GARCIA BIOSCA, J.I. RODRÍGUEZ DUQUE , “Aproximación al poblamiento árabe del Bajo Segre: 

hábitat y fortificaciones” a III Congreso de Arqueología medieval española, Oviedo 1989, pàg. 360-

368. 
50 A. CASANOVAS, J.R. GONZÀLEZ, J.I. RODRÍGUEZ, J. ROVIRA, “Solibernat (Lleida). Un asentamiento 

rural islámico con finalidades militares de la primera mitad del siglo XII” a Archéologie islamique, 7, 

1997, pàg. 93-110. 
51 J. E. GARCIA BIOSCA, Els orígens del terme de Lleida, Lleida 1995. 
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document conegut com Termini antiqui civitatis Ilerde, conservat al fons de l’Arxiu 

Municipal de Lleida, l’autor ha redibuixat l’antic terme depenent de la ciutat, similar a 

l’actual comarca del Segrià52.  

El procés de conquesta del segle XII a la plana lleidatana i l’estudi de les 

aljames creades a partir d’aquest moment no ha fet vessar rius de tinta, malgrat ser un 

dels punts de partida de la posterior expansió feudal de la corona catalanoaragonesa 

cap al Šarq al-Andalus i les Illes Balears. A Tortosa, en canvi els treballs d’A. Virgili 

han contribuït a la comprensió del procés de conquesta de la Catalunya Nova, 

l’expulsió de la població indígena i la colonització del territori amb nous pagesos 

cristians53. Els mateixos processos han estat objecte d’estudi per J. Torró al País 

Valencià que fou el primer en atribuir el terme colònies a les comunitats indígenes 

traslladades i en parlar de poblacions indígenes deportades54. Aquest autor ha descrit 

amb precisió com el procés del conquesta anava acompanyat d’una estratègia de 

deportació de la població indígena romanent a zones muntanyoses marginals amb la 

intenció d’alliberar territori per als nous colons cristians. Això no obstant, el buit 

deixat fou excessiu i s’hagueren de crear noves aljames enmig d’aquests territoris 

colonitzats no només per cobrir aquest buit poblacional sinó també per disposar d’una 

població sotmesa que serà emprada com a mà d’obra.  

                                                 
52 Autors com F. Sabaté han qüestionat la veracitat d’aquest document. F. SABATÉ, “La castralització 

de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià)” a URTX 

núm. 11, 1998, pàg. 7-40, pàg. 36 nota 144. 
53 A. VIRGILI, “Tortosa, l’endemà de la conquesta de 1148” a Les cartes de població cristiana i de 

seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148/1149), Barcelona 2000, pàg. 27-51; A. VIRGILI, Ad 

detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200), 

València 2001; A. VIRGILI, “Els conqueridors de mitjan segle XII: com aprenen a ser-ho” a M. 

BARCELÓ, G. FELIU, A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme comptat i debatut. 

Formació i expansió del feudalisme cátala, Valencia, 2003, pàg. 253-292. 
54 J. TORRÓ, “L’assalt a la terra qüestions sobre l’abast de la colonització feudal al regne de València” a 

Ph. SÉNAC (ed.), Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age, Perpignan 1995, pàg. 317-

338; J. TORRÓ, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-

1276),València, 1999; J. TORRÓ, “Jérusalem ou Valence: la première colonie d’occident” a Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, vol. 55 núm. 5, 2000, pàg. 985-1008; J. TORRÓ, “Arqueologia de la 

conquesta. Registre material, substitució de poblacions i transformació de l’espai rural valencià (segles 

XIII-XIV)” a M. BARCELÓ, G. FELIU, A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme 

comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, València, 2003, pàg. 153-200; J. TORRÓ, 

“Del almagram a las particiones de frutos. Las cargas agrarias en las aljamas musulmanas del Reino de 

Valencia” a R. VALLEJO POUSADA (ed.), Los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en España, 

siglos XII-XX, València 2008, pàg. 175-212; J. TORRÓ, “Colonizaciones y colonialismo medievales. La 

experiencia catalano-aragonesa y su contexto” a G. CANO, A. DELGADO (eds.), De Tartessos a Manila. 

Siete estudios coloniales y postcoloniales, València 2008, pàg. 91-118. 
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No existeix un estudi igualment aprofundit per a la conquesta lleidatana, si bé 

cal destacar el treball de X. Eritja sobre l’evolució de les turris-almunia55 i, més 

recentment, els estudis de Virgili que giren entorn de la Catalunya Nova56. Els treballs 

d’Eritja se centren en analitzar el repartiment del territori un cop realitzada la 

conquesta cristiana. Això l’obligà a entendre i explicar com s’articulava el territori en 

el moment anterior a aquest repartiment alhora que abocà llum al confús període que 

representen els primers anys de domini feudal. Obtenint unes conclusions similars a 

les presentades per Garcia-Rodríguez l’any 1989, Eritja apunta que el procés 

d’ocupació del territori en època andalusina es produí en dues fases, la primera 

marcada pels assentaments elevats, de caire militar-defensiu que serviren per controlar 

el territori i un segon període d’assentaments a la plana destinats a explotació agrícola 

del territori. De la mateixa manera, l’autor afirma que la conquesta feudal es produí en 

dues fases idèntiques, la de conquesta i submissió i la de colonització i explotació 

intensiva del territori. Fases que també són compartides per Virgili57.  

La conquesta feudal implicà el repartiment de la terra que, segons Eritja, es produí 

de dues maneres. Els blocs de terra es dividiren en honors o en turris-almúnia. El 

primer terme feia referència a béns d’origen diferent i caràcter dispers, metre que les 

turris-almúnia eren blocs territorials homogenis procedents del període anterior. Eren 

una unitat territorial menor adscrita a un territori castral. Aquestes terres foren cedides 

als seus futurs propietaris per diferents tipus de concessions. Les institucions 

religioses reberen les terres en alou, igual que els milites, tot i que en aquest cas el 

senyor se’n reservava algun dret. Finalment les turris-almúnia foren una concessió 

típica del senyor als seus vassalls, donant-los la turris, dues parellades de terra i altres 

béns. D’aquesta manera el castrum esdevingué l’element articulador del territori un 

cop trencada l’antiga relació del territori andalusí amb la ciutat com a eix vertebrador 

d’aquest. 

També a Eritja es deuen els primer treballs sobre hidraulisme medieval a la 

plana de Lleida58. Les tesis d’aquest autor sostenen que algunes de les sèquies 

                                                 
55 X. ERITJA, De l'almunia a la turris: organització de l'espai a la regió de Lleida (segles XI-XII), 

Lleida 1998. 
56 A. VIRGILI, “Les conquestes catalanes del segle XII i els repartiments” a E. GUINOT, J. TORRÓ (eds.), 

Repartiments a la Corona d’Aragó, València 2007, pàg. 51-74; A. VIRGILI, “Gent nova. La 

colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)” a Butlletí de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics, núm. XXI, 2010, pàg. 77-102. 
57 A. VIRGILI, “Gent nova....” 
58 X. ERITJA, “Les comunitats pageses i els grans espais irrigats a l’àrea de Lleida durant el període 

andalusí (s. IX-XII)” a J. BARRULL, J. J. BUSQUETA, E. VICEDO (eds.), Solidaritats pageses, 
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històriques de la plana de Lleida van ser construïdes i gestionades en època de taifes. 

Eritja manté que si bé serien les pròpies comunitats de les alqueries les encarregades 

de regular uns espais hidràulics adaptats a les necessitats d’aquestes mateixes 

comunitats existia un poder supracomunitari que mitjançant un cos funcionarial 

supervisaria i administraria aquest tipus d’estructures. La xarxa de h us ūn dispersa 

pel territori és per Eritja, l’element que permet al poder central integrar aquests espais 

i les seves comunitats al marc administratiu central de la ciutat de Lleida.  

És, però, el grup de la Universitat Autònoma de Barcelona que va ser dirigit 

per M. Barceló el que ha realitzat, i realitza, un estudi aprofundit de l’hidraulisme 

medieval, especialment d’origen islàmic. Aquest grup ha desenvolupat un mètode que 

s’ha anomenat arqueologia hidràulica que consisteix en la reconstrucció dels antics 

sistemes de regadiu a través de la prospecció i la documentació. Una síntesi del seu 

treball i els principis de l’arqueologia hidràulica pot trobar-se a l’obra El agua que no 

duerme. Fundamentos de la arqueología hidràulica andalusí59. Si bé els principis no 

s’han modificat, han estat objecte de revisió tot incorporant la utilització dels sistemes 

SIG, actualitzant la bibliografia i creant un protocol d’estudi, tot plegat fruit dels nous 

casos estudiats60.  

La tesi principal de les seves investigacions és que tots els espais hidràulics 

tenen un disseny previ per part dels grups clànics o tribals que volen habitar unes 

terres. Aquest disseny fa que els espais hidràulics esdevinguin rígids i que, per tant, 

tinguin poca capacitat de ser modificats. La mida d’aquests sistemes està vinculada a 

la mida de l’assentament, que habitualment s’ubica per damunt del límit de rigidesa 

del sistema i que és construït amb posterioritat a aquest. La rigidesa del sistema 

provoca la segmentació del grup en moments de creixement poblacional61. Sense 

excepció, tots aquests sistemes seran gestionats per les comunitats que els han creat i 
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59 M. BARCELÓ, H, KIRCHNER, C. NAVARRO, El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología 

hidráulica andalusí, Granada 1996. 
60 P. BALLESTEROS ARIAS, H.  KIRCHNER, M. FERNÁNDEZ MIER, J. ORTEGA ORTEGA, J.A. QUIRÓS 

CASTILLO, F. RETAMERO, E. SITJES, J. TORRÓ, A. VIGIL-ESCALERA GUIRADO, “Por una arqueología 
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KIRCHNER (ed.) Por una arqueología agraria Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo 

en las sociedades medievales hispánicas, BAR International Series 2062, Oxford, 2010, pàg. 185-202. 
61 M. BARCELÓ (coord.), El curs de les aigües. Treballs sobre els pagesos de Yabisa (290-633H/902-

1235dC). Quaderns d’arqueologia pitiüsa 3, 1997, pàg. 30. M. BARCELÓ, “De la congruencia y la 

homogeneidad de los espacios hidráulicos en Al-Andalus” a El agua en la agricultura de al-Andalus. 

Granada 1995, pàg. 25-39. 
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que els utilitzen. Nombrosos són els exemples estudiats a les Illes Balears, tant a 

Mallorca62, com a Eivissa63 i a Menorca64. La seva intensiva recerca ha permès 

establir una sistematització dels diferents sistemes de rec estudiats, segons la seva 

tipologia65. Al mateix temps, han dedicat estudis tant a l’evolució i modificació dels 

sistemes d’origen islàmic en època feudal66, com als sistemes creats en època feudal67. 

En els primers casos l’evolució és molt diferent, des de la caiguda en desús, fins al 

manteniment dels sistemes. Tanmateix, però, és habitual que l’entrada del feudalisme 

impliqui algunes modificacions com el canvi en la forma de gestió del repartiment de 

l’aigua entre els nous colons que han substituït la població indígena, la construcció de 

molins associats a aquestes séquies i la preferència per conreus com el cereal o la 

vinya a les terres d’horta. És el fenomen que Kirchner va anomenat la subversió 

feudal dels espais agraris andalusins68.  

D’altra banda, el fet que en alguns indrets hi hagués població musulmana 

indígena associada al sistema de rec és vist per alguns autors com Navarro o Teixeira 

com un intent per garantir la conservació i el correcte funcionament dels sistema de 

rec69. Ara bé Batet, tot centrant-se en l’estudi de sistemes de la Catalunya Nova, 

mostra que si bé en aquests territoris, no es mantingué la població indígena, els 
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sistemes de rec no van patir modificacions importants que alteressin el seu 

funcionament, tot i que la molineria també hi adquirí un paper important70. Aquest 

paper rellevant del molí en el món feudal feia que sovint hi hagués conflictes per l’ús 

de l’aigua. Tot i això, una de les principals conclusions d’aquesta autora és que els 

diferents senyors feudals que adquiriren territoris d’horta amb un important sistema de 

rec preexistent no promogueren grans transformacions sinó que adaptaren unes terres 

que eren rendibles a les seves exigències de renda.  

Adscrits a aquest corrent d’estudi i centrats en el territori lleidatà hi ha els 

treballs de J. Marfull sobre el sistema feudal de la séquia de Torres de Segre i els 

realitzats per la sèquia Major d’Aitona71. Dos sistemes que s’alimenten de les aigües 

del riu Segre i que tenen característiques similars, com l’important cabal i la longitud, 

però mentre el d’Aitona va ser construït amb anterioritat a la conquesta feudal i 

explotat pels indígenes traslladats durant el procés de conquesta, el de Torres és un 

sistema creat ex novo en època feudal, explotat per colons nouvinguts i amb un major 

nombre d’hectàrees irrigades. Recentment també s’estan duent a terme estudis sobre 

l’horta de la ciutat de Tortosa72. També al País Valencià s’han realitzat nombrosos 

estudis al voltant de l’hidraulisme, tant andalusí com feudal, basats en les tesis 

establertes per M. Barceló73.  

D’altra banda, F. Retamero, ha realitzat diversos estudis sobre els secans74. 

Aquests es trobaven a continuació dels espais d’horta, més pròxima a la zona de 

residència, i la seva presència era necessària per diversificar els espais, les varietats de 
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Turţûša (Tortosa) antes de 1148” a Historia Agraria, 62, 2014, pàg. 11-45. 
73Al clàssic TH. GLICK, Regadío y sociedad en la Valencia Medieval, València 2003 l’han succeït 

nombrosos estudis de la mà del mateix Glick, d’A. Furió, E. Guinot, J. Torró, S. Selma. Guinot i Selma 

han realitzat estudis monogràfics de les séquies de la Plana de Castelló, d’Elx i Crevillent, de l’horta 

nord de València, de la séquia de Montcada, la séquia reial del Xúquer i la séquia major de Vila-real. 
74 Un resum a: F. RETAMERO, “Pautes per a l’estudi dels conreus de secà a Alandalús” a F. SABATÉ 

(dir.), J. BRUFAL (coord.), Arqueologia medieval. Els espais de secà. Agira Col·lecció, vol. IV, Lleida 

2010, pàg. 31-49. 



 73 

plantes conreades i les collites perquè necessitava d’una inversió de feina menys 

intensiva que els terrenys regats. L’autor ha constatat que la presència de secans no 

entra en conflicte amb els principis establertes per M. Barceló sobre l’hidraulisme 

andalusí, si bé la irrigació va ser l’opció preferent, fet que explica la diversitat en la 

grandària dels secans segons les necessitats de cada comunitat.  

 

Per la recerca sobre les aljames baixmedievals, a terres lleidatanes trobem 

l’anàlisi de l’aljama sarraïna de Lleida que féu Josefina Mutgé i l’estudi sobre les 

aljames de la Baronia d’Aitona75. Els treballs de Pascual Ortega tenen com a marc 

territorial la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. A la seva obra Musulmanes en Catalunya 

mostra el funcionament de les aljames sota domini dels hospitalers tot destacant la 

important pressió econòmica exercida per l’orde. Els musulmans tenien les terres en 

règim d’eixariquia i unes parcel·les agrícoles de proporcions molt reduïdes, fet que en 

condicionava l’economia76.   

També J. Serrano Daura en el seu llibre Senyoriu i municipi a la Catalunya 

Nova fa esment a les aljames estudiades per Ortega. L’autor recull especialment les 

condicions en què vivien els musulmans després de la conquesta; condicions que eren 

fruit de les cartes de seguretat i del fet de ser els vençuts, estigma que pesarà sobre les 

aljames i que en condicionarà la relació amb els diferents senyors feudals. Si bé hi ha 

diferències entre les Cartes de Seguretat conservades, en general obligaven els 

musulmans a traslladar-se fora dels recintes emmurallats i sovint a vendre’s les 

pertinences77.  

Respecte de les llibertats dels sarraïns destaca l’obra de Mª T. Ferrer en la qual 

se n’exposa la progressiva retallada en totes les aljames de la Corona d’Aragó, al llarg 

de la baixa edat mitjana78. L’autora deixa constància de com aquesta retallada estava 

sempre vinculada a les tendències del monarca regnant. Així, mentre que els primers 

pactes i convinences signats en acabar la conquesta eren molt permissius amb els 

musulmans, les seves llibertats i la seva religió, amb la finalitat que aquesta població 
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romangués en terres catalanes; la tendència a l’enduriment de la legislació i a la 

limitació d’aquestes llibertats esdevingué una realitat als segles XIV i XV, culminant, 

en aquest moment, amb les Ordinacions de la reina Maria que regulaven molts 

aspectes de la vida diària dels musulmans de la ciutat de Lleida, alguns aparentment 

tan intranscendents com la manera en què havien de pentinar-se. 

Hi ha nombrosos estudis individuals de les aljames de la Corona d’Aragó. 

D'aquesta manera, a l’estudi de Mutgé sobre l’aljama de Lleida, al d’Ortega sobre les 

aljames de la comanda templera d’Ascó i Miravet, a l’estudi sobre les aljames de la 

Baronia d’Aitona i al breu article de Ferrer sobre l’organització interna de l’aljama de 

Tortosa cal afegir-ne d’altres com els de Basáñez i Conte sobre la d’Osca, l’anàlisi 

que Navarro i Villanueva fan dels musulmans de Terol i Albarracín o la de García 

Marco sobre les comunitats sarraïnes de l’actual comarca de Calataiud79. Per al Regne 

de València destaquen el breu estudi de la moreria de Nàquera realitzat per Fortea, 

l’anàlisi de les moreries de Valldigna realitzada per Garcia Oliver, l’estudi de l’aljama 

d’Oliola fet per Ferrer i el treball sobre Suèca de Furió80, entre altres. En general, tots 

els treballs segueixen unes línies similars i alhora obtenen conclusions similars, a 

pesar que alguns es centren en el segle XIV i altres en el XV.  

L’enfocament de la majoria d’aquestes recerques és el mateix: l’estudi de l’aljama 

en si mateixa, la quantitat de població que la conformava, la seva organització interna 

i la interacció amb la casa senyorial, tot analitzat el grau d’exigència fiscal a què 

estava sotmesa. Els sarraïns, en aquests indrets, gaudien de llibertat de culte, i podien 

utilitzar la seva llengua i les seves lleis a l’interior de l’aljama. Alhora aquesta tenia 

d’un ordre intern personificat en uns oficials que, malgrat algunes variacions locals, 

pot trobar-se a totes les aljames estudiades de la Corona d’Aragó: cadí, alamí, alfaquí 

i jurats. Coincideixen també aquests estudis en ressaltar l’elevada pressió rendística 

que suportaven els sarraïns, ja que a més de les imposicions que eren pròpies al 
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conjunt de la universitat, el seu estatus de vençuts els obligava a satisfer altres rendes 

exclusivament imposades sobre l’aljama, així com a la realització de treballs per la 

casa senyorial.   

Tot i que també parla de les comunitats sarraïnes, l’estudi dut a terme per 

Navarro i Villanueva és lleugerament diferent als anteriors. En el seu treball realitzen 

una anàlisi prosopogràfica de les aljames de Terol i Albarracín, tot mostrant aspectes 

de la vida quotidiana com les relacions familiars o els oficis dels musulmans estudiats, 

generalment dedicats a l’agricultura, la construcció i l’artesania. L’estudi dels 

cognoms ha permès als autors determinar la presència, en aquestes aljames, d’un 

elevat nombre de musulmans procedents especialment del Regne de València alhora 

que han constatat una elevada mobilitat dels sarraïns en aquesta zona. Si bé es tracta 

d’un tipus d’estudi que no és habitual, permet tenir accés a aspectes poc coneguts de 

les comunitats musulmanes com els oficis, tanmateix, la manca de dades documentals 

dificulta dur a terme anàlisis com aquesta.  

L’estudi de García Marco, com el d’Ortega en els dominis hospitalers, no 

estudia una sola aljama sinó que engloba totes les comunitats musulmanes de la 

comarca de Calataiud. García Marco recorre sovint a la comparació entre les aljames 

sota domini senyorial i les aljames sota domini reial, tot posant de manifest una 

situació econòmica menys feixuga de les aljames senyorials, constant en la qual tots 

els autors coincideixen. Per tant, és una màxima assumida pels autors que les aljames 

sota domini reial estaven sotmeses a una tributació més elevada que les submergia en 

una dinàmica d’empobriment.  

Si bé la major part dels treballs analitzen les aljames com a entitat, són 

nombrosos els que individualitzen aspectes concrets com la llengua, els costums 

familiars, la tributació, l’organització interna. Bona part d’aquests estudis puntuals 

han proliferat gràcies als Simposios Internacionales de Mudejarismo de Teruel. Vull 

destacar la cinquena edició que fou dedicada a la fiscalitat81. La conclusió final dels 

diferents articles pot resumir-se en el fet que les aljames suportaven, en general, una 

major pressió fiscal que no pas la comunitat cristiana i es fa especial incís en aquelles 

imposicions que només recauen sobre l’aljama. Cal destacar que aquests estudis posen 

de manifest com algunes imposicions, lluny de ser generalitzades, són creades per 

cada senyor en els seus territoris. Tanmateix, però hom troba una sèrie d’imposicions 
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que es repeteixen sistemàticament a totes les aljames de la Corona d’Aragó, com la 

sofra o la sadega, i que, per tant, no responen a un fenomen local, sinó que són fruit de 

la pròpia dinàmica de la conquesta feudal i del procés de submissió d’aquestes 

comunitats.  

També la quarta edició del congrés fa referència a temes econòmics posant 

especial incidència sobre el món laboral islàmic baixmedieval82. Sobre el treball dels 

sarraïns versa també la sisena edició del Simposi que alhora tracta sobre la trama 

urbana dels barris musulmans. Els articles dedicats a l’urbanisme,  mostren la desigual 

evolució urbanística de les diferents moreries, sense que sigui possible establir uns 

patrons bàsics per mostrar aquesta evolució. Podem trobar moreries que van ser 

traslladades fora dels nuclis emmurallats, d’altres que es trobaven a l’interior dels 

nuclis habitats però separades per una muralla i les moreries rurals on no existia cap 

tipus de segregació física entre aquest barri i la resta de la vila. L’únic fet que pot 

generalitzar-se a la major part de les moreries és la transformació de la mesquita en 

una església, transformació que pogué esdevenir-se en la immediata postconquesta 

feudal o en els segles posteriors. Tot i això, moltes mesquites foren simplement 

destruïdes, especialment en aquells indrets on la població indígena fou substituïda. A 

pesar d’aquests estudis tant les moreries catalanes com l’urbanisme andalusí de les 

ciutats i viles d’aquest territori continuen essent força desconeguts ja que no han estat 

objecte d’un estudi sistemàtic; Josefina Mutgé, a través de la documentació, va fer un 

intent d’establir els límits de la moreria de Lleida, sense donar-ne més indicacions 

sobre la trama urbana83. Conèixer la grandària de les moreries i la seva distribució 

interior permetria obtenir uns límits per als espais físics en els quals viu la comunitat i 

comparar les dades obtingudes amb la quantitat de població resident i la seva 

distribució dintre del barri per tal de poder determinar possibles concentracions 

familiars i observar on s’emplaçaren els indígenes traslladats durant la conquesta.  

En l’extrem oposat es troben els estudis generals que abasten la totalitat de la 

Corona d’Aragó. Destaquen entre aquests els ja esmentats de Mª T. Ferrer, en els 

quals analitza la discriminació a què eren sotmesos els musulmans al segle XIV. 

També la mateixa autora té un article sobre les migracions dels musulmans de la 

Corona en el qual exposa que en la majoria dels casos les comunitats musulmanes 

                                                 
82 VVAA, Actas IV simposio internacional de Mudejarismo, Teruel 1992. 
83 També al tercer volum de la Història de Lleida es mostra sobre plànol la ubicació i distribució dels 

espais i els edificis principals de la moreria de Lleida, però tampoc aquí se’n realitza una anàlisi de 

l’urbanisme. J. J. BUSQUETA, Història de Lleida... pàg. 66.  
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tenien llibertat de moviments i que sovint s’aprofitava la peregrinació a la Meca com 

a excusa per abandonar la Corona d’Aragó fugint de la pressió fiscal i els abusos 

senyorials84. Alhora l’autora mostra que en els primers moments de la conquesta 

feudal, els senyors no van retenir els musulmans en els seus territoris per por que 

aquests es rearmessin tot rebent suport del regne de Granada. Tanmateix, l’emigració 

no era senzilla i les famílies que tenien aquest propòsit havien d’afrontar una sèrie de 

pagaments: el delme de tots els béns mobles que s’emportaven, així com 15 sous per 

persona –5 en concepte de mostalafia i 10 en concepte de porta. 

És fàcil adonar-se que la major part dels treballs realitzats sobre les aljames 

musulmanes de la Corona d’Aragó giren entorn de les condicions en les quals 

s’establia la relació senyor-vassall musulmà fent especial èmfasi en com es gravava a 

l’aljama i l’abús que els diferents senyors, reis, nobles i eclesiàstics, exercien sobre 

aquesta. 

 

Una visió més global podem trobar-la a l’estudi de P. Viciano, centrat en el 

Regne de València. És un treball cronològicament successor del, ja citat, de Torró 

sobre la conquesta feudal i la creació d’una nova colònia85. Viciano realitza una 

profunda anàlisi dels pagesos -tant els colons nouvinguts com els indígenes- del 

Regne de València, com a base de l’economia senyorial. Analitza aspectes tan 

diversos, però entrellaçats, com l’estructura familiar, el rendiment de les terres o el 

marc legal en què s’esdevenia la captació de renda. Com el definí M. Barceló, és un 

llibre sobre el funcionament integral d’una societat colonial una vegada ja 

constituïda86. El treball de Viciano ofereix doncs un enfocament més global que els 

estudis individuals de les aljames el que permet una comprensió més profunda de la 

societat rural i de la seva submissió al poder senyorial. D’altra banda, el llibre de 

Viciano recull els coneixement adquirits per l’escola valenciana de medievalistes – la 

sedición levantina segons Barceló- durant les darreres dècades. Aquests historiadors 

han aconseguit un notable coneixement del món rural andalusí i feudal, del procés de 

                                                 
84 Mª T. FERRER, “Les phenomènes migratoires entre les musulmans soumis à la couronne catalano-

aragonaise pendant le Moyen Âge” a M. BALARD, A. DUCELLIER (dir.), Migrations et diasporas 

méditerranéennes (XI-XIV siècle), Paris 2002, pàg. 259-284. 
85 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra. Els llauradors del País Valencià a la fi de l’edat 

mitjana, València, 2012.  
86 M. Barceló va realitzar una ressenya del llibre a M. BARCELÓ, “La vida a les colònies o “els 

llauradors del País Valencià a la fi de l’edat mitjana” segons Pau Viciano” a Espill núm. 43, 2013, pàg. 

66-77. 
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conquesta, dels mecanismes de captació de rendes, de la submissió dels pagesos 

indígenes i tants altres aspectes que han esdevingut un referent, tot creant una base 

sòlida sobre la que endegar nous estudis. 

 

Finalment, vull destacar els treballs que utilitzen com a base de la investigació 

els capbreus. Diversos i diferents són els treballs que parteixen d’aquesta 

documentació. En alguns sovint només es fa un resum del que es recull en el capbreu, 

sense anar més enllà del treball merament descriptiu87. En altres casos, però, la 

investigació aprofundeix en el document i fins i tot es contrasta amb capbreus 

successius en el temps88.  

La utilitat d’aquest tipus de document en l’estudi de la història agrària ha estat 

posat de relleu per Feliu que en un dels seus treballs donava pautes per emprar aquests 

documents en aquest tipus d’estudis89. També Batet analitzà les possibilitat que aquest 

tipus de documents aporta en l’estudi dels sistemes de rec i de retruc del paisatge 

agrícola d’un territori90. Segons l’autora, un dels avantatges principals que aporta l’ús 

de capbreus és el fet que ofereix diverses variables que poden conjugar-se per 

extreure’n molta informació. Així, un document d’aquesta natura permet associar els 

declarants amb les seves terres i aquestes amb els conreus, els censos i el sistema de 

rec i obtenir d’aquesta manera una visió global d’un territori.  

 

Les fonts bibliogràfiques consultades han estat, doncs, molt diverses amb la 

finalitat d’obtenir el màxim de coneixement de les realitats estudiades en altres indrets 

de la Corona d’Aragó i poder així establir no només paral·lelismes sinó també les 

dissociacions fruit de les variants locals pròpies de la Baronia d’Aitona i del moment 

històric de crisi en què s’ha emmarcat el present estudi.  

 

                                                 
87 I. ALONSO, M. MIQUEL, J. I. PADILLA, Àneu a pams. El capbreu de les Valls d’Àneu de 1669. 

Quaderns del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, núm. 1. Lleida 1995. R. PÉREZ ROCA, “Sant Pere 

de Rodes: un capbreu de l’any 1419” a Anals de l’Institut d’Estudis Empordanesos núm. 29, 1996, pàg. 

101-157.  
88 M. SEGRET, Aportacions a la història de la vila de Sant Llorenç de Morunys i comarca. Barcelona, 

1978. 
89 G. FELIU, “L’estudi serial dels capbreus com a font per a la història agrària. L’exemple del Palau 

d’Anglesola” a Primer Col·loqui d’història agrària, València 1983, pàg. 213-229. Més recentment 

aquest tipus de documents també ha estat emprat pel mateix autor a: G. FELIU, La llarga nit feudal. Mil 

anys de pugna entre senyors i pagesos, València, 2010. 
90 C. BATET, “Los capbreves y la reconstrucción del paisaje agrario. El ejemplo de Ciutadilla” a 

Arqueología del paisaje 19-20, Teruel 1998, pàg. 387-395. 
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3. LA VILA: URBANISME I EVOLUCIÓ 

 

A través de la documentació i el treball de camp s’ha realitzat una aproximació 

a l’urbanisme de la vila d’Aitona a la darreria del segle XV, per poder observar la 

realitat en la qual viuen els seus habitants, la ubicació dels espais públics, la forma i 

distribució dels carrers i les cases, la situació dels edificis de culte i la seva relació 

amb l’entramat urbà, la localització dels diferents barris, en resum, per obtenir una 

morfologia de la vila.  

La principal font emprada ha estat el Capbreu Antich, tot i que la informació 

proporcionada ha estat contrastada amb capbreus escrits amb posterioritat i, 

especialment, amb els inventaris dels béns dels moriscos realitzats després de la seva 

expulsió.  

 

Aitona és actualment un poble de mida mitjana en el qual viuen 2415 

persones1. En la trama urbanística poden diferenciar-se amb claredat dues zones: el 

nucli antic i les successives ampliacions d’època moderna i contemporània. 

El nucli antic de la vila s’estén pel barranc i el pla situats als peus de les restes 

del castell dels Montcada, és a dir, en la zona que encara actualment es coneix com la 

Moreria i el carrer Major. Aquesta part del poble, es caracteritza per tenir carrers 

estrets, molts sense sortida, que han de guanyar el desnivell que marca el barranc. El 

carrer Major i el carrer de la Moreria es dibuixen com els principals eixos 

vertebradors d’aquesta zona. El límit d’aquest nucli antic el marca la séquia Major 

que durant segles condicionà el creixement urbanístic del poble. La séquia passa per 

l’actual carrer del Quixeret i travessa el nucli urbà contemporani en sentit est-oest. 

Val a dir que per l’est, el creixement urbanístic estava també condicionat per la séquia 

de Remolins que entra al poble per l’actual carrer Remolins i aboca les aigües a la 

séquia Major sota la plaça Francesc Macià. Les séquies representaven un fre en el 

creixement de la vila donades les seves dimensions i el seu cabdal. Durant segles 

aquestes han transcorregut pel poble destapades, essent una autèntica barrera –com 

pot observar-se a la figura 11- salvada només per alguns ponts que permetien el pas 

per sobre però que restringien el pas a carros i altres vehicles. 

 

                                                 
1 Dades de l’any 2014 segons:  http://municat.gencat.cat 

 

http://municat.gencat.cat/
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Figura 11. Fotografia de 1971 de la séquia Major al seu pas per Aitona2 

 

Les ampliacions d’època moderna i contemporània s’estenen més enllà del 

carrer del Quixeret i de la séquia Major, a redós de la carretera que travessa 

actualment el poble. Aquest ha crescut en major mesura cap a l’oest i cap al sud, 

envaint parcialment les zones planes de l’horta. Es tracta d’un creixement planificat 

en el qual les illes de cases són regulars, generalment de forma rectangular, i els 

carrers ortogonals i amples, seguint el model dels eixamples del segle XX.  

Per poder desestimar sense cap tipus de dubte els eixamples contemporanis 

s’ha emprat un plànol urbà d’Aitona (figura 12) conservat a l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC). El plànol, en el qual es representa només una part del nucli de la 

vila, fou elaborat a principis del segle XX. El mapa té, a més a més, un inconvenient: 

l’escala. A la reproducció gràfica no apareix cap tipus d’escala tot i que la fitxa 

tècnica de l’ICC assegura que està dibuixat a escala 1:100.   

 En el plànol de l’ICC pot observar-se que les dimensions de la vila són molt 

més reduïdes que les actuals. No hi havia construccions a la dreta de la séquia Major i 

el creixement urbà per l’est, era encara limitat. Per comprovar l’escala i l’error que 

podia tenir aquest plànol s’ha utilitzat un programa de SIG, amb l’ajut del qual s’han 

                                                 
2 Les fotografies han estat facilitades per mossèn Antonio Guàrdia, antic rector de les esglésies 

d’Aitona i Seròs.  
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superposat el plànol cadastral actual i el mapa de l’ICC. El resultat obtingut ha 

mostrat que el plànol de l’ICC és poc més que un croquis en el qual no es respecten 

les proporcions de les illes de cases i els carrers. Tot i això, en línies generals el mapa 

reprodueix els carrers tal com són actualment a excepció de la zona de la moreria en 

la qual dibuixa una gran illa, el carrer Sinoga que apareix com un carrer sense sortida i 

l’actual plaça de l’Ajuntament que no hi apareix perquè és de recent creació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de la vila d’Aitona, primera meitat del segle XX (font: ICC) 

 

Malgrat els defectes d’escala i forma, el mapa de l’ICC ha estat de gran ajut a 

l’hora d’eliminar les illes de cases construïdes amb el creixement urbà de la segona 

meitat del segle XX, al mateix temps ha estat un element de referència per poder 

confirmar el recorregut i la longitud d’alguns carrers. 
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Figura 13. Plànol actual de la vila d’Aitona 
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3.1 RECONSTRUCCIÓ DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL  

 

Les dades obtingudes a través del buidat documental, referents a la trama 

urbana, són disperses i inconnexes ja que la finalitat del Capbreu Antich no és 

descriure l’entorn. Tanmateix, gràcies a la lectura i anàlisi de la documentació ha estat 

possible conèixer el nom de diversos carrers així com l’existència d’edificis i llocs 

públics al segle XV. Els esments de carrers són escadussers i la menció d’edificis i 

espais públics es produeix només en el cas que un d’ells limiti amb alguna de les 

possessions que el capbreu descriu. Amb tot, són diversos els carrers que apareixen en 

el Capbreu Antich. Molts d’ells són esmentats com a carrer o com a camí, fet que duu 

a pensar que s’utilitzen indistintament els dos substantius, tot i que sovint també es fa 

referència a algun d’ells com a partida. Val a dir, però, que el document descriu tot 

sovint els carrers com “vies públiques”, sense especificar-ne el nom, probablement 

perquè no en tenien.  

Tot i la poca precisió descriptiva del capbreu ha estat possible identificar onze 

carrers. A més s’han documentat cases fora del recinte emmurallat i als indrets 

coneguts com l’Estirador i les Buteres, tanmateix, no s’ha pogut determinar si es 

tracta de carrers o partides, en el sentit actual, ni la seva ubicació.  

A més dels carrers, el document també mostra l’existència de diversos edificis 

de culte, d’ús públic o d’ús senyorial: el castell, el forn, la mesquita, la sinagoga, 

l’església, les cases de la mesquita, la ferreria i l’abadia. Es mencionen també alguns 

elements de les defenses de la vila com la muralla i una torre. Són tal vegada els 

espais públics els que menys apareixen citats en el capbreu ja que no tenim notícia de 

cap plaça que no sigui la del mercat. 

A l’Aitona del segle XV hi ha, a més, alguns elements que condicionen el 

paisatge urbà: la séquia de Remolins i la séquia Major, el braçal del comte, el camí 

general i les diferents necròpolis, tot i que la jueva no ha pogut ser localitzada sobre el 

terreny. 

Un cop realitzat el buidat documental i obtingudes aquestes referències 

generals, la informació ha estat traslladada sobre un plànol cadastral actual que ha 

estat facilitat per l’Ajuntament d’Aitona. Sobre el plànol s’ha pogut constatar que 

alguns carrers de la vila mantenen el mateix nom que aquells que se citen en el 

capbreu. Tal és el cas del carrer de la Moreria, el carrer Nou, el carrer de la Vall i el 

carrer del Forn. Han perdurat, també, altres elements del paisatge urbà com les dues 
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séquies, que mantenen en gran mesura el traçat que duien en la darreria de l’edat 

mitjana, tot i que han canviat de nom, o el carrer de la Sinoga, que tot i no tenir aquest 

nom a la baixa edat mitjana, té un nom molt revelador. Per contra no queden restes, ni 

memòria històrica entre els vilatans, de la plaça del mercat, de les antigues muralles o 

de la mesquita.  

S’han cartografiat sobre el plànol cadastral tots aquells elements urbanístics 

que es mencionen al Capbreu Antich i que encara es conserven avui dia (figura 14), 

independentment de l’estat actual. Com pot observar-se, s’ha decidit marcar el 

recorregut total dels carrers actuals, en figures posteriors es desestimaran els 

allargaments moderns i contemporanis.  

 

 

Figura 14. Elements urbanístics actuals que estan en relació amb la documentació 

 

Amb aquest primer plànol s’ha obtingut la trama urbana bàsica que ha servit 

com a fonament en la reconstrucció de l’urbanisme d’Aitona a la baixa edat mitjana, 

alhora que marca, amb claredat, uns límits per la vila del segle XV.  

Prenent com a base aquest plànol inicial és necessari aprofundir en l’estudi 

documental per tal de poder discernir entre els elements moderns i contemporanis 

d’aquells que conformaven l’urbanisme de la vila. S’ha cregut convenient estudiar 

cada carrer de forma individualitzada tot observant els diferents esments que en fa la 

documentació i així determinar-ne la possible ubicació i les dimensions i poder-lo 

posar en relació amb les séquies i els edificis de culte. 
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L’anàlisi urbanística s’ha plantejat com un recorregut per Aitona des de 

l’exterior cap a l’interior, de manera que s’iniciarà amb les muralles, seguirà pels 

carrers i finalitzarà amb l’estudi individualitzat dels edificis civils i religiosos, per tal 

d’obtenir una visió global de la vila. 

 

 Les muralles 

 

No queda, actualment, memòria històrica de l’existència d’aquestes muralles i 

en el poble no se n’observen traces del recorregut. Només als peus del castell, entre 

aquest i el carrer Costa, poden observar-se algunes parets construïdes amb pedra i 

argamassa però pertanyen a l’antiga muralla del recinte jussà del castell. 

El Capbreu Antich proporciona vagues referències sobre aquestes muralles. Si 

bé fa esment de quinze possessions3 que limiten, en algun del seus punts cardinals, 

amb la muralla no és suficient informació per poder determinar-ne el traçat. L’únic 

que el document permet saber amb certesa és que la muralla passava per la Moreria i 

propera a la plaça del mercat: 

Primo té unes cases, que eren de Moama Binamir, en la moreria. Afronten a mig jorn ab la 

viuda de Mohama Binamir y ab la muralla de la villa. Estimades en cent y vint sous4. 

 

Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Grau fuster y a sol ponent ab la muralla y a sol 

ixent ab lo mercat. Estimades en dos-cents y cinch sous. Porta-les Antoni Marcodi5. 

 

 

Probablement la muralla no envoltava tota la vila atès que en alguns punts 

l’orografia la fa innecessària. Aquesta devia nàixer als peus del castell i des d’allí 

envoltava la zona sud del nucli habitat, és a dir, aquell punt de la població que estava 

en contacte amb l’horta i, per tant, en una zona plana i fàcilment atacable. En canvi, 

pot qüestionar-se l’existència d’aquesta muralla a la part nord de la població, ja que en 

aquest punt les cases, encara actualment, s’entreguen directament a la paret natural de 

la serra que aquí apareix de forma gairebé vertical.  

Les muralles apareixen citades encara als capbreus de 1611 i en alguns 

documents de 1620. De fet, la construcció, al segle XVIII, de l’església actual en 

l’únic gran espai intramurs que existia a la població indica que la muralla continuava 

                                                 
3 Possessions número: 343, 400, 495, 527, 531, 535, 537, 548, 592, 611, 625, 643, 676, 821 i 832.  
4 ADMC, rotlle 699, fotograma 397. 
5 ADMC, rotlle 699, fotograma 409. 
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encara en peu i que la seva “desaparició” es degué produir al llarg del segle XIX, 

d’aquí que els vilatans no guardin record de l’existència d’aquest mur6.  

Sense cap dubte, la Moreria estava a l’interior del recinte que tancava la 

muralla. Per tant la comunitat musulmana d’Aitona no va ser expulsada fora del 

recinte murat, ni després de la conquesta feudal, ni sota la pressió de les lleis de 

diversos monarques com la reina Maria de Castella i les rígides normes de conducta i 

comportament imposades sobre els sarraïns de Lleida i establertes en les seves 

conegudes Ordinacions7. El fet que l’aljama visqui intramurs no és una excepció, ho 

trobem també a Ascó o a Borja.  

 La muralla incloïa les cases de la vila i alguns corrals, deixant fora només 

algunes cases disperses8.  

De com era l’obra d’aquesta muralla no en queda constància enlloc, la lògica fa 

pensar que es tractaria d’un mur de tàpia seguint la tradició constructiva local en 

aquesta zona que no és, precisament, rica en pedra.  

 

Carrer del Portelló  

 

La muralla tenia diverses portes d’accés. És evident que el topònim d’aquest 

carrer fa referència a una d’aquestes portes d’entrada a la vila i que, per tant, devia 

donar accés a un dels carrers principals. Dels tres esments que el capbreu fa del carrer 

del Portelló (possessions número 737, 749 i 847) només la primera és d’utilitat. En 

aquesta apareix la séquia com a afrontació de la casa descrita9, fet que situa el carrer 

del Portelló proper al pas per la vila d’una de les dues séquies que la travessen.  

Actualment existeix el carrer del Portal que es troba a l’entrada al poble per la 

carretera que ve de Soses en direcció Seròs, i pel costat del qual discorre la séquia de 

Remolins.  

                                                 
6 Desconec com es produí aquesta “desaparició”, si fou desmuntada o enderrocada o si, per contra, va 

ser aprofitada com a paret mitgera entre les cases i resta dintre de les construccions a l’espera de ser 

redescoberta.  
7 Les ordinacions de la reina Maria de Castella han estat recollides per J. MUTGÉ a L’aljama sarraïna 

de Lleida... doc. 199, pàg. 380-382.   
8 El document esmenta exclusivament una casa fora del recinte emmurallat (possessió número 680, 

fotograma 403), i tot i que aquest fet no devia ser molt freqüent, no pot descartar-se la possibilitat que 

hi hagués alguna casa més fora d’aquest recinte. 
9 Primo té unes cases en la partida del Portello. Afronten a mig jorn ab la cèquia y a sol ponent ab los 

hereus de Braym Alfaquel. Estimades en cent sous. ADMC, rotlle 699 fotograma 405. 
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També als capbreus de 1611 s’esmenta un portal situat en el mateix lloc. En 

aquell moment era anomenat Portal de Penaroja perquè donava accés a la partida que 

portava, i porta, aquest nom10. 

Els esments documentals indiquen, doncs, que el portelló medieval es trobava 

en algun punt de l’actual carrer del Portal, probablement a l’alçada del carrer Nou o 

uns metres més endavant, als peus del tossal del castell (figura 15).  

Tot i que el document només fa referència a una de les portes de la muralla, la 

situada a l’est, n’hi havia una altra situada a l’oest, que apareix esmentada com 

portale versus occidentem, 

en una crida al consell 

general de la vila al juny de 

l’any 140011. Aquest portal 

permetia l’accés a la vila 

seguint el Camí General en 

direcció Lleida.  

 

 
 

Figura 15. Situació del carrer del Portelló i dos dels possibles portals 

 

 

Camí General 

 

En una única ocasió s’esmenta aquest camí al Capbreu Antich: 

 
Item té unes cases que eren de Braym de Ayçe. Afronten ab Muça, lo damunt dit, y ab camí 

general. Estimades en cent sous12. 

 

La menció no és aclaridora però el Camí General és, sense cap dubte, el que 

ara es coneix com carrer Major, és a dir, el carrer que travessava la vila i que permetia 

la seva comunicació amb Soses i Seròs i, a major distància, amb Lleida i Mequinensa 

(figura 16).  

                                                 
10 ADMC, rotlle 597 fotogrames 15-302, fotograma 16.  
11 ADMC, rotlle 641, fotograma 192. 
12 ADMC, rotlle 699, fotograma 380. 
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Era doncs la 

principal via de 

comunicació amb la qual 

comptava Aitona al segle 

XV, al mateix temps era 

l’espai viari que va 

articular el creixement de 

la vila des d’aquell 

moment fins als inicis del 

segle XX.  

           Figura 16. Situació del Camí General 

 

Camí del castell/pujada al castell/pujada a l’església 

 

 Al Capbreu Antich de la vila i terme d’Aytona apareixen setze esments a 

aquest carrer13, que en la major part del casos és citat com la pujada al castell, tot i 

que també apareix referenciat sis cops com a camí del castell, un com a costa del 

castell, un com a via pública que puja al castell i un com a camí de la pujada del 

castell. 

La varietat de designacions d’aquest carrer pot portar a confusió: 

Item té un corral en la pujada del castell que afronte a mig jorn ab lo camí del castell y a 

tremontana ab Gali Najar. Estimat en vint sous14. 

 

L’estudi de les afrontacions del carrer ha demostrat que els termes pujada, 

costa, camí i via pública fan referència al mateix element.  

La pujada al castell, doncs, com el seu propi nom indica, és un carrer que salva 

el desnivell existent entre el nucli de població i la fortificació situada al capdamunt 

del tossal que domina la vila, fora del recinte emmurallat. Per tant, és evident que es 

tracta d’un carrer que es dirigeix vers el castell. 

Les mencions documentals permeten posar el carrer en relació amb altres 

elements de l’urbanisme. Certament, només sis de les possessions descrites al 

Capbreu Antich aporten informació sobre la ubicació del carrer, però tot i tractar-se de 

pocs esments han facilitat la localització sobre el plànol cadastral actual de la dita 

                                                 
13 Es tracta de les possessions número: 102, 114, 152, 194, 206, 214, 216, 217, 222, 235, 258, 259, 392, 

631, 764 i 837. 
14 ADMC, rotlle 699 fotograma 401. 
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pujada. A la resta de les possessions situades en aquest carrer i descrites en el 

document, les afrontacions de les cases són els corrals o les cases d’altres propietaris, 

o carrers dels quals no s’especifica el nom, d’aquí que, donada la poca informació que 

aporten, s’hagi desestimat per a la reconstrucció de la trama urbana.   

Dels sis esments que poden ser d’utilitat, en cinc casos la possessió descrita 

afronta amb la mesquita, el carrer de la mesquita o les cases de la mesquita. Fins i tot 

succeeix el cas invers, en la descripció de les afrontacions d’una casa situada al carrer 

de la mesquita es fa referència a la via pública que puja al castell15.  

Només en una ocasió apareixen afrontacions diferents i que es corresponen 

amb carrers que a l’actualitat conserven encara el mateix nom; es tracta d’unes cases 

que pertanyen a Braym Binjamil:   

 
Item té unes cases en lo camí de la pujada del castell. Afronten a ponent ab la vall y ab lo 

camí del forn y a sol ixent ab Ayça Xeya y a mig jorn ab via pública. Estimades en dos-cents sous16. 

 

 

En realitat és la descripció de les afrontacions d’aquestes cases la que ha 

permès situar la pujada al castell en l’urbanisme actual. El carrer del Forn i el carrer 

de la Vall són en realitat el mateix carrer, el canvi de nom es produeix en el punt en 

què el carrer és tallat per l’actual carrer del Portal. Per tant, i a tenor de la descripció 

de les cases de Braym Binjamil, la pujada al castell ha de ser un carrer situat a l’est 

dels dos anteriors, ja 

que la façana 

d’aquestes cases estaria 

mirant a la pujada al 

castell i la part posterior 

estaria orientada vers 

aquests dos carrers.  

       

 

      Figura 17. Situació del Camí del Castell 

 

L’escassa informació no ha estat un impediment per poder situar la pujada al 

castell sobre un plànol cadastral actual. Sabent que és un carrer que se situa als peus 

                                                 
15 Possessió número 194. 
16 Possessió número 258. ADMC, rotlle 699 fotograma 385.  
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del castell i que dóna accés a aquest, que té com a característica definitòria el seu 

pendent i que és paral·lel al carrer de la Vall i al carrer del Forn, l’antiga pujada al 

castell es correspon amb l’actual carrer Costa (figura 17). Aquest és un carrer estret i 

encodolat parcialment, situat als peus del tossal del castell i que permet l’accés cap al 

pla on es situen les restes del conjunt castral. Com el seu nom indica la pujada que fa 

el carrer és destacable ja que tot i ser de curta longitud ha de salvar el desnivell que 

separa el poble del castell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Imatge del carrer Costa als voltants de l’any 1915 

 

En l’actualitat la imatge del carrer Costa és diferent de la que apareix a la 

fotografia (figura 18). Les cases han estat recuperades i moltes d’elles presenten un 

millor estat de conservació. Al fons de la fotografia, al final del carrer, poden 

observar-se les restes de la muralla del recinte jussà del castell.  
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Al carrer que descriu el document hi ha diverses cases i tres corrals. La major 

part de les cases pertanyen a diferents membres de la família Xey o Xeya. És habitual 

trobar en un mateix carrer les cases de diferents membres d’una mateixa família.  

 

Carrer de la Mesquita  

 

Molt proper al carrer que puja al castell es troba el carrer de la Mesquita. Onze 

són les possessions que fan esment o bé a aquest carrer o bé a la mesquita d’aquest 

carrer17. Malauradament, les cites documentals no són gaire concretes i es fa difícil 

situar amb exactitud el carrer de la Mesquita sobre un plànol actual.  

En quatre ocasions les possessions descrites limiten per algun dels costats amb 

el camí que puja al castell18 i en una ocasió amb el camí que puja a l’església19, que de 

fet, són el mateix carrer. Tan sols un dels esments aporta més informació per la 

localització d’aquest carrer: 

 
Item té unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent 

ab lo carrer de la Mesquita. Estimades en cent y vint sous20. 

 

Recapitulant, el carrer de la Mesquita se situa proper al carrer que puja al 

castell i al carrer de Penaroja. Penaroja és una partida de l’horta situada, en l’actualitat 

a l’est del poble, cal pensar doncs, que el carrer de Penaroja facilitava l’accés a l’horta 

a través de la partida que porta aquest nom.  

Amb aquestes vagues dades és difícil situar el carrer de la Mesquita. La major 

dificultat radica en establir-ne la relació amb la pujada al castell, atès que el carrer 

paral·lel a la pujada al castell és el carrer del Forn.  

Cal destacar que el carrer de la Mesquita desapareix aviat de la documentació. 

Sovint hom ha recorregut als capbreus d’època moderna per contrastar la informació 

donada pel Capbreu Antich. En el mateix arxiu hi ha dos llibres en els quals es fa un 

recull de les possessions dels habitants, cristians nous i vells tal com diu el document, 

de la vila d’Aitona21. Ja en aquests dos llibres, datats l’any 1611, és a dir, poc abans 

de l’expulsió efectiva dels moriscos catalans, no es fa esment ni un sol cop a l’antiga 

mesquita o al carrer on aquesta es trobava. El topònim simplement desapareix. 

                                                 
17 Es tracta de les possessions 114, 166, 183, 194, 213, 235, 350, 392, 566, 837 i 838. 
18 Possessions número 114, 194, 235 i 392. 
19 Possessió número 566. 
20 ADMC, rotlle 699 fotograma 381. 
21 ADMC, rotlle 596 fotogrames 503-724,  rotlle 597 fotogrames 15-302. 
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 Realment el fet és destacable ja que als dos documents es fa referència sovint 

a topònims antics. D’altra banda, sembla com si a la vila s’hagués volgut fer tabula 

rasa amb la mesquita o bé com si aquesta hagués pres ràpidament una altra utilitat que 

hagués provocat la ràpida desaparició de la funció original de l’edifici. El fet de la 

desaparició del topònim és sorprenent tenint en compte que al poble ha perviscut, tot i 

que  corromput, el topònim “sinagoga”. Possiblement aquest fenomen de “pèrdua de 

memòria” comença a produir-se amb la conversió obligada de principis del segle XVI, 

moment d’auge de l’antisemitisme que culminarà amb l’expulsió de 1610. 

Amb les dades disponibles no és possible determinar quina era la ubicació del 

carrer, però per proximitat el carrer de la Mesquita podria ser l’actual carrer de Sant 

Gaietà (figura 19). Amb seguretat, i tenint en compte l’emplaçament i  el recorregut, 

aquest carrer formava 

part encara del barri de 

la Moreria. A més, el 

carrer de Sant Gaietà té 

un element que pot ser 

relacionat amb l’antiga 

mesquita.  

 

 

 
         Figura 19. Possible ubicació del carrer de la Mesquita 

 

A l’extrem sud del carrer, a la cruïlla entre aquest i el carrer Major s’alça 

l’església de Sant Gaietà. És una església de planta quadrada reconstruïda a la primera 

meitat del segle XVIII. A la documentació consultada a l’Arxiu Ducal de Medinaceli 

a Catalunya no he trobat cap esment que faci referència a l’església de Sant Gaietà, ni 

tan sols en els capbreus del segle XVII. De fet, els documents del segle XVIII 

expliquen que al lloc on s’ha d’alçar el nou edifici hi havia una antiga capella 

enrunada, de la qual queda poc més que la portalada22.  

                                                 
22 Item sàpia lo arrendatari que deurà aprofitar la pedra de la portalada vella, y aquella repicar-la bé 

y lo fer la portalada nova ha de ser seguint lo rumbo de la planta. Item sàpia lo arrendatari que lo 

desenrunar dita obra, y fer lo fossos per a els fonaments de la obra nova correrà a càrrech y cuidado 

de la vila. I. PUIG, “D’arquitectura i mestres de cases a la Lleida del segle XVIII: els Biscarri” a URTX 

núm. 16, pàg. 165-214, pàg. 190. En aquest article es recull la documentació que mostra el procés de 

construcció de l’església i en el qual es descriuen les seves característiques arquitectòniques. 
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Puix que és coneguda la reutilització de mesquites com a esglésies23 i que la 

capella de Sant Gaietà no apareix en la documentació abans de la primera meitat del 

segle XVIII, el temple musulmà podia haver estat ubicat al mateix lloc que la capella, 

que casualment està situada als peus del barri de la Moreria i és de fàcil accés des de 

tots els carrers que conformen l’esmentat barri.  

Dissortadament no existeixen referències documentals o arqueològiques que 

puguin reforçar o refutar el que aquí només s’apunta com a hipòtesi.  

 

Carrer de la Vall 

 

Actualment el carrer de la Vall és paral·lel al carrer Nou. Naix al pas de la 

séquia Major per la plaça de la bàscula o plaça Francesc Macià i mor en topar amb el 

carrer del Portal (figura 13). És un carrer estret, sense voreres amb cases de dues 

plantes a banda i banda.  

El Capbreu Antich fa setze esments a possessions situades en aquest carrer, de 

les quals poques són les que indiquen la seva ubicació exacta24. Només tres 

possessions aporten indicis que permetin comprovar la correspondència entre l’actual 

carrer de la Vall i el que apareix mencionat al Capbreu Antich25.  

Una d’aquestes mencions ha estat emprada ja en l’anàlisi del carrer de la 

Pujada al Castell i fa referència a les cases de Braym Binjamil situades en aquell 

carrer que afronten a l’oest amb la Vall i el camí del Forn26. 

Dues cites més permeten donar-ne una ubicació més concreta. Així en la 

possessió número 256 s’al·ludeix, com a límit sud de les cases descrites, a la séquia de 

Remolins. Aquesta entrega les seves aigües a la séquia Major en un punt que és difícil 

determinar, atès que ambdues estan soterrades al seu pas per la vila, però que es troba 

sota l’actual plaça Francesc Macià.  

D’altra banda, en la descripció de la possessió 774 s’indica que el carrer de la 

Vall està proper al carrer Nou, perquè hi ha una casa situada al primer carrer que té 

com a afrontació, en un punt cardinal que no es determina, el carrer Nou.  

                                                 
23 Epalza explica el procés més habitual de transformació a: M. EPALZA, “Mutaciones urbanísticas 

debidas a la transformación de mezquitas en iglesias” a VI Simposio Internacional de mudejarismo, 

Zaragoza 1995, pàg. 501-518.  Nombrosos són els exemples que poden trobar-se al llarg de la 

Península Ibèrica de mesquites que han estat reconvertides en esglésies, tal vegada el cas més conegut 

és el de la mesquita de Còrdova, però poden trobar-se exemples més propers en el territori. Tal és el cas 

de l’actual santuari del Sant Crist a Balaguer o la Seu Vella de Lleida.  
24 Possessions número: 45, 82, 103, 198, 256, 258, 312, 363, 637, 739, 774, 791, 798, 799, 805 i 808. 
25 Possessions número 256, 258 i 774. 
26 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 385.  
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Recórrer als capbreus de 1611 no ha aportat més dades. Aquests confirmen la 

proximitat entre el carrer de la Vall i el carrer del Forn i alhora l’escassa distància 

respecte a la moreria27:  

 
 Corral de Domingo Laye en la calle de la vall. Conffronta con casa de Bertrán Gastó y la 

sacanella de se sube a la moraria28. 

 

Malgrat les breus 

referències documentals 

no es pot posar en dubte 

la coincidència entre 

l’actual carrer de la Vall i 

el que s’esmenta al 

Capbreu Antich (figura 

20). 

              Figura 20. Situació del carrer de la Vall 

 

 

Carrer del Forn 

 

Situat a continuació del carrer de la Vall, el carrer del Forn és actualment un 

carrer excepcional a la vila. El cap del carrer, just la part que toca amb el carrer del 

Portal, està coberta i s’accedeix, tal com pot observar-se a la fotografia (figura 21), a 

través d’un passatge emmarcat per uns arcs lleugerament apuntats. És un dels carrers 

més llargs del casc antic, remunta la petita vall situada als peus del castell i dóna accés 

a les eres i els secans situats al nord de la vila, a la part alta.  

El carrer ha perdut els còdols de l’empedrat i, actualment, està asfaltat però 

conserva part de la fesomia original que encara pot observar-se a la fotografia (figura 

21).  

El topònim “forn” apareix ja a la documentació tot i que són pocs els esments 

que en fa el Capbreu Antich. Només cinc musulmans tenen possessions en aquest 

carrer29. 

 

 

                                                 
27 ADMC, rotlle 597 fotograma 18 i 20. 
28 ADMC, rotlle 597 fotograma 37. Una secanella és com es coneix a Aitona, encara avui dia, els petits 

carrers, de curta longitud i molt desnivell, sovint salvat amb escales.  
29 Possessions número: 143, 210, 258, 262 i 342. 
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Figura 21. Imatge del carrer del Forn a mitjans del segle XX 

 

 

Les breus referències 

documentals situen el carrer 

proper al carrer de la Vall i a 

la pujada al castell, dades que 

concorden amb la situació de 

l’actual carrer del Forn 

(figura 22) . A l’edat mitjana 

el carrer era però de menor 

longitud.             Figura 22. Situació del carrer del Forn 

 

Carrer Nou 

 

 Aquest és un altre dels carrers que ha conservat el topònim fins als nostres dies 

i alhora és un dels que apareix més mencionat al Capbreu Antich. El carrer Nou és 

actualment un carreró sense sortida que naix a la plaça de la Bàscula o plaça Francesc 

Macià en el punt en què aquesta és travessada per la séquia, ara soterrada. El carrer, 

que té una petita travessia oberta al llarg del segle XX, que permet l’accés al carrer de 

la Vall, és estret i està atapeït de petites cases d’una o dues plantes. 



 96 

Era necessari contrastar la informació del Capbreu Antich amb el carrer actual 

per comprovar que realment la seva ubicació era la mateixa al segle XV. En aquest 

document es fa referència a vint-i-nou possessions situades en aquest carrer30. A 

diferència del que passava amb la pujada al castell, en aquest cas, totes les mencions 

es refereixen al carrer Nou com a “carrer”. Dissortadament, tot i disposar de tants 

esments documentals, la informació que aporten les descripcions de les possessions 

dista molt de la donada en altres ocasions de manera que només quatre de les 

possessions descrites mostren indicis sobre la seva possible ubicació. Es tracta de 

quatre cases que limiten a migdia, és a dir, al sud, amb la séquia de la Ribera31. 

Item té unes cases en lo carre Nou. Afronten a mig jorn ab la cèquia de la Ribera y a 

tremontana ab Junis Almallori Cuguet. Són estimades en dos-cents sous32. 

  

D’altra banda, hi ha una possessió que indica que el carrer Nou es trobava 

proper al carrer de la Vall: 

Item té unes cases en la vall que afronten a mig jorn ab Ayçe Almallori comissari y ab los 

hereus de Botiller y a sol ponent via pública y ab Ayçe Amade Alcalell y ab lo carrer Nou y la Vall 

davall. Estimades en quatre-cents y vint sous33. 

 

La descripció de les afrontacions d’aquestes cases és una mica confusa, ja que  

l’expressió “davall” fa difícil establir quina és la relació exacta entre els dos carrers, la 

proximitat física dels quals, però, queda palesa.  

Les referències documentals, malgrat la confusió, mostren la correspondència 

entre l’actual carrer Nou i el que apareix al Capbreu Antich (figura 23). Es tracta d’un 

carrer proper al carrer de la Vall i que té com a límit inferior la séquia Major; 

actualment, i a causa del soterrament de la séquia, la plaça s’ha convertit en aquest 

límit. Al segle XV, però, era un carreró sense sortida pels seus extrems: per una banda 

limitava amb les mateixes cases del carrer i per l’altra amb la séquia.  

                                                 
30 Són les possessions següents: 34, 36, 44, 46, 55, 60, 61, 64, 66, 71, 72, 80, 118, 164, 170, 202, 248, 

498, 499, 507, 509, 510, 655, 659, 662, 668, 672, 774 i 785.  
31 Possessions número 36, 60, 61 i 668. 
32 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 402. 
33 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 407. 
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Vull insistir aquí en el topònim del carrer. Com he exposat, designar un carrer 

amb l’adjectiu “nou” implica que és de nova creació i que, per tant, està fora del nucli 

original. És difícil precisar un moment concret per a la seva construcció, 

probablement no fou en la immediata postconquesta sinó amb posterioritat a aquesta. 

El que és indubtable 

és que el carrer el 

conformen les cases 

que habitaran els 

musulmans 

nouvinguts.  

 

 

 
 

 

 

       Figura 23. Situació del carrer Nou 

 

 

Carrer de Pere Joffre i Carrer de Pere Serra  

 

Aquests són els dos únics carrers que apareixen al Capbreu Antich que reben 

nom de persona. Probablement es deu al fet que prenen el nom de la persona que hi té 

un major nombre de possessions.  

Òbviament, els topònims han desaparegut del nomenclàtor actual de carrers i 

els breus esments documentals impossibiliten la ubicació del primer i permeten només 

una localització aproximada del segon.  

Només tres possessions34 fan esment al carrer de Pere Joffre i en cap d’elles es 

dóna com a afrontació un altre carrer o qualsevol altre element que en permeti la 

localització. 

El carrer de Pere Serra conserva encara menys esments, ja que només les 

possessions 227 i 231 en fan referència. Es tracta de dos corrals, situats un al costat de 

l’altre i que tenen les mateixes afrontacions.: 

 

Item té un corral en lo carrer de Pere Serra. Afronte a mig jorn ab la cèquia y a sol ponent ab 

la sinagoga dels jueus. Està estimat en quoranta sous35. 

 

                                                 
34 Possessions número 731, 732 i 734. 
35 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 384.  
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Si bé les cites documentals són escasses pot situar-se de forma aproximada 

aquest carrer. El fet que limiti amb la séquia mostra que un dels seus extrems es situa 

en l’actual carrer del Quixeret que té el mateix recorregut que la séquia Major. Podria 

tractar-se de l’actual carrer del Pou, situat entre el carrer de la Vall i el carrer Sinoga, 

malauradament, la manca de dades obliga a apuntar-ho només com una hipòtesi. 

Val a dir, que els dos carrers no són esmentats ni als capbreus de 1611 ni als 

documents de 1620 ni en altres documents contemporanis al Capbreu Antich 

consultats a l’ADMC.  

 

La Moreria: camí de la Moreria, pujada de la Moreria 

 

La Moreria ha estat el carrer més difícil d’emplaçar, ja que la documentació és 

confusa en referir-s’hi. Al Capbreu Antich hi ha un total de vint-i-vuit esments de 

possessions situades a la moreria36. El problema radica en saber a què al·ludeix el 

document amb el mot “moreria”.  

En tres ocasions es fa referència a la pujada de la moreria, en una ocasió es fa 

al·lusió al carrer de la Moreria i una també al camí de la Moreria, mentre que el 

document fa cinc esments a la partida de la Moreria i en setze ocasions fa referència 

simplement a la Moreria. El dubte apareix en intentar saber si la pujada, el camí, el 

carrer, la partida i la Moreria són el mateix element.  

Atès l’elevat nombre de musulmans que habitaven a l’Aitona baixmedieval es 

fa difícil pensar que la Moreria del poble fos exclusivament un carrer. Possiblement, 

doncs, quan el Capbreu Antich es refereix al carrer, el camí o la pujada a la Moreria fa 

referència al carrer principal, a l’eix vertebrador d’aquesta, a banda i banda del qual 

naixerien altres carrers i carrerons de traçat més curt37. En canvi, quan el document 

parla de la Moreria, sense més especificacions, probablement fa referència al barri i, 

per tant, la possessió descrita podria trobar-se tant al carrer principal com en qualsevol 

dels altres carrerons que el conformen.  

La vila actual conserva un carrer anomenat Moreria (figura 24). Es tracta d’un 

carrer que naix en una cruïlla amb el carrer Coma, darrere de l’església de Sant 

Gaietà. La característica principal del carrer és que salva un fort desnivell, ja que duu 

                                                 
36 Possessions número: 105, 24, 277, 313, 355, 362, 375, 439, 451, 452, 474, 475, 519, 535, 537, 547, 

555, 557, 567, 574, 611, 645, 687, 706, 775, 780, 812 i 828. 
37 Aquesta estructura és habitual en les moreries aragoneses. M. L. LEDESMA, “El urbanismo de las 

morerías y de los núcleos rurales en Aragón y Navarra. Estado de la cuestión y propuestas de estudio” a 

Actas VI simposio internacional de Mudejarismo, Zaragoza 1995, pàg. 519-534. 
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des de la zona intermèdia del poble fins a les eres de la part alta. Aquest carrer era, a 

l’edat mitjana, el vial principal del barri de la moreria, el nucli de la qual estava 

format pels atzucacs que se situaven a l’est del carrer, als quals s’accedia a través de 

l’actual carrer de les Eres, i les illes de cases situades entre el carrer de la Moreria i al 

carrer de Sant Gaietà. 

 La Moreria no és un espai segregat dintre de la vila, sinó un barri més, 

característica aquesta que 

també es dóna en les 

moreries aragoneses38. 

Aquesta era el nucli 

urbanístic original, el del 

primitiu assentament 

andalusí, a redós del qual es 

va conformant la vila feudal.  

      Figura 24. Situació actual del carrer de la Moreria 

 

Carrer de Penaroja 

 

El nom d’aquest carrer fa referència a una de les partides de l’horta que 

envolten el nucli urbà. Per tant, no hi ha cap dubte a l’hora d’afirmar que el carrer 

mena cap a la partida que duu aquest nom.  

Al Capbreu Antich hi ha dinou esments d’aquesta via39. Val a dir, que de 

vegades, com succeeix en altres ocasions, el carrer és anomenat també partida o camí. 

D’aquests dinou esments només dos aporten informació sobre la seva ubicació. En un 

cas una casa situada al carrer de Penaroja limita a l’oest amb el carrer de la Mesquita40 

i en una altra ocasió la possessió descrita limita a l’est amb la casa de la mesquita41. 

Certament, aquestes dades fan incomprensible la relació entre ambdós carrers. 

Sembla que el carrer de Penaroja hauria de tenir un traçat que enllaci amb el 

camí que duu a la partida del mateix nom que està situada a l’est del poble. 

Actualment a la vila existeix un carrer conegut com camí de Penyaroja situat en un 

extrem l’eixample contemporani del poble, enllaçant amb el carrer del Portal.  

                                                 
38 F. J. GARCÍA MARCO, Las comunidades mudéjares..., pàg. 148 
39 Es tracta de les possessions número: 123, 124, 125, 128, 129, 133, 136, 137, 149, 154, 166, 187, 192, 

208, 209, 278, 671, 792, 838. 
40 Possessió número 166.  
41 Possessió número 838. 
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És difícil, amb les dades que ofereix la documentació consultada establir cap 

tipus de relació entre l’actual carrer de Penyaroja i el que apareix esmentat al Capbreu 

Antich. En el cas que a la baixa edat mitjana el camí tingués el mateix recorregut que 

l’actual carrer aquest estaria fora del límit que marcaven les muralles de la vila.  

 

 La plaça del mercat 

 

 De nou amb el mercat es repeteix la mateixa situació que en molts altres 

carrers, el Capbreu Antich en fa nombrosos esments però la informació obtinguda no 

permet ubicar-lo sobre el plànol cadastral actual, tan sols es pot afirmar que era proper 

a la muralla42.  

Una mica més precisos són els capbreus de 1611. En aquests s’esmenta una 

casa situada al mercat que limita amb el camí que duu a Fraga43. A la figura 13 pot 

observar-se com el camí de Fraga està situat al nord-est de la vila i com el seu traçat 

mena cap a la zona de secans.  

Inesperadament, han estat documents més moderns els que han facilitat la 

localització de la plaça del Mercat. L’any 1754 el marquès d’Aitona donà permís al 

vilatans per desmuntar l’antiga església i el castell i aprofitar les pedres per construere 

ecclesiam parrochialem novam intus dicta villa de Aitona, et in platea del mercat44. 

Així doncs, la nova església parroquial es basteix en l’únic gran espai intramurs que té 

la vila: la plaça del Mercat. Aquesta església de la qual parla el document no és altra 

que l’actual església de Sant Antolí (tot i que l’actual és una reconstrucció posterior a 

la Guerra Civil) situada a l’inici del carrer que es converteix en el camí de Fraga 

(figura 25).  

La informació ha estat obtinguda d’un document molt tardà i podria 

qüestionar-se si el lloc de mercat s’hauria mantingut a la vila secularment. Estudiant 

l’urbanisme actual no s’observen traces de l’existència de cap altra plaça de 

dimensions similars que hagués tingut capacitat per albergar-hi un mercat, d’altra 

banda la seva situació propera al camí general i a una de les portes d’entrada a la vila 

fan d’aquest emplaçament un lloc immillorable per a l’intercanvi comercial.  

                                                 
42 Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Grau Ffuster y a sol ponent ab la muralla y a sol ixent ab 

lo mercat. Estimades en dos-cents y cinch sous. Porta-les Antoni Marcodi. ADMC, rotlle 699 

fotogrames 371-413, fotograma 409. 
43ADMC, rotlle 596 fotogrames 503-724, fotograma 633. 
44 AHL, sign. 809, folis 60v-68v. 
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Les notícies documentals no faciliten cap altra dada, per tant, hom ignora tant 

la morfologia com la superfície de la plaça. Tampoc poden observar-se’n in situ restes 

ja que les grans dimensions 

de l’església i la construcció 

de cases noves molt 

pròximes a aquesta han 

desdibuixat les antigues 

traces urbanístiques.  

   

   

Figura 25. Situació de la plaça del mercat 

 

 Els edificis de culte: l’església, la mesquita i la sinagoga  

 

 Tres són els temples documentats a l’Aitona baixmedieval, que es corresponen 

a cadascuna de les comunitats religioses que hi habitaven.  

 Com s’ha posat de manifest el temple musulmà no ha estat localitzat amb 

precisió, tot i que podria trobar-se en el lloc on actualment hi ha l’església de Sant 

Gaietà. L’església de la comunitat cristiana d’Aitona, en canvi, es trobava a l’interior 

del recinte castral. En una sola ocasió s’ha documentat un esment a l’església en el 

Capbreu Antich:  

 
Item té unes cases en lo carrer de la Mesquita. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent 

ab la mesquita y a sol ponent ab lo camí que puje a l’yglesia. Estimades en cent xixanta sous. Porte-les 

Pere Arancis45. 

 

 

Sense cap mena de dubte el carrer a què es refereix aquesta cita no és altre que 

el carrer Costa, és a dir, el carrer que puja al castell. Durant les intervencions 

arqueològiques de 2009 al recinte jussà del castell es van localitzar les restes de 

l’antiga església parroquial amb l’advocació de Sant Antolí, aquesta fou desmuntada 

pedra a pedra, juntament amb el castell46. Es tracta d’una església d’una sola nau amb 

la porta d’accés al sud, capçalera absidada i campanar als peus47. No es va poder 

determinar el moment de construcció de l’església. No és esmentada al document 

                                                 
45 Possessió número 566. 
46 AHL, sign. 809, folis 60v-68v. 
47 M. MONJO, Memòria de la intervenció arqueològica al castell d’Aitona (Aitona, Segrià). 2009. 

Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Generalitat de Catalunya. 
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conegut com Ordinatio Ecclesiae de l’any 116848 i no apareix a la documentació fins 

a la visita pastoral de 136149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Planta de l’església i el conjunt castral d’Aitona segons el resultat de les intervencions 

arqueològiques de 2009 (dibuix: I. Pastor) 

 

Un cas especial és el de la sinagoga, perquè tot i que la documentació 

l’esmenta, mai no se n’especifica la ubicació50. A la toponímia actual de la vila 

existeix un carrer que crida especialment l’atenció i que pot aportar dades per la 

localització del temple jueu: el carrer Sinoga. Es tracta d’un carrer que uneix els 

actuals carrer Major i carrer Vint-i-set de gener, però que en el plànol de principis del 

segle XX conservat a l’ICC (figura 12) apareix com un carrer sense sortida que naix al 

carrer Major i que no arriba a tocar la séquia Major.  

El topònim actual sembla evocar la sinagoga dels jueus, i així ho confirma 

Coromines que assegura que es tracta d’una alteració d’aquest mot51. El Capbreu 

                                                 
48 VVAA, Catalunya Romànica vol. XXIV..., pàg. 72-73.  
49 ACL, Llibre de visites pastorals, VP_0001/005r-006r. 
50 Alguns estudis apunten que a l’edat mitjana una sinagoga pot ser una casa particular que es 

transforma en temple en les hores de culte. Per una reflexió al voltant d’aquests edificis religiosos: J. 

RIERA, “Les sinagogues medievals” a L’avenç núm. 81, abril 1985.  
51 J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, Barcelona 1994, col. VII pàg. 136. 
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Antich és l’únic document consultat que mostra l’existència d’aquest temple, tot i que 

només en fa dos esments52:  

 
Item té un corral en lo carrer de Pere Serra. Afronte a mig jorn ab la cèquia y a sol ponent ab 

la sinagoga dels jueus. Està estimat en quoranta sous. 

 

Primo té unes cases que eren del jueu Tabo. Afronten a mig jorn ab la cèquia y a sol ponent 

ab lo jueu damunt dit y a sol ixent ab la sinagoga dels jueus y a tremontana ab via pública. Estimades 

en cent sous. 

 

Els dos breus esments no aporten suficient informació per determinar si 

l’actual carrer Sinoga havia albergat l’antic temple jueu. Indubtablement la sinagoga 

es trobava en un carrer que moria en topar amb la séquia Major, és a dir l’actual carrer 

del Quixeret, i que es situava a la dreta d’aquesta. Sense més elements d’anàlisi 

qualsevol dels carrers amb aquestes característiques podria haver estat el carrer on es 

trobava la sinagoga. De fet, el Capbreu Antich mai parla d’un carrer de la sinagoga 

sinó simplement del temple, per tant, aquest podria haver-se ubicat en qualsevol dels 

carrers descrits amb anterioritat i que també moren a la séquia, com el carrer de la 

Vall o el carrer Nou.  

Si bé és simptomàtic que un carrer hagi conservat el topònim Sinoga no 

podem afirmar que aquest sigui el carrer al qual es refereix el document, tot i que tant 

els actuals carrer Sinoga i carrer del Pou formaven part de la trama urbana de l’Aitona 

medieval.  

 En el plànol de 

situació (figura 27) s’han 

marcat amb un interrogant 

tant la mesquita com la 

sinagoga, donat que el seu 

emplaçament presenta encara 

alguns dubtes.  

 

 

Figura 27. Situació de l’església parroquial al segle XV i 

possible situació de la mesquita i la sinagoga 

 

 

 

 

                                                 
52 Possessió número 227, possessió número 870. 
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El castell   

 

 La fortificació domina la vila ja que és l’edifici situat a una cota més elevada 

(figura 28). El castell era la residència de la branca lleidatana de la família Montcada 

tot i que també disposaven d’un palau a la ciutat de Lleida.  

 Atès que al segle XVIII es produeix el desmuntatge sistemàtic de l’edifici 

poques són les restes visibles de l’edificació. En les intervencions arqueològiques s’ha 

posat al descobert un edifici de planta triangular situat damunt d’una penya que 

domina el poble, al qual s’accedeix a través d’una rampa situada a la part oest (figura 

26). Dels tres costats de l’edifici el que està situat directament sobre el poble presenta 

molt mal estat de conservació 

ja que s’esllavissà. La cara 

millor conservada és la nord en 

la qual pot observar-se un pany 

de muralla en prefecte estat de 

conservació i dues torres 

circulars situades als extrems 

(figura 29).  

        Figura 28. Situació del castell 

 

   El conjunt castral és, però, de majors dimensions ja que l’edifici es troba a l’interior 

d’un gran recinte definit per una muralla amb diverses torres de les quals encara 

poden observar-se algunes restes malgrat haver-s’hi adossat algunes construccions 

contemporànies. Aquest gran recinte jussà inclouria a l’interior l’església, un 

cementiri i possiblement un pati d’armes53. 

Tot i que tradicionalment s’ha assegurat que el castell té un origen musulmà54, 

l’arqueologia no ha mostrat aquest origen; l’atribució d’aquest horitzó cronològic es 

deu al fet que el castell d’Aitona apareix en el document de concòrdia entre el caid de 

Lleida, Ibn Hilāl, i el comte de Barcelona Ramon Berenguer III l’any 112055. Com 

veurem el castell que apareix en aquest document no es correspon amb les restes 

localitzades a la part alta de l’actual Aitona.  

                                                 
53M. MONJO, I. PASTOR, “Origen, evolució i regressió del castell del Montcada d’Aitona” a Shikar 

núm. 1, Lleida 2014, pàg. 30-35. 
54 R. PITA, “Datos arqueológicos provinciales” a Ilerda, Lleida 1949, J. I. RODRÍGUEZ DUQUE, 

Materiales para una carta arqueológica del Bajo Segre. Tesi de llicenciatura inèdita. Universitat 

Autònoma de Barcelona, 1980, pàg. 110. 
55 J. VILLANUEVA, Viage literario...  vol XVI, pàg. 159-160, ap. I. 
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En realitat, les restes que poden observar-se mostren un castell amb una 

tipologia constructiva pròpia de la baixa edat mitjana56, manat construir per Pere de 

Montcada que hi signà el seu testament l’any 130057. Fou però Ot de Montcada, el 

vell, qui donà a l’edifici la seva forma final58. 

 

 

Una vila, tres necròpolis 

 

És evident que cadascuna de les tres comunitats religioses que habitaven a 

Aitona a la baixa edat mitjana tenia la seva pròpia necròpolis. Tot i que al Capbreu 

Antich es fa un únic esment al cementiri musulmà i que no es dóna notícia dels altres, 

és fàcil afirmar que la necròpolis cristiana es trobava a redós de l’església parroquial 

de la vila. És a dir, a redós de l’església del castell. De fet, així en deixen constància 

les visites pastorals59.  

                                                 
56 M. MONJO, I. PASTOR, Programa d’actuació per a la recuperació i posada en valor del castell 

d’Aitona. Ajuntament d’Aitona, inèdit. 
57 ADMC, rotlle 577, fotograma 669.  
58 ADMC, rotlle 578, fotogrames 68-100. 
59 Aquestes es troben a l’Arxiu Capitular de Lleida.  

Figura 29. Vista general de la cara nord del castell (imatge: M. Monjo, I. Pastor) 
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D’altra banda, existeix al poble una comunitat jueva, com posa de manifest la 

presència de la sinagoga, però no s’ha localitzat cap esment documental referent a una 

possible necròpolis d’aquest grup religiós. 

De fet, el mateix succeïa amb el cementiri musulmà, malgrat que aquest devia 

haver estat bastant gran. Ni documentalment ni arqueològicament havia estat possible 

localitzar-lo. Tan sols una vaga referència en un dels llibres d’inventari dels béns del 

cristians nous apunta a la possible situació de la necròpolis: 

 
Casa de los popillos de Juan Pueyo en el camino de Fraga. Conffronta con casa de Bartolomé 

Roca y fossar qui dizen de los moros.60 

 

La cita documental situa, doncs, la necròpolis musulmana en un dels vorals del 

camí de Fraga que actualment duu a la part alta de la vila. No es pot dubtar a afirmar 

que aquest cementiri es trobava, a l’edat mitjana, fora del recinte emmurallat. 

Actualment l’antiga necròpolis deu haver quedat sepultada sota el nucli urbà i resulta 

impossible determinar-ne la ubicació exacta.  

Sens dubte, l’austeritat d’aquest lloc degué facilitar-ne la prompta desaparició 

un cop expulsats els moriscos de la Península Ibèrica, de fet actualment no en resta 

cap record ni en la memòria històrica ni en la microtoponímia de la vila.  

 

Un cop realitzada l’anàlisi exhaustiva del Capbreu Antich, i contrastada amb 

altres fonts, s’ha pogut delimitar el nucli urbà baixmedieval de la vila d’Aitona (figura 

30). 

Aitona es situava en l’eix viari dibuixat pel Camí General que permetia la 

comunicació entre aquesta població i les viles veïnes de Soses i Seròs i que duia cap a 

Lleida a l’est i Mequinensa i l’Ebre al sud. La vila estava envoltada per una muralla 

que permetia la defensa davant de possibles intrusions. 

En l’urbanisme medieval poden observar-se dos moments de creixement de la 

vila. El nucli més antic, i possiblement el que dóna origen a la vila en època islàmica, 

és el conformat per la Moreria, el carrer del Forn i el carrer que puja al castell (figura 

30). Es tracta d’una zona d’urbanisme aparentment desordenat que en trobar-se en una 

zona elevada, tot i que no en el punt més alt que està ocupat pel castell, ha d’adaptar-

se al vessant. Així doncs, la característica principal d’aquests carrers és la seva 

inclinació, sovint salvada per escales tot i que també cal destacar-ne l’estretor. 

                                                 
60 ADMC, rotlle 596 fotogrames 503-724, fotograma 633. 
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És possible que el nucli andalusí d’Aitona sigui el que Sénac anomena 

llogarret fortificat, és a dir, un nucli de petita extensió, associat a una fortificació, 

situat al cim del vessant ocupat per l’àrea d’habitatges que està orientada cap al sud61.  

 

Figura 30. Vila d’Aitona al segle XV 

 

L’ampliació d’aquest nucli original la conformen la zona del mercat, i els 

diversos carrers situats a l’esquerra del carrer Major, entre aquest i la séquia Major 

(figura 31). És una zona amb un urbanisme més ortogonal, amb carrers amb tendència 

a la regularitat i lleugerament més amples que han d’adaptar-se al pas de la séquia per 

la vila. Aquests són carrers sense desnivell, guanyats a la zona d’horta, totalment 

plana. La construcció d’aquest eixample es produí després de la conquesta feudal i 

s’amplià en època moderna. 

A causa de la important presència de focs musulmans, la població 

conqueridora no ocupà el nucli original sinó que creà nous barris on instal·lar-se. Són, 

doncs, aquests nous barris els que marquen el creixement de la vila a partir dels segles 

XII i XIII. Aquesta dinàmica que s’ha pogut observar a Aitona repeteix patrons que 

s’han documentat en aquelles zones on la població sarraïna es mantingué després de la 

conquesta, habitualment a les zones rurals properes d’Aragó i especialment la Ribera 

                                                 
61 Ph. SÉNAC, “Poblamiento, hábitats rurales...”, pàg. 398.  
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d’Ebre on la Carta de Seguretat permetés als musulmans indígenes conservar els seus 

béns i no els obligà a traslladar-se extramurs62.  

 

 
Figura 31. Fases evolutives del nucli urbà 

 

Amb aquest creixement, el nucli urbà va envair parcialment la zona d’horta i 

part del recorregut de les séquies passà a formar part de l’entramat de carrers, 

provocant l’adaptació del nou urbanisme a la xarxa de rec preexistent. Tots aquests 

canvis eren una realitat a la darreria del segle XV.   

Tanmateix, existeixen nombrosos exemples de nuclis medievals que en el seu 

creixement han absorbit part del sistema de rec. Tal és el cas de la moreria d’Osca 

estudiada per Conte63. També Teixeira64 mostra a Vera de Moncayo com la séquia 

passa per dins del nucli urbà limitant un creixement que esdevé inevitable i que 

s’estén cap a la zona d’horta. Al País Valencià Selma ha documentat processos 

similars a les moreries d’Onda i Sogorb65. Amb tot, es posa de manifest que Aitona 

segueix processos si no iguals, molt similars als patits pels nuclis rurals aragonesos, 

                                                 
62 J. SERRANO DAURA, Senyoriu i municipi... vol. I pàg. 304. 
63 A. CONTE, “La morería de Huesca” a VI Simposio Internacional de mudejarismo, Zaragoza 1995, 

pàg. 613-618. 
64 S. TEIXEIRA, El dominio del monasterio de Veruela: la gestión de un espacio agrario andalusí. Tesi 

doctoral inèdita. Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 141. 
65 S. SELMA, “La construcción del espacio urbano y la distribución de las unidades domésticas en las 

morerías valencianas de Onda y Segorbe” a VI Simposio Internacional de mudejarismo, Zaragoza 

1995, pàg. 705-718. 
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tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit evolutiu, o fins i tot en altres aspectes com el 

manteniment de la població sarraïna.  

Si bé l’urbanisme baixmedieval ha d’adaptar-se al sistema hidràulic 

preexistent no succeeix el mateix amb els edificis de culte i de poder. Ni el castell, ni 

l’església ni la mesquita semblen tenir un paper important en l’ordenació i la 

distribució urbanística. El castell té una finalitat militar i de demostració de poder per 

part dels senyors, d’aquí la seva ubicació i la seva nul·la relació amb el nucli urbà. 

L’església està estretament vinculada al castell i a més a més, no és l’edifici religiós 

de major entitat, donat que la població cristiana és minoritària en nombre.  

Cas a part és la mesquita. Sembla que a causa de la quantitat de sarraïns 

documentats a l’Aitona baixmedieval el paper del temple hauria de ser preponderant. 

És cert que no ha pogut ser situada sobre un plànol, però tampoc pot observar-se en 

l’urbanisme actual un punt de convergència dels diferents carrers de la moreria, ni un 

emplaçament preeminent on hagués pogut estar situada la mesquita. Això es deu, 

segurament, a la necessitat del nucli a adaptar-se a l’orografia del terreny i al fet que 

la mesquita rural no acostuma a ser un edifici monumental amb un paper central en 

l’urbanisme. D’altra banda, és precisament aquesta necessitat d’adaptació al terreny el 

que confereix a Aitona la seva morfologia característica de carrers estrets i inclinats.  

El manteniment d’aquestes moreries, d’aquest nucli originari, en època 

baixmedieval no fa més que mostrar la immobilitat urbanística dels nuclis rurals on 

els sarraïns conformaren la majoria de la població i on, per tant, es van poder 

conservar, entre altres elements, les estructures urbanístiques. L’arribada de nous 

colons es plasmà urbanísticament en la construcció de nous barris de cases per a 

aquests que modificà l’urbanisme de l’antiga alqueria musulmana.  

La principal modificació fou l’ampliació dels recintes emmurallats originals 

per tal de dotar de protecció els nous barris. D’aquesta manera, el nucli original i 

l’ampliació feudal passaren a conformar una sola vila. Es produeix així un fet habitual 

en les viles rurals amb un elevat nombre de població sarraïna: la moreria passà a estar 

intramurs i no restà separada de la resta del nucli urbà per una muralla pròpia66. 

Això és el que succeeix a l’Aitona baixmedieval en la qual la moreria es 

trobava a l’interior del recinte emmurallat, sense que existís cap element físic que la 

separés de la resta de la població. De fet, el terme “moreria” només se li aplica perquè 

                                                 
66 Serveixin com a exemple els casos de Fraga, Borja, Calataiud, Ascó o la Ribera d’Ebre. 
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hi viu la major part de la població musulmana tot i que també hi ha sarraïns que viuen 

fora d’aquest barri, al carrer Nou, als voltants del mercat, a Penaroja, etc67. Dos 

exemples de cristians que tenen possessions a l’interior de la moreria68, posen de 

manifest que també podia produir-se la situació inversa. Sovint s’interpreta que 

aquests cristians que viuen a la moreria són gent marginal69, fet que en el cas d’Aitona 

no ha pogut ser demostrat, podrien ser conversos o cristians que no hi viuen i que 

lloguen les seves cases a famílies musulmanes.  

Finalment, la morfologia de la vila està condicionada, a més de per l’orografia, 

per la tipologia de les cases. Amb seguretat el Capbreu Antich descriu cases 

unifamiliars, és a dir habitades per una sola família, entesa en el seu sentit més ampli. 

Dues són les tipologies possibles d’aquestes edificacions: les cases típiques del món 

musulmà mediterrani o bé les cases feudals de menors dimensions. 

Les primeres serien com les documentades al Portal de Magdalena70, a Lleida, 

o al Pla d’Almatà de Balaguer71, per citar els paral·lels més pròxims. Es tracta de 

cases que oscil·len entre els 100 i els 170m2, de planta baixa i que articulen les 

diverses habitacions al voltant d’un pati central. A Aitona, però, aquestes cases 

haurien d’adaptar-se al vessant modificant, així, el model de casa original, fet que 

afectaria tant a les dimensions de la casa com a la disposició de les estances i el pati o 

al nombre de plantes.  

En el segon cas, les cases feudals són de menys grandària perquè tenen menys 

estances, o fins i tot només una, i estan mancades de pati. La diferència entre els dos 

tipus de vivenda rau en el fet que estan habitades per diferents tipus de famílies, amb 

diferents necessitats i diferent concepte de l’espai privat. En el cas dels habitatges 

musulmans són diverses les generacions que conviuen, mentre que en les cases 

feudals hi habita només la unitat familiar estricta.  

Tot i saber que el Capbreu Antich parla de cases habitades per una sola família 

–insisteixo, entesa en el sentit més ampli- és impossible precisar a quin tipus està fent 

referència. Existeix la possibilitat que a la moreria es mantinguessin les cases com les 

                                                 
67 També a Terol els musulmans i els cristians conviuen als carrers del poble sense que existeixi cap 

tipus de separació física entre ells. G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel y 

Albarracín...., pàg. 177. 
68 Es tracta de les possessions de Ramon Amiguet i Ramon Ciscar que apareixen com a afrontacions de 

les cases de Mohama Binamir jove (possessió número 474) i de Mohama Ganch (possessió número 

645). 
69 Mª T. FERRER, Els sarraïns de la corona Catalano-aragonesa... pàg. 9. 
70 A. LORIENTE, L’hortizó andalusí... pàg. 21-25 . 
71 C. ALÒS, A. CAMATS, M. MONJO, E. SOLANES, “Les cases andalusines...” 
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trobades a Lleida i Balaguer, mentre que als nous ravals els colons cristian hi 

haguessin bastit cases com les pròpies dels seus llocs d’origen. Torró, en la seva 

anàlisi urbanística de les alqueries i moreries valencianes, mostra com, entre els segles 

XIII i XIV, pot constatar-se una transformació de les cases islàmiques a cases 

unifamiliars del tipus feudal72. Si bé és cert que l’autor es refereix concretament a la 

ciutat de València, és una tendència que podria seguir-se en altres indrets. Això no 

obstant, no s’ha trobat cap tipus d’evidència arqueològica al nucli d’Aitona. 

Un altre tipus d’edifici eren els corrals que, com deixa veure el document, són 

independents de les cases, les infraestructures comunes i, finalment els tallers i 

obradors. Amb infraestrucutres comunes em refereixo al forn, la carnisseria, els 

molins... Aquests darrers, però es troben fora del nucli urbà.  

El forn, es troba al carrer que duu el seu nom i sembla que només n’hi ha un 

que el senyor té arrendat per cent sous73 i al qual tots els vilatans han de portar a coure 

el seu pa.  

D’altra banda, s’han documentat dues ferreries: una situada davant de la 

mesquita74 i l’altra a la zona del mercat75 i un obrador vora el mercat76.  

Finalment, es dóna notícia d’un taller d’estores situat al carrer que, 

precisament, és anomenat la costa de l’estorador77 i del que, a causa de les vagues 

referències, ha estat impossible determinar-ne l’emplaçament. Amb seguretat hi havia 

a la vila altres tallers i obradors que no apareixen esmentats a la documentació 

consultada.  

La carnisseria78 és un equipament sobre el que cal reflexionar. Sembla que 

hauria d’existir una carnisseria per cada comunitat, atès el caràcter ritual que té per a 

les comunitats semites la mort i descarnament dels animals. La documentació, en 

canvi, només en parla d’una, sobre la qual el senyor té dret. S’obren dues hipòtesis:  o 

                                                 
72 J. TORRÓ, “El urbanismo mudéjar como forma de resistencia. Alquerías y morerías en el reino de 

Valencia (siglos XIII-XVI)” a Actas VI simposio internacional ..., pàg. 535-598, pàg. 539. 
73 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 86.   
74 Es tracta de la possessió número 350: Item té altres cases davant la mesquita. Afronten a mig jorn y a 

sol ixent ab les cases de la ferreria y ab Braym Amargós y a tremuntana ab via pública, estimades en 

cent sous. 
75 Possessió número 707: Item té unes cases y obrador de la ferreria. Afronten a mig jorn ab lo mercat 

y a sol ponent ab Monserrat Marquillas. Estimades en cent sous. Porte-les Çaleyma Benjunis. 
76 Possessió número 716: Item té unes cases y obrador en la partida del mercat. Afronten a mig jorn ab 

los hereus de Bernat Gras y a tremontana los nomenats damunt dits y a sol ixent lo mercat y lo carrer 

aquell que entre en casa de Gostanti. Estimades en vint-i-cinch sous. Porte-les son fill Moama. 
77 Possessió número 114: Primo té unes cases en lo loch de Aytona, en la pujada del castell. Afronten a 

sol ixent ab la mesquita y a sol ponent ab la costa del storador. Estimades en dos-cents sous. 
78 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87. 
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bé que el senyor no tingui cap dret sobre les carnisseries semites i per aquest motiu no 

apareguin a la documentació, o bé que les tres comunitats alternessin l’ús de la 

infraestructura sobre la qual el senyor tenia drets i portessin, en cada ocasió, els seus 

carnissers propis, per tal de preservar el ritual. A la ciutat de Lleida el carnisser sarraí 

era designat directament pel rei, però no sembla que els Montcada tinguessin cap tipus 

de potestat sobre aquest afer a Aitona. També a Lleida, i a partir de 1436 quan la reina 

Maria dictà les seves conegudes ordinacions, s’establí que havia de ser un carnisser 

cristià qui tallés les carns per als musulmans a la taula de carnisseria de l’aljama79. Tal 

vegada a Aitona pogué produir-se una situació similar i un únic carnisser treballava 

per les tres comunitats religioses a l’única carnisseria de la vila. 

  

3.2 MORERIA I ALJAMA, DOS CONCEPTES 

 

La documentació consultada distingeix entre Moreria i aljama, per tant, eren 

dos conceptes que, per als habitants d’Aitona del segle XV, es referien a realitats 

diferents. Amb el mot Moreria es designa sempre, sense excepció, l’espai físic, el 

conjunt de carrers que possiblement conformava el nucli original de la vila d’origen 

andalusí. No s’utilitza aquest terme per parlar de la comunitat musulmana que és 

anomenada aljama.  

El Capbreu Antich situa a la Moreria un total de vint-i-set cases i un corral 

posseïts per musulmans; el mateix nombre de possessions sarraïnes es troben al carrer 

Nou tot i que en aquest cas, les vint-i-vuit finques són cases. Considero, com he 

exposat, que el carrer Nou es basteix per acollir les famílies indígenes traslladades a 

Aitona després de la conquesta. Podríem parlar doncs de l’existència de dues 

moreries, una que es correspon amb l’antic nucli andalusí i una altra creada amb el 

trasllat de la població indígena promogut pels senyors feudals després de la conquesta.  

No obstant això, a la resta del nucli urbà i fora d’aquesta moreria dual hi ha 

veïnatge entre membres de les diferents comunitats, de manera que no podem parlar 

d’una segregació física dels habitants en funció de la seva religió, tal com succeeix a 

la ciutat de Lleida, on les lleis dictades per la reina Maria recorden als sarraïns de la 

ciutat que han de viure exclusivament a l’interior de la moreria, que ha d’estar 

delimitada per muralles i que ha de tenir una única porta d’accés80. La visita pastoral 

                                                 
79 J. J. BUSQUETA, Història de Lleida..., pàg. 70. 
80 Ibídem.  
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de l’any 1445 a l’església d’Aitona és molt il·lustrativa al respecte, quan el visitador 

es queixa del modo vivendi dictorum parrochianorum dicte ecclesie perquè christiani, 

sarraceni et iudei omnes stant et cohabitant mixtos [...] quod domus sunt mixte [simil] 

et non segregantur81. L’esment dels propis contemporanis no deixa lloc al dubte, la 

d’Aitona era una societat barrejada dintre de l’àmbit urbà, això no es traduïa, però, en 

una barreja física, reproductiva. Es pot parlar d’una coexistència o cohabitació de les 

diferents comunitats religioses d’Aitona a la baixa edat mitjana però sense que 

aquesta traspassi l’àmbit públic i la quotidianitat. Hi ha una voluntat per part de la 

corona, especialment, de fer manifesta la diferència tant des de l’aspecte exterior que 

havia de caracteritzar jueus i musulmans com amb la prohibició i penalització dels 

matrimonis mixtes.  

Alhora pot observar-se un esforç de l’aljama per mantenir la cohesió interna, 

la identitat de grup diferent i diferenciat dels jueus i els cristians. La llengua, la 

religió, la llei, la no desaparició dels vincles familiars i la perpetuació dels sistemes de 

transmissió patrimonial són evidències d’aquest esforç. És habitual trobar en un 

mateix carrer, les cases i els corrals de diversos membres d’una família perquè limiten 

amb les de son germà, son gendre, son pare, son honcle, son fill.... I encara més, les 

seves possessions solen ser contigües entre elles, o si més no guarden una estreta 

proximitat.  

Al carrer Nou es troben les cases de diversos membres de la família Abulquis 

o Abulguis: Mohama, Mofferig, Ferig lo jove i Braym. Hi ha també les cases de 

Braym fill d’Hadolla Amade i Braym fill de Moama Amade. 

És però la família Almallori la que té un major nombre de membres vivint en 

aquest carrer. És tracta de: Braym fill de Moferig Almallori, Juçi Almallori Cuguet, 

Mohama Almallori, Braym Almallori Ganasut, Gali Almallori i Junis Almallori.  

A la Moreria hi ha cinc cases de la família Binamir, tres de diferents membres 

de la família Gang o Ganch i dues de les famílies Limiano, Bineodria, Avisandor i 

Propell.  

Aquesta darrera és la tendència habitual als carrers d’Aitona, és a dir, lluny de 

trobar cinc o sis membre d’una família en un carrer el més usual és trobar-ne només 

dos. Així, a la pujada al castell hi ha dues cases de la família Xeya o Axeya i dues més 

de la família Baca. També al carrer de la Vall es reprodueix aquest model. Allí hi ha 

                                                 
81 ACL, Visites pastorals, VP_0002_435v. 
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dues cases de la família Avisandor i dues de la família Amade. També dos membres 

de la família Propell Madic –Mohama i Galí- viuen al carrer de Pere Joffre, tot i que 

el primer hi té dues cases. Més exemples es troben al carrer de Penaroja on hi ha dues 

cases de la família Binehodria i dues de la família Amargós. També dos membres de 

la família Allorqui viuen en aquest carrer tot i que hi tenen tres cases i finalment dos 

fills d’Eyça Propell hi tenen cinc cases.  

Aquest aplegament familiar denota la pervivència al si de l’aljama del 

concepte de família clànica musulmana, i per tant de les estratègies reproductives 

pròpies d’aquesta comunitat que permeten mantenir la cohesió i l’autonomia de 

l’aljama. Si el senyor s’apoderava del patrimoni trencava el grup privant-lo de la seva 

capacitat reproductiva i alhora l’abocava a l’empobriment. L’eixòrquia, doncs, no és 

una pràctica emprada per la família Montcada que respecta el dret d’herència dels 

pagesos musulmans. I és que trobar cases que limiten amb els hereus de o amb la 

vídua de o amb la pubilla del difunt tal, o bé declarar unes terres que ja havien estat 

d’un avi o d’un oncle no deixa dubte que els musulmans transmeten per herència els 

seus béns, a diferència del que succeeix en altres territoris82.   

 

3.3 LA POSSESSIÓ DE FINQUES URBANES  

 

 En la relació de les famílies musulmanes que viuen a cada carrer s’ha posat de 

manifest que una mateixa persona podia posseir més d’una casa, alhora que la lectura 

i anàlisi del Capbreu Antich ha mostrat que no tots els sarraïns d’Aitona posseïen 

finques. Així, en la relació de declarants apareixen individus que no posseïen cases i 

que només posseïen finques rústiques o corrals, d’altres en canvi posseïen a més de 

les finques rústiques diverses fiques urbanes i fins i tot alguns que no posseïen finques 

rurals però si urbanes. 

 El perfil habitual del declarant és, però, el d’una persona que posseeix una 

finca urbana –una casa de vegades acompanyada d’un corral- i diverses parcel·les 

rurals de petites dimensions. 

La gràfica (figura 32) mostra de manera evident com la major part dels 

declarants posseeixen només una casa i que és una excepció el fet de posseir-ne més 

d’una. En la situació oposada destaca aquest 24% de declarants que en la seva 

                                                 
82 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña... pàg. 69-112. 
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capbrevació no inclou cap casa, tot i que la totalitat d’ells declara posseir terres de 

conreu.  

Pel que fa als corrals només el 32% dels declarants en posseïen un, 3 

confessants en posseïen dos mentre que hi ha un únic cas en què una persona en 

posseïa tres. Això duu a pensar que o bé la ramaderia no era un sector important en la 

vida econòmica dels sarraïns o bé la major part dels corrals es trobaven fora de la vila, 

tanmateix això no els eximiria d’haver estat declarats.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gràfic il·lustratiu de la quantitat de cases per declarant 

 

El 24% dels declarants no té possessions urbanes, el que en xifres totals són 42 

persones, una xifra que sorprèn per elevada. Aquests han de sotsarrendar les cases 

d’aquells que en posseeixen més d’una, cosa que al document es reflecteix amb la 

fórmula porta-les i es pot sotsarrendar una casa sencera o la meitat o una porció. El 

reaprofitament del document durant un període dilatat de temps genera certa confusió 

perquè, en algunes ocasions, els sotsarrendats arriben a comprar les cases, tot i que no 

és la dinàmica general i en altres les cases canvien de mans per qüestions hereditàries 

però no s’esborra la confessió del declarant finit.  

Com sigui, el que posa de manifest aquesta dinàmica de sotsarrendaments 

dintre de la comunitat és que l’aljama és una societat desigual, en la qual hi ha un 

grup de població més empobrit que no té possessions urbanes i necessita sotsarrendar 
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un lloc on viure. En paral·lel apareix un grup de declarants que posseeixen més d’una 

casa. Però cal anar més enllà del declarant individual per veure que són determinades 

famílies les que aglutinen més patrimoni i, cal creure, gaudeixen d’un millor estatus 

dintre de l’aljama. Si més no són les famílies econòmicament més ben situades. Es 

dibuixa, doncs una aljama piramidal en la qual hi ha un grup benestant i un grup, que 

caldria anomenar, mitjà o autosuficient i un grup desposseït. Aquest darrer grup 

estaria format tant pels 42 declarants sense casa que necessiten sotsarrendar-ne una 

com pels 19 declarants que tot i tenir casa no posseeixen terres. Aquests darrers, llevat 

dels que fossin comerciants o artesans, haurien de vendre la seva força de treball com 

a únic recurs.  

 

Parlar del sotsarrendament porta, inevitablement, a parlar del tipus de tinença: 

sense excepció tots els declarants posseeixen les cases en règim d’emfiteusi, contracte 

en el qual s’incidirà més endavant. Així, malgrat que no disposen de cap document en 

el qual es faci al·lusió directa a l’aplicació d’aquest contracte sobre les finques 

urbanes, diverses són les referències indirectes que així ho indiquen. La referència 

més clara la dóna el document en el qual es fa un recull de les rendes que els habitants 

de la Baronia paguen als senyors: 

 
Item pren lo senyor en tot alberch de moro qui.s ven, tantes voltes com se ven, la terça part 

del preu que.s ven83. 

 

El text remet al dret de lluïsme que el senyor té sobre els béns emfitèutics i que 

en aquest cas és 1/3 del preu final. D’altra banda, el sotsarrendament és també un 

indicador de l’existència del contracte emfitèutic, ja que l’emfiteuta està en el seu dret 

de sotsarrendar la casa i gaudir de l’usdefruit que d’aquesta n’obtingui. En total el 

document esmenta, com a sotsarrendats, dos corrals, una casa amb obrador i vint-i-set 

cases. 

  

3.4 ELS TRIBUTS SOBRE EL PATRIMONI URBÀ 

 

Existeixen dos tipus de rendes imposades sobre les cases sarraïnes: les 

aplicades sobre el foc, els inquilins, i aquelles aplicades sobre l’immoble; rendes a les 

                                                 
83 ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 89.  
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quals s’han afegir els drets emfitèutics que el senyor té adquirits sobre els habitatges 

dels musulmans. 

Les primeres consisteixen en l’entrega de dues gallines al senyor el dia de 

Nadal84. Les segones ens remeten a l’estima:  

Primo té unes cases, afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent ab via pública y a sol 

ponent ab Braym Alguisi, les quals eren de Mohama Almilell. Estimades en dos-cents sous85. 

 

La fórmula estimades en seguida d’una quantitat en sous ens transporta, doncs, 

als llibres d’estima de la vila en els quals estaven recollides aquestes rendes86.  

El procés per l’estimació de béns, que eren recollits a les talles –tal com 

succeeix al Capbreu Antich- era llarg i complex. En primer lloc es feia una crida 

veïnal en la qual s’establia el termini en què calia realitzar les talles, és a dir, declarar 

els béns. En segon lloc es constituïa una comissió d’estimadors al servei dels 

Montcada que recollia per escrit les talles. Finalment, era necessari verificar aquestes 

talles, especialment en aquells casos en què hi havia sospita de frau.  

L’estima no és més que una renda aplicada sobre l’immoble que els possessors 

paguen anualment al senyor. Morelló planteja la possibilitat que era el mateix 

declarant el que fixava el valor d’aquesta estima; tot i inclinar-se per aquesta hipòtesi 

l’autor recull altres procediments plantejats amb anterioritat per Turull. Tres són, 

doncs, els procediments d’estimació descrits per aquest autor:  

1. L’estimació directa, en la qual per una banda el declarant confessava els béns 

que posseïa i en dictava el seu valor i, per l’altra, la comissió d’estimadors 

s’encarregava de corroborar-ho. 

2. L’estimació indirecta; en aquest procediment les estimes anteriors eren 

emprades com a base per l’elaboració de noves estimes i per tant es mantenia 

o es recalculava el valor dels béns.  

3. L’estimació objectiva, en aquest cas l’estimació es realitzava a partir d’uns 

barems i uns índex de valoració fixats amb anterioritat87.  

Recentment Turull ha plantejat una evolució de l’estima que passà de ser directa 

al segle XIV a ser indirecta al segle XV, realitzada en aquest moment per una 

comissió mixta entre oficials dels senyors i representants dels habitants del lloc88.  

                                                 
84 M. MONJO, Sarraïns sota domini feudal..., pàg. 168. 
85 ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 373, possessió número 4. 
86 Per a comprendre l’estima: M. TURULL, El gobierno de la ciudad medieval. Administración y 

finanzas en las ciudades medievales catalanas, Barcelona 2009. 
87 J. MORELLÓ, “Notes sobre el funcionament de la fiscalitat directa a la baixa edat mitjana” a Butlletí 

de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, VI, Barcelona 1995, pàg. 61-80, pàg. 67-69. 
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Certament, observant les dades obtingudes de la documentació es pot afirmar 

que no es tracta d’una renda fixa i igual per cada immoble sinó que és mudable. En 

general, la quantitat imposada sobre els corrals és menor que aquella imposada sobre 

les cases, amb tot, en ambdós casos la xifra és molt variable. Això es deu al fet que, 

com afirma Turull, en les estimes s’atorgava als béns immobles un valor mercantil89. 

La variabilitat d’aquesta xifra, per tant, no es deu només a l’emplaçament de 

l’immoble sinó també a variables com les seves dimensions o el seu estat de 

conservació.  

L’estima de les cases dels sarraïns d’Aitona oscil·la entre els 100 i els 200 

sous, mentre que la dels corrals ho fa entre els 20 i els 80 sous. Existeix, però, un 

corral estimat en 120 sous, situat al carrer de Penaroja i en possessió de Braym 

Propell90. També, entre les cases, en destaquen quatre que estan estimades en 400 

sous: una, possessió de Braym Sullani91, situada al camí del castell; en el mateix 

carrer una altra pertanyent a Eyça Almallori; una altra estimada en 420 sous situada al 

carrer de la Vall que està en mans de Faraig Avisandor92, i finalment la casa de Braym 

Amargos ubicada al carrer de Penaroja93. Són quantitats força elevades perquè hi 

pogués fer front un pagès sarraí mitjà que depenia de la collita dels seus camps.   

 

                                                                                                                                            
88 M. TURULL, El gobierno de la ciudad medieval... pàg. 402-403. 
89 Ibídem pàg. 403. 
90 Possessió número 124. 
91 Possessió número 216. 
92 Possessió número 774. 
93 Possessió número 192. 



 

 

119 

4. QUI CONFORMA LA VILA? LA POBLACIÓ D’AITONA AL SEGLE XV 

  

 

El gruix de la informació necessària per realitzar l’anàlisi demogràfica prové 

dels fogatges conservats, una font imprescindible per realitzar estudis demogràfics 

centrats en el període baixmedieval1. Ara bé, és sobradament coneguda la seva 

imprecisió. Sovint no hi apareixen recollides les vídues, els orfes, les classes 

marginals, els jueus o els musulmans fet que, evidentment, distorsiona el resultat final 

de la recerca. Per tant, sempre que sigui possible les dades aportades pels fogatges han 

de ser completades amb altres fonts documentals.  

Només un dels fogatges conservats s’ajusta al període cronològic del present 

treball, el de 1497 però també he consultat el de 1515 per intentar observar 

dinàmiques d’evolució poblacional. El de 1358 permetria ampliar l’arc cronològic, 

però Aitona no hi apareix, sí ho fan en canvi Carratalà i Gebut, on la majoria de la 

població és musulmana2.    

Un altre punt de discussió al voltant dels fogatges se centra en el nombre de 

persones que cada cap de família representa. S’ha establert, com a mitjà habitual 

d’estudi aquest tipus de documents, multiplicar el nombre de caps de família per una 

índex que generalment oscil·la entre 3 i 5, per obtenir d’aquesta manera un nombre 

aproximat d’habitants per un territori3. Malgrat aquests inconvenients, la vàlua 

d’aquest tipus de documents és inqüestionable.  

L’anàlisi dels fogatges ha permès il·lustrar amb xifres la preeminència de la 

població musulmana a la Baronia, a la qual ja s’ha fet referència, on roman fins al 

moment de l’expulsió.  

                                                 
1 En el cas d’Aitona ja es va fer una primera aproximació a aquesta documentació a M. MONJO, 

Sarraïns sota el domini feudal... pàg. 95-109. 
2 J. M. PONS, “Un fogatjament desconegut de l’any 1358” a Boletín de la Real Academia de Buenas 

Letras de Barcelona, 30, Barcelona 1963-1964, pàg. 232-498. 
3...creo que mientras que para el siglo XIV hay que mantener coeficientes bajos, 3,5 o 3,6 para obtener 

el número de habitantes a partir del número de fuegos, allí donde no disponemos más que de esas 

cifras, debe subir en el XV al menos a 3,8, que es el promedio de coeficientes mayores, hasta 4,3 o 4,4 

al avanzar el siglo, pues es la línea que indican los que pueden ser verificados. M. T. FERRER, “Las 

comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en el siglo XV: la población” a VIII Simposio 

Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una conversión forzada. Vol. I, Teruel 2002, 

pàg. 27-153, pàg. 34. 
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El fogatge de 14974 és un document pràcticament contemporani del Capbreu 

Antich, i en conseqüència és el que pot oferir una millor estimació del grup 

poblacional relacionat amb l’espai agrari registrat en el capbreu. 

 

Vila Focs 

cristians 

Focs 

musulmans 

Total 

focs 

Habitants 

cristians 

Habitants 

musulmans 

Total 

habitants 

Vilaseca 9  9 40  40 

Seròs 36 95 131 162 427 589 

Soses 12  12 54  54 

Aitona 40 105 145 180 472 652 

Total 97 200 297 436 899 1335 

 

Figura 33. Població de la Baronia d’Aitona segons el fogatge de 14975 

 

Les xifres obtingudes no necessiten pràcticament ser comentades i il·lustren la 

ja al·ludida presència d’unes aljames molt populoses. No s’han localitzat noves dades 

demogràfiques de la Baronia al segle XV, però la informació pot completar-se amb el 

fogatge de 15156, tot i que només se n’especifiquen els focs de dues de les viles 

d’aquesta senyoria. 

 

Vila Focs 

cristians 

Focs 

musulmans 

Total focs Habitants 

cristians 

Habitants 

musulmans 

Total 

habitants 

Aitona 39 87 126 175 391 566 

Seròs 35 124 159 157 558 715 

 
Figura 34. Població de la Baronia d’Aitona segons el fogatge de 1515 

 

Comparant els dos fogatges s’observa un augment de 131 persones a la 

comunitat musulmana de Seròs, mentre que, en contrapartida, l’aljama d’Aitona en 

                                                 
4 J. IGLÉSIES, El fogatge de 1497... pàg. 176-183. 
5 Per calcular el nombre de persones per foc s’ha multiplicat cada foc per 4,5 i han estat eliminats els 

decimals del resultat final. 
6 J. IGLÉSIES, Distribució comarcal de la població catalana a la primera meitat del segle XVI. 

Barcelona 1957, pàg. 25-26.  F. ESTEVE, “El marquesat d’Aitona senyoriu dels Montcada (s. XVII)” a 

E. BALASCH, F. ESPAÑOL (eds.), Elisenda de Montcada una reina lleidatana i la fundació del reial 

monestir de Pedralbes, Lleida 1997, pàg. 167-224, pàg. 190-191. 
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redueix el nombre en 81 persones. D’altra banda, les universitats cristianes de les dues 

viles veuen disminuir lleugerament la seva població entre 1497 i 1515.  

Per completar aquestes dades i intentar obtenir una seqüència poblacional més 

complerta he emprat la venda d’un censal datat l’any 14067. He fet l’exercici de 

tractar aquest document com un fogatge i he comparat els resultats intentant, 

d’aquesta manera, omplir el buit que els fogatges conservats deixen a principis del 

segle XV. Evidentment, atès que emprar les dades d’un censal com si es tractés d’un 

fogatge pot portar a error, cal atorgar un major grau de validesa a la informació 

recollida en els documents de 1497 i 1515.  

No obstant això, les dades obtingudes no difereixen excessivament de les que 

aporta el fogatge de 1497, excepte per a la població musulmana de Seròs que segons 

el censal tenia a principis del segle XV dos-cents habitants menys que a la darreria del 

mateix segle (figura 35).  

 

Viles Caps de 

família 

cristians 

Caps de 

família 

musulmans 

Total 

caps de 

família 

Habitants 

cristians 

Habitants 

musulmans 

Total 

habitants 

Soses 37  37 166  166 

Aitona 45 85 130 202 382 584 

Seròs 29 53 82 130 238 368 

Algorfa  4 4  18 18 

Vilaseca 16  16 72  72 

Mequinensa 46 56 102 207 252 459 

Faió 21  21 94  94 

Almatret 21  21 94  94 

Total 215 198 413 965 890 1855 

 
Figura 35. Resultats obtinguts de la utilització del document ADMC, rotlle 641 fotograma 283 

com a fogatge. Censal de 14068. 

 

 

                                                 
7 ADMC, rotlle 641, fotograma 283. M. MONJO, Sarraïns sota el domini feudal... pàg. 100-104. 
8 L’exercici ha consistit en prendre només els homes citats i utilitzar-los com a caps de foc, aplicant la 

mateixa fórmula que en el càlcul de fogatges. Hem deixat de banda les vídues que augmentarien en un 

centenar la xifra final.  
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Els quadres són molt il·lustratius i mostren una realitat en la qual la població 

musulmana és superior en nombre a la cristiana, a pesar de ser present només en 

quatre viles. Els musulmans de la Baronia d’Aitona, seguint l’expressió de Viciano, 

eren, doncs, l’àmplia minoria i ho van ser fins a l’expulsió dels moriscos9.  

Òbviament, el treball amb fogatges i amb censals implica assumir el risc de 

possible falsificació i de la parcialitat de les dades. Per tant, les xifres aquí mostrades 

han de ser enteses no com a xifres absolutes, sinó com a dades aproximades que 

ofereixen una estimació de les magnituds poblacionals de la Baronia.  

Tanmateix, per aconseguir unes xifres encara més pròximes a la realitat, 

caldria sumar els jueus als totals obtinguts en els quadres anteriors. Tot i tenir 

constància de la seva presència a la vila, les referències documentals a aquesta darrera 

comunitat són sempre marginals. L’existència d’una sinagoga evidencia que a Aitona 

hi vivia una comunitat suficientment nombrosa per tenir temple, rabí i fins i tot aljama 

pròpia, però no comptem amb dades precises i documentació prou detallada per fer un 

estudi acurat d’aquesta comunitat. 

 

Figura 36. Comparativa dels fogatges i documents de 1406, 1497 i 1515 

 

                                                 
9 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra…pàg. 16. 
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Comparant les dades dels esmentats quadres (figura 36) es pot observar com, a 

principis del segle XV, la població musulmana gairebé dobla la cristiana fet que 

s’accentua en el fogatge de 1497 en el qual la població sarraïna té 300 persones més 

que la cristiana i, el 1515, quan les aljames d’Aitona i Seròs inclouen 617 persones 

més que les universitats cristianes de les mateixes viles.  

 

S’observa també una major estabilitat en el número de focs de pagesos 

cristians, un manteniment del seu nombre al llarg del segle XV i principis del XVI, 

amb una lleugera davallada a Seròs l’any 1515. 

Els focs musulmans, en canvi, presenten oscil·lacions notòries en les xifres. 

Aitona té una població similar a 1406 i 1515, i un pic de població a la seva aljama 

l’any 1497. La de Seròs presenta un creixement sostingut fins a arribar als 558 

membres l’any 1515.  

Aquesta és tal vegada la dada més discordant. El 12 d’abril de 1474 l’aljama 

de Seròs escrivia una carta a Mateu i Orfresina de Montcada explicant que la dita 

aljama e altres lochs e terres de vostra senyoria per occasió de la guerra e remoció 

de Catalunya, e encara per mortaldats e altres oppresions se stie molt despoblada e 

destroyda10 fins a tal extrem que no podien fer front al pagament de la sofra. 

L’afectació de la guerra, la pesta i les males collites sembla que fou molt acusada per 

aquesta comunitat. De fet ho va ser per al conjunt dels habitants de Seròs que tres 

anys abans, el 1471, s’havien quedat sense gra per fer pa i, amb el vistiplau del 

senyor, els jurats cristians i musulmans i el batlle hagueren d’anar-lo a buscar a 

Escarp11. És doncs difícilment comprensible que als anys 70 del segle XV l’aljama es 

queixi perquè està despoblada i empobrida i que en vint anys experimenti una millora 

tal que la porti a un creixement vegetatiu de més d’un centenar de persones. 

L’explicació més plausible és que aquest creixement no sigui vegetatiu sinó que sigui 

degut a una aportació poblacional externa.  

De fet, aljames properes com la de Fraga pateixen a mitjans del segle XV un 

despoblament tan intens que arriba fins i tot a preocupar a la reina Maria12. A la 

                                                 
10 ADMC, rotlle 601, fotograma 74. 
11 ADMC, rotlle 601, fotogrames 52-53. 
12 ...por información veríssima somos informada [que] la aljama de los moros de la villa de Fraga por 

mortalidades grandes, bandosidads e sterilidades de tiempos es tanto disminuzida de habitadores e los 

que hi son fincados son así pobres e míseros que no haviendo facultat de suplir a la solución de sus 

cargas insuportables que en cada un anyo pagan la dita aljama sta en punto de total desolación e 

muytos de los habitantes en aquella o quasi a los mayores han convenido ya mudar sus domicilios a 
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Ribera d’Ebre la desaparició d’alguns llinatges és interpretada per Ortega com un 

símptoma de la davallada poblacional13. També García Marco mostra una disminució 

de la població sarraïna de Calataiud a la darreria del segle XV, seguint una tendència 

que s’havia iniciat al segle XIV i que, segons l’autor, al món rural es veurà 

compensada per un augment de la població musulmana al llarg del segle XVI14. Ferrer 

discrepa i afirma que no poden establir-se dinàmiques generals per a tota la Corona 

d’Aragó sinó que al llarg del segle XV van produir-se molts fenòmens locals 

d’augment o de pèrdua de població. La població es desplaçà de les zones de secà cap 

a zones més productives tot fugint de les feixugues rendes reials cap als dominis 

senyorials en els quals la fiscalitat era, teòricament, menys opressiva15. 

Hi ha però un fet aparentment poc vinculat a la demografia que podria 

justificar, en part, un creixement no vegetatiu de la població sarraïna de Seròs i la 

disminució de focs musulmans a Aitona a principis del segle XVI i és el canvi de 

“capital” de la Baronia. Després de l’assassinat de Mateu de Montcada al castell 

d’Aitona i de l’entrada de la branca valenciana de la família de la mà de Pere de 

Montcada, aquest decidí construir un palau urbà a Seròs on traslladà la seva residència 

tot abandonant el castell d’Aitona que a partir d’aquest moment començà el seu 

procés de degradació16. La Baronia, a més, esdevingué comtat l’any 1523. En tot cas, 

però, l’estudi de la influència d’aquests canvis queda fora dels objectius del present 

treball.  

 

L’aljama d’Aitona la conformen un mínim de vuitanta-dos famílies, que són 

les que apareixen recollides al Capbreu Antich. El document no esmenta aquestes 

famílies sinó que fa referència als declarants de forma individual. Per aconseguir el 

llistat prosopogràfic que es recull a continuació s’ha elaborat un índex dels cognoms 

dels declarants i, quan ha estat possible, se n’ha buscat la relació de parentiu amb 

altres individus esmentats al document. D’aquesta manera s’ha aconseguit una relació 

                                                                                                                                            
otros lugares. ACA, Reg. Canc. 3139, fol. 162v. El document data de 1443. A. I. LAPEÑA, “Fraga...” 

pàg. 349. 
13 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., pàg. 24-25. 
14 F. J. GARCÍA MARCO, Las comunidades mudéjares...  pàg. 124. 
15 M. T. FERRER, “Las comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en el siglo XV: la población” a 

VIII Simposio Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una conversión forzada. Vol. 

I, Teruel 2002, pàg. 27-153, pàg. 120. 
16 M. MONJO, I. PASTOR, “El castell-palau de Seròs, residencia senyorial de la família Montcada” a 

Shikar, núm. 2, en curs de publicació.  
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exhaustiva dels diferents llinatges en la qual s’ha optat per reproduir totes les grafies 

amb les quals es cita una mateixa família:  

 

Abisandor/Avisando/Avisandor  

Aboali/Alboali/Boali 

Aborraffia  

Abufarrea/Abuffarrea 

Abulfac/Abulfat/Abulfar/Bulfac 

Abulguis/Abulquis/Abolquis/Abulqui 

Abultier/Aboltier 

Agenes 

Ajup/Ayup/Dayup/Yup/fill de Jup 

Albeto   

Alcalell 

Alcasp/Alcaspe 

Alfaquel  

Alfaquel Vallès 

Algafi  

Algaravi 

Algas  

Alguezar/Alguesar 

Allorqui/Allorgui 

Almallori 

Almallori Arlot 

Almallori Comissari 

Almallori Cuguet 

Almallori Ganahuc/Ganasuc 

Almallori Texidor 

Almalluc 

Almilell/Almelell/Almalell/Amilell 

Alquefa 

Alquisir/Alquisi/Alguisi/Alquesi 

Amade/Hamade 

Amade Albeto 

Amade Alcalell 

Amade Aysut 

Amargos/Margos 

Amir/Benamir/Binamir/Beneamir/Mir/ 

d’Amir 

Araix      

Axeya/Xey/Xeya/Xeyas  

Baca   

Benadido/Adido  

Benavant  

Benigint/Beniguint  

Binaodria/Binahodria/Binehodria/ 

Bineodria/Biniodri/fill de Odra/Binhehodria 

Binçalea/Binçalema/Binçale/Abençalea 

Binjamil/Bingamil/Bingimil/Bingemir/ 

Bingemil 

Binjunis/Benjunis/ de Junis/de Junys 

Calahorra 

Calavera 

Comissari 

Culiero/Caliero 

Cusino  

del Spital 

Fassit  

Fierro   

Fragues  

Gali 

Ganahuc  
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Ganch/Gang/Gauch  

Jahon   

Limiano/Lemiano/ Lenyano 

Marguan//Marguant/Marguany  

Marnix/Mornix 

Massagran Tamborino 

Massahada 

Najar 

Navales 

Navarro 

Pasquero  

Propell  

Propell Fasit  

Propell Madic/Madich 

Propell Mohamet 

Saba/Asaba  

Sardell  

Serrano  

Sullani/Sollani  

Tamarit  

Xey/Xeya 

Xocayna  

Ydris  

Ysmael/Ysmail/Ismael 

Zaradi 

 

Figura 37. Llistat dels llinatges de l’aljama d’Aitona segons el Capbreu Antich  

    

 

Moltes d’aquestes famílies apareixen esmentades un o dos cops, en canvi 

d’altres, que han estat interpretades com les més nombroses, apareixen referenciades 

nombroses vegades al Capbreu Antich. Aquest és el cas dels Ysmael, els Propell, els 

Baca, els Najar o els Limiano, entre altres; noms que es repeteixen en la 

documentació baixmedieval i que sovint podem trobar entre els oficials de l’aljama.  

Al censal de l’any 1406 apareix un llistat nominal dels habitants de cadascuna 

de les poblacions que formen part de la Baronia. Es tracta d’un llistat detallat en el 

qual es fa una relació tant dels homes amb les seves esposes com de les vídues i els 

homes solters. La majoria de les filiacions són les mateixes que consten al Capbreu 

Antich tot i que n’hi ha d’altres que en aquest document han desaparegut. D’aquesta 

manera es pot completar el llistat antroponímic dels sarraïns aitonencs al segle XV tot 

oferint una visió més exhaustiva de les diferents famílies que van conformar l’aljama 

d’aquesta vila.  

 

Abinganie 

Abolfarem 

Alagazse 

Albelda 

Alcayti 

Alfalmel 

Algazer 

Alguatzir 
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Alroch 

Amiclell 

Anolquid 

Aralbi 

Arrahir 

Avinbutey 

Avingamill 

Admimar 

[Daren] 

Dexea 

Exadille 

Ezmayo/Ezmayoll 

Farraix 

[Paver] 

Pesquero 

 
Figura 38. Llinatges dels sarraïns d’Aitona de 1406 que no es mencionen al Capbreu Antich 

 

En aquestes llistes cal destacar la presència d’antropònims en Beni-, Ben-, 

Bini-, Abin- el que denota un romanent de població pertanyent a diferents clans entre 

els quals hom pot distingir uns possibles Ġāniya. 

No disposem d’altres registres de noms en dates diferents que permetin 

mesurar el grau d’emigració dels habitants de l’aljama d’Aitona. Ortega, seguint 

quelcom que apunten Ferrer per la Corona d’Aragó17 i Furió pel cas concret de 

Sueca18, assegura que durant la segona meitat del segle XV s’observa, en els dominis 

ebrencs dels hospitalers, una notable renovació de llinatges musulmans. Tot i que la 

desaparició d’alguns d’aquests llinatges podria ser deguda a la conversió, fet que no 

es pot contrastar documentalment, Ortega s’inclina a pensar que es produeix una 

mobilitat relacionada amb la recerca de noves terres i millors condicions de vida. No 

obstant, apunta que és quelcom que cal reflexionar19. Més enllà de la conversió, Furió 

afirma que hi ha altres factors que expliquen la desaparició de llinatges durant la 

segona meitat del segle XV: l’emigració, el canvi de nom, la desaparició natural i el 

mutisme de la documentació. L’autor apunta la possibilitat d’un empobriment tan 

extrem de part de la població que desapareix de la documentació perquè ni tan sols 

pot pagar tributs20.  

Per la seva banda, Navarro i Villanueva documenten també a Terol i Albarrasí 

una renovació dels llinatges causada per un important moviment poblacional 

caracteritzat per l’arribada d’immigrants i els desplaçaments interns. Per a aquests 

autors, la continuïtat de determinats llinatges va lligada a la implicació d’aquests en el 

                                                 
17 M. T. FERRER, “Les phenomènes migratoires ...” 
18 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià... 
19 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña... pàg. 25. 
20 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià... pàg. 61-63. 
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poder local i als seus nivells de riquesa, per tant són els llinatges millor posicionats els 

que es perpetuen mentre que els altres es desplacen per intentar millorar els seus 

nivells de vida21.  

En el cas d’Aitona la informació no és suficient i, per tant, la desaparició 

d’alguns llinatges i l’aparició d’altres al llarg del segle XV en aquesta vila és tan sols 

un fet que queda constatat i no es pot fer una interpretació ben fonamentada del 

fenomen. 

El que en realitat posen de manifest tots aquests autors és l’existència d’un 

intens moviment poblacional dels sarraïns al llarg del segle XV a tot el territori de la 

Corona d’Aragó. Sens dubte la crisi, la guerra, la pesta i en el cas de la Baronia la 

lluita familiar són causa d’aquest moviment. Al cap i a la fi, la intenció darrera 

d’aquesta població no era altra que buscar unes millors condicions, tot i que començar 

de nou essent un camperol sarraí desposseït no havia de ser tasca fàcil. Com ja he 

apuntat en parlar de l’evolució del territori, alguns autors consideren que aquests 

moviments són el reflex d’una fugida de la població sarraïna dels dominis reials -amb 

unes càrregues més fortes- cap a dominis senyorials, laics o eclesiàstics, en els quals 

la presència d’aljames més fortes i articulades permetia negociar amb els senyors en 

cas de necessitat22.   

L’arribada de nous pobladors i la partida d’altres suposà al segle XV una nova 

desestructuració de les aljames, tal com s’havia esdevingut després de la conquesta 

feudal. Alhora, i com ja he exposat, la desaparició de petits nuclis d’hàbitat i la 

consolidació d’aquells més grans, així com de les aljames més populoses, també va 

contribuir a la recomposició de les aljames.   

 

De tota manera, l’obtenció d’aquestes llistes n’ha permès la comparació amb 

les llistes de llinatges musulmans habitants de la comanda d’Ascó i Miravet 

publicades per P. Ortega23 i les dels sarraïns de la zona de Terol publicades per 

Navarro i Villanueva24. 

                                                 
21 G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel y Albarracín, pàg. 166-167. 
22 M. T. FERRER, “Las comunidades mudéjares…”, pàg. 120. 
23 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña...  pàg. 26-36. Es tracta d’uns llistats molt complerts i extensos 

en els quals es fa una comparativa dels llinatges que l’autor ha documentat en els anys 1329, 1350 i 

1391 a les viles de Miravet, Benissanet, Ascó, Vinebre i Benifallet. Aquest darrer llistat, però, recull els 

llinatges dels anys 1373, 1487, 1496 i 1553. 
24 G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel y Albarracín... pàg. 77-154. En aquest cas, 

els autors fan un extens recull prosopogràfic de tots els musulmans que han pogut localitzar a través de 

la documentació i que habitaren les moreries de Terol i Albarracín entre 1295 i 1517.  
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En l’obra de Navarro i Villanueva apareix esmentat Mahoma Ayub que viu a 

Ayódar al 1507, els autors apunten que es tracta d’un musulmà procedent de 

València25. També en aquestes llistes pot trobar-se la filiació Maruan26 en un sarraí 

procedent de territoris valencians, filiació que apareix a la moreria de Terol27. 

Finalment, en el llistat d’aquests autors es cita també la família Najar, habitant a Gea, 

i documentada entre el segon quart del segle XV i el primer quart del segle XVI28.  

Es pot posar en dubte que aquests musulmans siguin de la mateixa família, 

clan, tribu o llinatge que els d’Aitona, però el fet que provinguin del Regne de 

València m’obliga a fer una reflexió. És un fet que els Montcada lleidatans 

participaren a la conquesta de València i reberen territoris, mereix un estudi 

aprofundit la relació que allí tingueren amb els indígenes i la possibilitat que alguns 

fossin traslladats a la seva senyoria de la Catalunya Nova, tal com van fer els 

hospitalers en traslladar els musulmans de Silla a l’Aldea29. En aquest sentit, cal 

assenyalar aquestes possibles deportacions com un dels efectes sobre les poblacions 

conquerides i el seu maneig per part dels nobles que participaren en la conquesta del 

Regne de València i que tenien senyories a la Catalunya Nova30.  

 

Tornant a la prosopografia, els noms Maruan, Ajup, Sardell, Zarabi, Aborrafi, 

Odra, Almallori, Xey, Najar i Bençala, presents a Aitona poden trobar-se en altres 

llocs de la Corona. Així, a les llistes publicades per Ortega s’ha localitzat un Maruan 

habitant de Miravet al 1350 i al 1391. A Ascó el 1329 apareix la filiació Ajup mentre 

que els Alcasp són citats en aquesta vila els anys 1349 i 1350. També a Vinebre 

apareix la filiació Ajup en les mateixes dates i el llinatge Sardell apareix referenciat a 

Ascó el 1329 i el 135031.  

La comparació dels llinatges d’Aitona amb els que apareixen esmentats a les 

altres aljames de la Baronia al document de 1406 ha ofert un resultat similar a 

l’obtingut a la comparació anterior. Tot i la proximitat geogràfica i la facilitat de 

                                                 
25 Ibídem, pàg. 69. 
26 Ibídem pàg. 72. El document en què apareix citat data de 1342. 
27 Ibídem pàg. 133. Navarro i Villanueva esmenten diversos sarraïns anomenats Maruan que habiten en 

aquesta moreria entre 1366 i 1424.  
28 Ibídem, pàg. 139. 
29 A. VIRGILI, “Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)” a Butlletí de 

la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. XXI, 2010, pàg. 77-102, pàg. 86 nota 18. 
30 Maneig de poblacions és l’expressió que utilitza M. Barceló a:  M. BARCELÓ, “Loquella barbarica 

(III). Bartolomé de las Casas, Muhammad i els Homes-llop” a Faventia 25/1, 2003, pàg. 69-81. 
31 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., Maruan pàg. 28, Alcasp pàg. 31,  Ajup pàg. 34 i Sardell 

pàg. 32. 
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moviment entre els habitants d’aquestes comunitats sarraïnes, pocs són els llinatges 

que es repeteixen: a Seròs s’han localitzat diversos membres de la família 

Zarabi/Zaradi/Zeradi/Zarradi32, llinatge que també apareix a Mequinensa33.  També a 

Seròs poden trobar-se els llinatges Aborrafi/Alborrafi i de Odra34, mentre que a 

Algorfa s’esmenta un sarraí anomenat Almalory35. Finalment a Mequinensa apareixen 

els llinatges Sey, Magar36 i Bençala37.  

Es planteja la possibilitat que aquests llinatges estiguin emparentats amb els 

que apareixen a l’aljama d’Aitona. Evidentment, el factor de la proximitat geogràfica 

fa més plausible aquesta possibilitat que no pas en els casos de les aljames del Baix 

Ebre, de Terol i d’Albarracín.  

 

En altres moreries de la Corona d’Aragó podem trobar sarraïns originaris 

d’Aitona o descendents d’aquests. A la darrera part de l’obra de Navarro i Villanueva 

els autors realitzen un llistat dels musulmans que entren al regne d’Aragó entre 1444 i 

1447 i un altre dels que en surten direcció a València en les mateixes dates. Al primer 

llistat apareixen esmentats Abdulamen Abyton, Alí Aitona i Abduramen, Abduzalem, 

Alí, Avdalà i Ibrahim Ayton38. En el segon llistat pot trobar-se, de nou, Alí Ayton39. 

També en un document, signat a Calataiud el 15 de febrer de 1476, que reprodueix 

García Marco apareix un individu anomenat Brahem de Aytona40. 

La filiació d’aquests individus fa pensar que o bé procedeixen directament 

d’Aitona o bé el seu llinatge n’és originari. Amb tot, la seva presència en aljames 

aragoneses demostra la capacitat de moviment dels musulmans a l’interior de la 

Corona d’Aragó alhora que és un exemple més del moviment poblacional dels 

musulmans de la Corona durant el segle XV. 

  

 

 

                                                 
32 ADMC, rotlle 641, fotogrames 283-291, fotograma 286.  
33 ADMC, rotlle 641, fotogrames 283-291,  fotograma 288. 
34 G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel y Albarracín... pàg. 72. 
35 ADMC, rotlle 641, fotogrames 283-291, fotograma 287. 
36 Sey sembla correspondre’s al Xey/Xeya que s’esmenta a Aitona, mentre que Magar es correspon 

amb el Najar aitonenc.  
37 ADMC, rotlle 641, fotogrames 283-291, fotograma 289. 
38 G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel y Albarracín... pàg. 236, pàg. 239. 
39 Ibídem pàg. 249. 
40 F.J. GARCÍA MARCO, Las comunidades mudéjares de Calatayud... pàg. 248. 
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5. L’ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT SARRAÏNA: L’ALJAMA  

 

Evidentment, la relació entre els musulmans i el senyor era de vassallatge1. 

Ésser vassall de la família Montcada suposava no només estar sota la seva protecció i 

jurisdicció sinó també complir un seguit d’obligacions com el pagament de censos i 

rendes o el treball obligat a les terres del senyor. Cal recordar que els Montcada tenien 

mer i mixt imperi sobre la Baronia, en la qual havien de fer complir els bons usos de 

cadascuna de les viles així com les Constitucions de Catalunya, en el cas d’Aitona. 

Amb aquestes jurisdiccions els Montcada tenien potestat per dictar lleis i alhora tenien 

el dret d’administrar justícia als seus dominis, no només sobre causes civils sinó 

també sobre causes criminals amb l’autoritat per dictar qualsevol tipus de sentència, 

fins i tot la mutilació o la mort. 

La relació entre la família Montcada i les aljames partia de la premissa que els 

sarraïns eren els infidels vençuts; als quals no hi havia una voluntat d’assimilar, ans al 

contrari de tractar-los com quelcom diferent i diferenciat perquè això justificava la 

major exigència de renda i, en definitiva, el major sotmetiment. Sotmesos a 

vassallatge, els senyors tenien domini absolut sobre els musulmans, tant legalment 

perquè podien exercir jurisdicció civil i criminal, com econòmicament. Més endavant 

desenvoluparé la relació econòmica entre senyors i vassalls musulmans; vull ara 

centrar-me en la relació legal. 

Els sarraïns d’Aitona, com hem comprovat, vivien a la vila, es relacionaven 

amb la resta d’habitants i no patien una segregació física. La relació amb el senyor es 

produïa a través dels oficials de l’aljama, l’alamí i els jurats, que quan era necessari 

interaccionaven directament amb la família Montcada per vetllar pels seus interessos 

comuns. Si bé l’exemple conservat és de Seròs, quan els musulmans demanaren una 

                                                 
1 El document, datat l’any 1453, recull el jurament que els habitants de la Baronia prestaren a Mateu i 

Orfresina de Montcada: ...jurarunt et seu juramentum fecerunt et prestiterunt videlicet dicti christiani 

ad Dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia manibus eorum dexteris corporaliter tacta. Et 

predicti judei ad Dominum Deum et ad decem legis precepta Moysi concessa. Et sarraceni predicti ad 

Dominum Deum et ad Alquiblam Mahometi vertentes eorum facies versus meridiem juxta ritum et 

morem sarracenorum. Et inde fecerunt et prestarunt omnes predicti homagium in manibus et posse 

dicti nobilis viri Mathei de Montecatheno et dicti honorabili Bernardi de la Pardina nomine 

procuratorio precontento videlicet predicti christiani obsculatis eorum manibus in signum cultis et 

labiis sive oribus, et predicti judei et sarraceni obsculatis eorum manibus et sinistris humeribus ...  

ADMC, rotlle 596 fotogrames 268-280, fotograma 27. El document va ser publicat a M. MONJO, 

Sarraïns sota domini feudal..., pàg. 143-163. 
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rebaixa de la sofra, hem de suposar que a Aitona es degué seguir un procediment 

similar. 

La vida diària de l’aljama estava marcada per les disposicions senyorials però 

tant des de la corona com des de les institucions eclesiàstiques s’impulsà una política 

de retallada de llibertats que s’aguditzà al llarg de l’edat mitjana i que no passà de 

llarg de la Baronia, per més que els Montcada en fossin lleugerament indiferents.  

Fou Jaume II qui, segons Ferrer, endurí les restriccions envers els sarraïns, 

política que fou seguida per Pere el Cerimoniós –tot i que aquest monarca atorgà un 

privilegi als sarraïns de la ciutat de Lleida equiparant-los a la resta de la població2–, 

Joan I i Martí l’Humà, mentre que Alfons el Benigne fou un monarca més tolerant3. 

Sembla que una de les principals preocupacions va ser com diferenciar a la 

vista els habitants del regne segons la seva religió. Hem de suposar, doncs, que 

físicament no eren distingibles, per tant era necessari inventar-se un distintiu i 

fomentar la dissemblança.  En aquest sentit, ja l’any 1215 el concili Laterà demanà als 

reis cristians la imposició d’un senyal en el vestit dels sarraïns que esdevindrà una de 

les exigències més habituals dels monarques catalans a les seves moreries4. Ja els 

Costums de Tortosa (1272 i 1277-1279) obligaven els sarraïns a portar uns vestits 

determinats, a dur el cabell tallat en rodó i la barba llarga. A les corts de 1301 

s’imposà que tot musulmà que visqués a Catalunya havia de portar els cabells tolts o 

tallats rodó o en cercle, per tal que sigui conegut entre els cristians 5. 

També les corts de Montsó de 1390 obligaren als sarraïns majors de 10 anys a 

dur una cinta groga al braç per tal de distingir-los6. Aquesta cinta groga, que havia de 

ser roja en cas que el vestit fos groc, sembla que esdevingué el distintiu principal dels 

musulmans catalans. Les reaccions no es van fer esperar i, l’any següent, Joan I hagué 

d’ordenar la suspensió temporal d’aquesta decisió a causa de les pressions de les 

aljames de Tortosa i Lleida i a la insistència de nobles com el comte de Prades, Ot de 

Montcada i els hospitalers d’Ascó7. És obvi dir que van ser els senyors dels territoris 

amb les aljames més populoses, així com les dues principals aljames reials de 

Catalunya els qui s’oposaren a aquesta mesura. 

                                                 
2 J. MUTGÉ, L’aljama sarraïna de Lleida a l’Edat Mitjana... pàg. 61. 
3 M.T. FERRER, Els sarraïns de la corona Catalano-aragonesa en el segle XIV... pàg. 211-212. 
4 Ibídem pàg. 41. 
5 Ibídem pàg. 68. 
6 Ibídem pàg. 55. 
7 J. SERRANO DAURA, Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova ... pàg. 314. 
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Uns anys abans al 1316, Jaume II, davant de la insistència de l’arquebisbe de 

Tarragona, instava tant a les ordes militars com a Guillem i Ot de Montcada a complir 

la prohibició de la crida del muetzí8 imposada pel concili de Vienne l’any 13119, 

prohibició que a l’Aragó s’aplicava des de 1315. Desconec perquè ni els Montcada ni 

els hospitalers aplicaren aquestes mesures a la Catalunya Nova, potser és tan simple 

com que temien una rebel·lió del seus súbdits, potser simplement no ho consideraven 

necessari.  

La retallada de llibertats continuà al segle XV amb les mesures imposades per 

la reina Maria de Castella, esposa d’Alfons el Magnànim. L’any 1436 dictà unes 

ordinacions per la ciutat de Lleida en les quals obligava els sarraïns a recloure’s a la 

moreria, que a partir d’aquell moment havia d’estar perfectament delimitada i comptar 

amb una porta per tancar-la; fixava uns dies en els quals els musulmans no podien 

treballar car coincidien amb les principals festes cristianes i el soroll podria ser 

molest; i fixava el tipus de pentinat que havien de dur els sarraïns per tal de ser 

fàcilment diferenciats10. El document de la reina deixa clar que es refereix al modus 

vivendi et conversandi sarracenorum civitatis Ilerde inter christianos, i, per tant, no 

era d’aplicació sobre les aljames lleidatanes com la que aquí ens ocupa, no obstant 

això, és un bon exemple de la restricció de les llibertats dels musulmans. Segurament 

mesures com aquestes degueren influir de forma més o menys directa sobre les 

aljames del Baix Segre, no en tinc però constància.  

Més enllà del fet evident que totes aquestes mesures retallaven les llibertats del 

sarraïns, la major part d’elles estaven encaminades a dibuixar una barrera tot 

potenciant la diferència dels musulmans respecte als cristians. Existí una voluntat 

manifesta de particularitzar els membres de l’aljama, d’evitar, a tots els efectes la tan 

temuda assimilació. Per als senyors feudals i la corona era necessari mantenir i fer 

notòria aquesta diferència, al cap i a la fi, era l’únic que justificava el tracte 

discriminatori i l’opressió econòmica sobre aquesta comunitat que generava unes 

rendes en diner i en espècie molt oneroses.   

I si bé els Montcada semblen ignorar –tot i que les acaben executant- algunes 

de les mesures imposades des de la corona o l’església potser per por a una revolta 

                                                 
8 Document publicat a M.T. FERRER, Els sarraïns de la corona Catalano-aragonesa... pàg. 90. 
9 Ibídem pàg. 88. 
10 ACA, C, reg. 3127, fols. 85v.-86 v., publicat a J. MUTGÉ, L’aljama sarraïna de Lleida a l’Edat 

Mitjana... doc. 199 pàg. 380-382.  
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dels seus vassalls, no hem de desestimar que la intenció final, lluny de l’empatia 

aparent, era la de mantenir aquesta població sota el seu domini i jurisdicció i 

d’aquesta manera assegurar la producció a les terres i garantir les rendes.  

  

Davant la situació de submissió la creació d’aljames esdevingué una necessitat 

per als indígenes que restaren al territori conquerit. La formació d’un grup fort i 

cohesionat permetia afrontar les exigències senyorials alhora que el manteniment de 

les seves estratègies de reproducció social en garantia la continuïtat.   

Les Cartes de Seguretat ja comentades són la llavor amb la qual s’inicià aquest 

procés i, com hem tingut ocasió de comprovar, no és casual que fos precisament en 

aquells territoris per als quals es dictaren aquestes cartes on es consolidaren les 

aljames de la Catalunya Nova. No oblidem però, que malgrat la suposada benvolença 

d’aquest tipus de documents, la nova situació generada després de la conquesta 

modificà totalment l’estatus de la població indígena que, sotmesa, fou forçada a 

canviar el seu lloc de residència, a conrear unes terres que ja no els pertanyien i, en 

definitiva, obligada a participar d’un nou sistema econòmic de treball i producció 

orientat a obtenir l’excedent necessari per fer front a les imposicions senyorials.  

Amb tot, aquests pactes inicials es van desdibuixar. Els treballs obligats i les 

rendes de treball, com veurem, es convertiren en una realitat malgrat l’exempció 

original recollida a les Cartes de Seguretat de Tortosa i la Ribera d’Ebre.  

Al segle XV, tres-cents anys després de la conquesta, trobem una situació 

resultat d’una progressiva retallada de les llibertats d’aquestes comunitats. Això no 

obstant, les aljames continuaren emprant l’àrab, tenien la seva documentació interna i 

mantenien les lleis, el culte i l’estructura social, en definitiva, una idiosincràsia pròpia 

hereva de la llei i la tradició islàmiques11. Qualsevol aspecte que sobrepassés el marc 

de la col·lectivitat i la interacció entre els seus membres entrava, obligatòriament, en 

el joc de les relacions feudals.  

No hi ha rastre ja dels orígens diversos dels membres de l’aljama, locals o 

resultat d’una deportació després de la conquesta, i aquesta és un grup cohesionat que 

ha sabut absorbir els indígenes traslladats i que n’ha regenerat l’estructura interna. 

L’aljama era un subjecte actiu dintre de la vida de l’Aitona baixmedieval. 

Documentalment hi ha una voluntat, per part dels Montcada, de deixar constància de 

                                                 
11 Aquesta legislació es troba recollida a C. BARCELÓ, Un tratado catalán medieval ... 
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forma separada de les diferents comunitats que hi vivien, d’una banda la universitat, 

de l’altra l’aljama dels moros i finalment l’aljama dels jueus. Hi ha per tant una 

consciència que es tracta de tres entitats separades i independents i de les quals es 

potencia la diferenciació, mai l’assimilació, si bé en la vida diària coexisteixen, 

aparentment, sense una excessiva conflictivitat.  

Vull insistir en el fet que l’aljama no era, a Aitona, un espai físic sinó que 

aquest mot al·ludia a la comunitat i, per tant, tot i que el marc en el qual es 

desenvolupaven les relacions dels seus membres no era quelcom tangible, marcava un 

límit real. 

 

Tots els sarraïns que habitaven a Aitona en conformaven l’aljama que, com he 

exposat, tenia el seu propi funcionament intern, calia però que aquest no entrés en 

conflicte amb el règim senyorial.  

La comunitat tenia la seva pròpia legislació que era aplicada pels experts en 

lleis. Així, els delinqüents sarraïns que cometien accions sobre altres membres de 

l’aljama eren jutjats per oficials musulmans, seguint la Sunna. Segons Ortega, els 

senyors permetien el manteniment del dret penal musulmà perquè era eficaç en aplicar 

les sancions; per als sarraïns, en canvi, aquesta era una de les manifestacions socials 

més importants del compliment de la llei divina12. 

En els assumptes interns de l’aljama i en les relacions diàries dels seus 

membres aquests podien, també, utilitzar la llengua àrab; la mateixa llengua, com hem 

vist, era emprada en la redacció dels documents interns d’aquest col·lectiu. Ara bé, 

aquesta situació canviava radicalment quan les relacions es produïen entre l’aljama i 

la universitat o el senyor, i en les relacions individuals entre els membres de les dues 

comunitats. En aquestes ocasions s’havia d’emprar el català i en casos excepcionals el 

llatí. En cas de litigi, la Sunna i la Xaria eren substituïdes pel dret feudal i les 

Constitucions i els Usatges de Catalunya i els jutges musulmans per jutges feudals.  

També la llibertat de culte va ser respectada per la casa de Montcada, hem 

comprovat que Aitona tenia una mesquita i, cal suposar, persones encarregades del 

culte malgrat que només a Seròs es documenta la figura del sabassala.    

                                                 
12 P. ORTEGA, “Notas sobre la normativa jurídica musulmana aplicada entre los sarracenos de la Ribera 

d’Ebre (Tarragona). Siglos XII-XIV” a Sharq al-Andalus 14-15, Teruel-Alicante 1997-1998, pàg. 47-

60, pàg. 55-56. 



 

 

136 

 El funcionament intern de l’aljama l’articulaven i el gestionaven diversos 

oficials amb atribucions diferents. És a través de la documentació feudal que 

coneixem aquests oficials i aquestes fonts es limiten a esmentar-los sense especificar-

ne les funcions i competències. Val a dir que al capdavant de les aljames de la Corona 

d’Aragó pot trobar-se el mateix cos administratiu, amb algunes variacions locals. 

Aquest cos és un reflex de l’estructura administrativa rural pròpia d’al-Andalus, però 

amb una capacitat d’acció limitada perquè estava condicionada i constreta pels 

diferents senyors i per la legalitat feudal. 

 La figura central de l’aljama d’Aitona era l’alamí, a diferència del que succeïa 

en altres aljames en les quals el cap visible de la comunitat era el cadi. En realitat 

aquesta és una figura que no existia a les aljames de la Baronia d’Aitona, el cadi més 

proper cal cercar-lo a la veïna ciutat de Lleida, tot i que la seva jurisdicció 

sobrepassava el territori de la ciutat. L’any 1273 Jaume I havia nomenat Ahamar fill 

d’Alí Janec cadi de la ciutat de Lleida tot atorgant-li jurisdicció no només sobre la dita 

ciutat, sinó també sobre aquelles viles compreses entre els rius Cinca i Segre on hi 

hagués sarraïns13, independentment que es trobessin sota jurisdicció senyorial. Fou la 

família dels Abenferre la que s’establí en el càrrec fins al segle XIV14. Durant la 

primera meitat d’aquell segle Faraig de Bellvís fou nomenat cadi general de totes les 

aljames de la Corona per Pere III15, càrrec que es perpetuà en la família durant 

diverses generacions. Possiblement sigui l’existència d’aquest cadi general el que 

explica la manca d’aquesta figura a l’aljama d’Aitona i, de fet, a totes les aljames de 

la Baronia malgrat que aquestes són les més populoses de la zona lleidatana. D’altra 

banda, la presència d’un cadi general que depenia del rei implica que tot i que les 

aljames estiguessin sota domini senyorial el rei disposava d’una eina de pressió més 

sobre aquestes comunitats. No succeïa el mateix amb les aljames dependents del 

Temple, i posteriorment de l’Hospital, a la Ribera d’Ebre on el cadi era una figura 

designada pel senyor i amb poders en els territoris d’aquest16.  

                                                 
13 ...alcaydiam sibe iudicatum sarracenorum Ilerde ac aliorum locorum in quibus sint sarraceni, de 

Cincha usque ad flumen Sicoris. X. ERITJA, “Notes sobre l’extinció de les comunitats morisques del 

Baix Segre i el Baix Cinca (1610).” a Coneixes la teva ciutat? s. XVII, Lleida 2001, pàg. 47-63,  pàg. 

52. 
14 J. J. BUSQUETA, Història de Lleida... pàg. 67. 
15 G. NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel..., pàg. 160-161. 
16 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., pàg. 125. 
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Per tant, mancada de cadi, la figura central de l’aljama d’Aitona era l’alamí17, 

igual que a les comunitats sarraïnes de Seròs i Mequinensa així com les de Fraga o 

Osca, aquestes sota jurisdicció reial18.  

A la documentació l’alamí d’Aitona apareix sempre en una posició preeminent 

encapçalant les llistes d’oficials i ocupant la mateixa posició en què se situa el batlle 

en les enumeracions dels oficials de la universitat. Aquesta posició preeminent duu a 

pensar que, si bé les seves funcions no eren iguals a les del batlle cristià, sí que es 

tractava del prohom més important de l’aljama. Originalment, a al-Andalus, aquest 

funcionari tenia aquesta preeminència i la seva funció era recaptar impostos19.  

En aljames com les del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre20, la de Fraga21, la 

d’Osca22 o les del Regne de València23 l’alamí mantingué aquestes atribucions 

després de la conquesta tot i que sovint tenia, a més, competències judicials. Tant a 

Osca com a Fraga o a Sot de Ferrer24 aquesta figura actuava com a representant de la 

comunitat davant del senyor, funció que podria tenir també a Aitona, a causa de la 

seva posició al capdavant de l’aljama.  

A la documentació de la Baronia l’alamí sempre apareix acompanyat d’un, dos  

o tres jurats anno presenti. A Sueca eren elegits directament pel consell i 

s’encarregaven de mantenir el control en la vida diària de l’aljama, al mateix temps 

que hi actuaven com a representants davant el senyor25.  

 

En alguns documents d’Aitona es fa esment l’alfaquí. Aquest tenia com a 

ocupació principal vetllar perquè la vida legal de la comunitat s’ajustés al fiqh, el dret 

islàmic. Era doncs un jurista que es dedicava a l’estudi de les lleis. A l’aljama d’Osca 

aquest personatge realitzava tasques d’advocat i procurador26, hom pot creure doncs 

que a Aitona podria tenir funcions similars en l’administració de justícia a l’interior 

                                                 
17 De l’àrab al-amīn, P. GUICHARD, Al-andalus frente a la conquista cristiana, València 2001, pàg. 

733.  
18 Mª B. BASÁÑEZ, La aljama sarracena ..., A. I. LAPEÑA, “Fraga, de medina...” 
19 P. GUICHARD, Al-andalus..., pàg. 733. 
20 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., pàg. 128. 
21 A. I. LAPEÑA, “Fraga, de medina...” pàg. 349. 
22 Mª B. BASÁÑEZ, La aljama sarracena de Huesca..., pàg. 16. 
23 P. GUICHARD, Al-andalus..., pàg. 620. 
24 A Osca, jutja causes menors que no excedeixin d’una multa de 2 sous i pren part en les causes 

criminals juntament amb el cadi i el batlle, Mª B. BASÁÑEZ, op. cit., pàg. 16. A. I. LAPEÑA, op. cit., E. 

GUINOT, F. J. CERVANTES, “Conflictes agraris...” pàg. 224. 
25 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià..., pàg. 157. 
26 Mª B. BASÁÑEZ, La aljama sarracena de Huesca..., pàg. 83. 
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de la comunitat. Guichard afirma que amb anterioritat a la conquesta feudal l’alfaquí 

(faqīh) no tenia cap funció ni rang particular en la jerarquia políticoadministrativa 

sinó que aquests doctors en ciència jurídicoreligiosa aconsellaven a aquells que 

ostentaven el poder. Tanmateix, l’autor afirma que el paper preeminent d’alguns 

alfaquins en diferents comunitats rurals durant la conquesta del Sharq al-Andalus 

evidencia el fet que eren considerats representants naturals d’aquestes comunitats, i 

per tant, reconeguts com a tal. El mateix autor puntualitza que són casos excepcionals 

i que, en altres indrets de Sharq al-Andalus, el Marroc o l’Afganistan, l’alfaquí era un 

magistrat subaltern que feia de mestre d’escola, servidor de la mesquita i d’àrbitre en 

causes menors que no mereixien ser portades davant del cadi de la ciutat27. L’alfaquí 

d’Aitona podria ajustar-se a aquesta darrera definició; la seva aparició esporàdica en 

la documentació duu a pensar que no era un dels personatges públics que més 

interacció tenia amb la casa senyorial i amb els afers externs a l’aljama.  

L’aljama d’Aitona tenia a més notari propi, figura que no s’ha documentat en 

cap altra de les aljames de la Baronia. Malgrat el gran volum de documentació 

consultada només s’ha trobat un breu esment a aquesta figura en una anotació 

marginal al Capbreu Antich28. Com cal suposar, la seva funció no era altra que la de 

documentar i donar fe. Com succeïa amb l’alfaquí, no apareix en la documentació 

perquè és un personatge que gestiona qüestions internes de la comunitat i no té 

interacció amb els oficials senyorials. Ell és, però, qui redacta la documentació interna 

de l’aljama i, per tant, qui té domini de la llengua àrab escrita.  

Mai aquests oficials de l’aljama eren dones, a excepció, com veurem, 

d’algunes representants al consell general. En canvi sí que podien tenir possessions29, 

generalment procedents de l’herència deixada pels seus pares, marits o germans a 

través dels complexos sistemes de transmissió patrimonial que es descriuen a la Sunna 

i la Xaria30.   

                                                 
27 P. GUICHARD, Al-andalus..., pàg. 478- 481. 
28 ...ha scrit lo acte damunt dit Juçi Almallori texidor, notari en aquella hora de la algama d’Aytona...  

ADMC, rotlle 699 fotogrames 371-413, fotograma 389.  
29 Al Capbreu Antich declaren quinze dones sarraïnes de les quals onze són la viuda de i tres apareixen 

amb l’expressió filla de, cosa que podria indicar que es tracta de noies solteres. Paradoxalment podien 

declarar i posseir béns però ni tan sols se les documenta amb el seu nom propi. 
30 C. BARCELÓ, Un tratado catalán medieval... Certament els mecanismes hereditaris estan molt 

regulats dins el món musulmà. En aquest llibre es recullen totes les possibilitats per les quals una dona 

pot rebre una herència i realment són complexes. Una dona no té el mateix dret sobre l’herència si mor 

el marit i tenen fills, o bé si els pares d’aquests són vius, o bé si només tenen filles o bé si no tenen 

descendents. Totes les combinacions familiars possibles són estudiades amb minuciositat.  
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No he trobat cap referència al sistema d’elecció d’aquests càrrecs i tan sols en 

el cas dels jurats se n’indica la periodicitat anual31. A la ciutat de Lleida eren elegits i 

nomenats per la mateixa comunitat musulmana32, també a Sueca els jurats eren triats 

directament pel consell33 i a Sot de Ferrer tan sols l’alfaquí era escollit per l’aljama34. 

Lapeña, en canvi, assegura que a les aljames sota domini reial com la de Fraga, com a 

mínim l’alamí, era designat pel rei35, tesi que contradiu la ja exposada per la ciutat de 

Lleida. A partir de l’exemple de Sueca, Furió estableix que els càrrecs amb major 

responsabilitat –com l’alamí- eren designats directament pel senyor o el rei, segons la 

jurisdicció, mentre que els càrrecs menors els elegia la comunitat36, model que ha 

pogut ser ben estudiat per Conte a l’aljama d’Osca37. L’elecció de personatges públics 

per part del senyor és una manera més d’exercir control sobre l’aljama.  

Els paral·lels possibles són tan diversos que sense dades documentals es fa 

difícil adscriure a l’aljama d’Aitona en alguna d’aquestes dinàmiques i establir quin 

era el sistema d’elecció, quin el grau d’interferència dels Montcada en aquest, quins 

homes tenien accés als càrrecs públics i si aquests rebien un sou per la seva tasca 

envers la comunitat. A Osca els funcionaris de l’aljama pagaven al rei per poder 

accedir als seus càrrecs i rebien, un cop hi havien accedit, un sou que pagava la 

mateixa aljama38. També a Fraga ha estat possible documentar que l’alamí cobrava 90 

sous anuals, entre 1396 i 1409, per exercir el seu càrrec39, altres exemples poden 

trobar-se en territoris més allunyats com Elx o Granada40. 

                                                 
31 Així és també a Sueca: A. FURIÓ, op. cit., pàg. 157; Oriola: Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes ..., 

pàg. 59; Nàquera: Mª J. FORTEA, Senyors cristians....; les comandes d’Ascó i Miravet: P. ORTEGA, 

Musulmanes en Cataluña... 
32 J. MUTGÉ, L’aljama sarraïna de Lleida..., pàg. 17. 
33 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià..., pàg. 157. 
34 E. GUINOT, F. J. CERVANTES, “Conflictes agraris en les senyories de musulmans valencians: les 

cartes de poblament de Bernixes (Vilamalur) i Sot de Ferrer (segles XIV i XV)” a Boletín de la 

sociedad castellonense de cultura, tomo LXXII, abril-juny 1996, cuaderno II, pàg. 209-237, pàg. 224. 
35 A. I. LAPEÑA, “Fraga, de medina...” pàg. 349. 
36 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià..., pàg. 156. 
37 A. CONTE, La aljama de moros de Huesca, Huesca 1992, pàg. 30. 
38 A. CONTE, op. cit. pàg. 26-27.  
39 ACA, Mestre Racional, sig. 2693.  
40 Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle XIV, Barcelona 1988, 

pàg. 61. A. GARCÍA SANJUÁN, Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes hábices en Al-Andalus 

siglos X al XV. Huelva 2002, pàg. 217.  
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El veritable òrgan que regia la vida de la comunitat era el consell format, 

seguint la tradició d’al-Andalus, per les persones de més edat41. La institució del 

consell d’ancians i notables (en àrab shaykh) pot trobar-se a les societats rurals del 

Sharq al-Andalus amb anterioritat a la conquesta feudal, així com en altres regions 

rurals de l’occident musulmà42. No hem de caure en l’error de creure que el shaykh 

també actuava com a representat de l’aljama en el consell general de la vila sinó que 

aquest és un òrgan intern que no traspassa els límits culturals de l’aljama. Entre la 

cinquantena de membres de l’aljama convocats al consell general de la vila, en alguns 

s’especifica que són menor de dies, el que impossibilita que formin part del consell 

d’ancians.  

He consultat les actes de quatre consells generals convocats per Ot de 

Montcada entre 1388 i 140043, sempre per qüestions relacionades amb censals morts. 

Aquest consell el conformaven el batlle, els jurats i representants de la universitat de 

cada vila de la Baronia i l’alamí o el sabassala de Seròs, els jurats i representants de 

cadascuna de les aljames; no en formaven part els jueus. Cada vila duia a terme la 

seva pròpia reunió que era convocada per pregó i s’aixecava acta. Les viles que no 

tenien aljama celebraven la reunió a l’església i, a Algorfa, l’única poblada 

exclusivament per sarraïns, a la mesquita; a Mequinensa, el consell general es trobava 

a la plaça. A Seròs, en dues de les quatre convocatòries el consell general es reuní a 

l’església i una altra al portal. A Aitona van ser convocats dos cops a la plaça del 

mercat i en una ocasió al portal d’occident. 

La quantitat de membres convocats de cadascuna de les comunitats està en 

relació a la quantitat de població de cada vila de manera que hi ha representats un 

major nombre de sarraïns que de cristians, excepte a Mequinensa i al consell d’Aitona 

de juny de 1400 en els quals estan en la mateixa proporció. Tots els membres del 

consell general eren homes majors o menors de dies, i només a la reunió de juny de 

1400 a pareixen dones, totes elles vídues (figura 39) citades sempre amb la fórmula, 

uxor (nom del marit) quondam. 

 

                                                 
41 A l’aljama de Nàquera el consell el componia els ancians que tenien com a funció principal orientar i 

guiar l’alamí i els jurats. Mª J. FORTEA, op. cit.  pàg. 31.  
42 P. GUICHARD, Al-andalus..., pàg. 294-295. Per Guichard, la presència d’aquests consells és una 

mostra de l’existència d’estructures comunitàries i per tant nega la idea d’una forta dominació de les 

ciutats sobre la societat rural d’al-Andalus. J. TORRÓ, El naixement d’una colònia... pàg. 217. 
43 ADMC, rotlle 662 fotograma 325, rotlle 641 fotograma 89, rotlle 641 fotograma 181 i rotlle 641, 

fotograma 192. 
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VILA 

CRISTIANS MUSULMANS  

TOTAL Homes Dones Homes Dones 

Soses 42 2   44 

Aitona 50 2 49 1 102 

Seròs 27 2 57 2 88 

Algorfa   7 1 8 

Almatret 20 3   23 

Vilaseca 9 3   12 

Mequinensa 66  57  123 

Faió 15 3   18 

 
Figura 39. Nombre de membres del consell general de les viles de la Baronia d’Aitona, 11 de juny 

de 1400 

 

Furió realitza una reflexió interessant al voltant d’aquesta institució a la vila de 

Sueca. Allí el consell general era el primer nucli de representació i organització 

comunitària i tan sols es reunia en ocasions especials per afers de greu importància. 

Aquesta irregularitat en la periodicitat de les reunions del consell general es deu a la 

por del senyor que en aquestes reunions pogués ésser qüestionada la seva autoritat, tot 

creant-se un sentiment de solidaritat entre els camperols que portaria a l’articulació de 

mecanismes de defensa davant dels abusos senyorials. La presa de decisions era, però, 

necessària i el consell general anà perdent potestat davant d’un organisme que Furió 

defineix com “intermedi”, més reduït i que s’anomenarà simplement consell. Aquest 

estarà format pels prohoms –possiblement més favorables al senyor, del qual obtenen 

certs favors- tot i que en alguns indrets s’acordarà establir representació estamental44. 

Més enllà de la por senyorial a una revolta, la convocatòria d’un consell general 

implicava un esforç en temps i en capital humà, un desplaçament per la Baronia dels 

notaris i els escrivans que aixecaven actes, una aturada en els treballs dels pagesos 

que en formaven part, en definitiva no era quelcom pràctic que pogués dur-se a terme 

amb assiduïtat. El consell general era doncs quelcom extraordinari que afectava el 

conjunt de la Baronia, per a la vida diària de cadascuna de les viles existia aquest 

consell que Furió anomena intermedi format per membres de la universitat i l’aljama, 

més reduït en nombre de membres i, probablement, més operatiu.  

Si féssim una lectura sumària de la documentació l’aljama podria semblar un 

bloc en el qual allò important és el conjunt i no els individus; quelcom homogeni amb 

uns grans llaços de solidaritat interna. I de cara enfora possiblement així era, calia 

cohesió i solidesa per evitar els abusos senyorials, però la seva massa social no era 

                                                 
44 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià..., pàg. 156-157. 
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igualitària. Els textos escrits feudals, habitualment, no realitzen cap distinció dintre de 

l’aljama que se’ns presenta com un bloc tancat i els seus membres són només sarraïns 

o moros i difícilment se’ls descriu com agricultors, jornalers, pastors o artesans a 

diferència del que passa amb els seus veïns cristians. Segons Viciano, això és degut al 

fet que els musulmans es dedicaven majoritàriament, i en una proporció més elevada 

que els cristians, al treball agrícola i, per tant, anomenar-los sarraïns o moros ja 

portava implícita la seva condició de camperols45. De manera que la documentació 

deixa de banda els individus i només són recollides les reivindicacions col·lectives de 

l’aljama davant dels Montcada, però això no ens ha de fer caure en l’error d’idealitzar 

aquesta comunitat. A l’interior podem trobar-hi famílies econòmicament més ben 

posicionades, que tenien garantit l’horitzó reproductiu, mentre que d’altres devien 

tenir dificultats per aconseguir abastar-se i afrontar les càrregues senyorials. No 

disposo d’unes llistes d’oficials de l’aljama suficientment completes per poder afirmar 

que els membres d’aquests grups familiars destacats eren també els qui ocupaven 

aquests llocs de responsabilitat, això no obstant els Propell són molt presents entre 

aquests oficials a la darreria del segle XV i són també els qui posseeixen un major 

nombre de cases i una major extensió de terres.  

                                                 
45 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra... pàg. 38. 
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 6. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS MUSULMANS 

 

La major part de la població indígena es dedicava al treball agrícola. Així ho 

posa de manifest la documentació que és rica en esments i referències, tant directes 

com indirectes, al treball del camp. Gràcies a aquesta riquesa és possible analitzar 

aspectes tan diversos, però alhora estretament vinculats, com els contractes de tinença 

de la terra, la mida i la ubicació de les parcel·les, els productes que s’hi conreaven o 

les imposicions senyorials.  

La documentació també posa de manifest la pràctica d’activitat ramadera. No 

s’han trobat al·lusions directes a la ramaderia però l’existència de corrals dins de la 

vila, així com algunes referències documentals indirectes, permeten assegurar que la 

ramaderia és una activitat que es practicava a l’Aitona del segle XV. En parlar de 

ramaderia cal pensar en bestiar mitjà i gran, és a dir ovicàprids i bòvids. És de suposar 

que l’aviram, els conills i altre bestiar menut, en estar lliure d’imposicions, devien 

criar-se a cada casa, formant part del paisatge de qualsevol casa musulmana. La 

ramaderia practicada pels musulmans era dedicada a la cria de corders.  

En descriure el nucli urbà d’Aitona s’ha esmentat la carnisseria, molins, 

obradors i tallers, algun dels quals en possessió de sarraïns. De fet, el Capbreu Antich 

mostra l’existència d’un fuster a la comunitat sarraïna: Abdallà Ismael. Terrissaires, 

forners, treballadors del lli i del cànem com els fabricants de catifes i altres activitats 

industrials menors podien haver estat desenvolupades pels musulmans d’Aitona. 

També la construcció era una activitat estretament lligada als musulmans de la Corona 

d’Aragó. Com en els casos anteriors no s’han trobat referències a aquesta activitat 

però Aitona no devia ser una excepció. 

L’agricultura i la ramaderia eren complementades amb treballs com 

l’explotació de les abelles i la recol·lecció de fruits silvestres i herbes aromàtiques i 

medicinals. Totes aquestes activitats complementàries no apareixen reflectides a la 

documentació –és de suposar doncs que estan lliures de càrregues- i és, per tant, 

difícil determinar quin paper jugaven tant a l’economia de la vila com, en un àmbit 

menor, a la de l’aljama. 
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6.1 LA RAMADERIA 

 

Les referències documentals a aquesta activitat són escasses, i generalment 

només es conserven esments puntuals, que analitzats de forma individualitzada 

permeten determinar com es desenvolupava aquesta activitat a l’interior de l’aljama i 

quins beneficis n’obtenia la casa senyorial.  

Els Montcada exigien delme sobre els ramats de cabrits que pasturaven al 

terme, tant si eren d’un pastor cristià o sarraí, i mig delme a tots aquells que portaven 

els seus ramats a pasturar en terres d’Aitona però no eren veïns de la vila1. Ara bé, si 

en teoria el delme era una imposició que podia aplicar-se sobre tots els ramats que 

herbegessin al terme, en realitat s’imposava sobre els ramats dels pastors cristians. Als 

sarraïns se’ls reservava la çadega: 

 
Item pren lo senyor dels moros d’Aytona çadega, co és, I diner per cascuna bístia, co és, de 

bestiars vellys mascles e femelles e de cabrits e de corders, e aquests qui paguen cadega no paguen 

delma2. 

 

De la cita documental es desprèn, doncs, que, el delme no s’aplicava sobre el 

bestiar dels sarraïns sinó que a aquests se’ls reservava la çadega, és a dir, un diner per 

cada animal del ramat. La çadega té origen en el delme alcorànic sobre el bestiar 

(s adāqa) que en època feudal és reinterpretat i adaptat a les necessitats senyorials3.  

A la llum de les dades que aporta la documentació, a l’Aitona del segle XV 

existia una evident desigualtat entre els pastors de les dues comunitats religioses. 

Mentre els cristians havien d’abonar delme amb els productes procedents del mateix 

ramat -això és, molt possiblement, amb una part de la llet o amb una part de carn o bé 

fins i tot amb algun cabrit- els sarraïns, en canvi, havien d’abonar la renda en pecuni. 

El pagament en moneda implicava disposar d’aquests diners i obligava a recórrer al 

mercat per vendre part dels animals o altres productes per aconseguir-la. Això no 

obstant, un diner per cada cap de corder no sembla una imposició excessiva, sempre 

que el ramat no sigui gaire gran. En proporció, les rendes exigides sobre la producció 

agrícola són més elevades.  

                                                 
1 Item pren lo senyor delma de cabrits e de corders en lo dit loch, co és dels homens d’Aytona e dels 

strangers qui venen a erbejar en lo terme d’Aytona de aquells paguen al senyor mig delme. ADMC, 

rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87.  
2 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87.   
3 P. GUICHARD, Al-andalus frente... pàg. 328. 
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La çadega és una imposició que apareix també documentada a Seròs, de nou 

s’aplicava només sobre el ramat dels sarraïns, en aquest cas però, el bestiar gran 

pagava un diner i el petit, és a dir els cabrits, malla. Cal destacar que a Mequinensa, 

tot i tenir també aljama, no apareix aquesta imposició. La çadega ha estat 

documentada també per Ortega a la Ribera d’Ebre entre els segles XIII i XV. A les 

viles de Miravet, Benissanet i Riba-roja consistia, com a la Baronia d’Aitona, en el 

pagament d’un diner per cap de bestiar, mentre que a Ascó i Vinebre es pagaven 4 

sous i un corder o cabrit entre gener i maig i malla per cap de bestiar la resta de l’any. 

Al seu torn, Ledesma assegura que és una imposició molt habitual al territori aragonès 

i, com en els altres territoris, els sarraïns pagaven un diner per, en aquest cas, cada cap 

d’ovella o de cabra4. 

Els documents no esmenten els derivats procedents dels ramats d’ovelles cosa 

que duu a pensar que els Montcada no tenen drets sobre la llet i els productes derivats 

d’aquesta com els formatges, de ben segur que si no hagués estat així la documentació 

ho hauria reflectit. Tan sols els ramaders cristians estan obligats a donar als Montcada 

una de cada deu arroves de la llana que produeixen anualment5.  

 Un cop analitzada la informació documental caldria determinar fins a quin 

punt les imposicions fiscals sobre el bestiar de l’aljama eren feixugues, en comparació 

a les imposades sobre els ramaders cristians. Per realitzar aquesta comparació seria 

necessari conèixer la grandària dels ramats, dada que no ha estat aportada per la 

documentació i sobre la qual no es pot realitzar cap conjetura ja que no existeix un 

indicador que serveixi com a referència. Interessant seria també disposar del preu de 

mercat dels corders i els cabrits en aquell moment. Coneixent aquesta dada podria 

determinar-se quina era la diferència real entre la renda imposada a les dues 

comunitats religioses, és a dir, seria possible saber si era més car entregar un cabrit o 

un corder i una part de la producció anual de llana al senyor –donat el seu preu de 

mercat- o pagar un diner per cada cap de bestiar. 

 

Els ramats pasturaven al terme de la vila, en els paratges destinats 

exclusivament a aquest fi, bona part dels quals estaven en mans del senyor. De fet, 

                                                 
4 P. ORTEGA, Musulmanes en Catalunya..., pàg. 104-109. M. L. LEDESMA, “La fiscalidad mudéjar en 

Aragón” a Actas V simposio internacional de Mudejarismo, Teruel 1991, pàg. 3-17, pàg. 11. 
5 Item pren lo senyor en la vila d’Aytona, dels christians, de tota quanta llana han cascun any, de deu 

roves una. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87.   
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mantenir el bestiar allunyat de la zona d’horta és una pràctica habitual ja en època 

andalusina que es mantingué a Aitona després de la conquesta feudal6.  El cicle de 

conreus i collites gairebé constant en les zones irrigades no deixava intersticis en el 

calendari per permetre l’entrada dels ramats, a més, aquests mateixos ramats podrien 

malmetre les collites o, fins i tot, menjar-se-les. Els ramats, doncs, s’alimentaven de 

pastures que se situaven a les zones de secà allunyades de l’horta. A més, després de 

la collita i abans del guaret el bestiar podia entrar als camps de cereals i fertilitzar-los 

amb els fems alhora que netejava els camps de rostolls7. 

A Aitona hi havia dues zones de pastura: d’una banda, les zones ermes, 

situades a les cotes elevades d’ambdues ribes del Segre i caracteritzades, encara avui, 

per la vegetació arbustiva. Dur els ramats a aquestes terres de secà implicava 

necessàriament l’habilitació de camins i la creació d’infraestructures d’abeuratge com 

basses o aljubs i guals per travessar el riu. D’altra banda també s’empraven com a 

pastures les zones d’aiguamoll i les terres més pròximes al curs del riu que no eren 

aptes per al conreu a causa de la possibilitat que s’hi produís una crescuda. Són les 

terres que encara avui dia es coneixen a la plana lleidatana com a mitjanes8. Tot i que 

no he localitzat cap notícia referent a aquesta utilització a la Baronia d’Aitona, era una 

pràctica habitual a Ponent i Eritja la documenta a Torres de Segre –a la partida de 

Llacunes- en la immediata postconquesta9.  

Així, als vilatans se’ls reservaven les pastures de la partida de la Llitera i uns 

terrenys a la riba esquerra del Segre. La resta de les pastures d’aquella riba i una part 

de la partida de la Llitera anomenada lo Requo eren deveses del senyor, i per tant els 

aitonencs no hi podien dur els seus animals10. No he trobat notícia de les rendes sobre 

les pastures d’Aitona, a Seròs, en canvi, els Montcada tenien dret sobre tots els 

herbatges, a excepció del Bovalar que era per a ús exclusiu dels vilatans11.  

                                                 
6 J. TORRÓ, “Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de poblacions i transformació 

de l’espai rural valencià (segles XIII-XIV)” a M. BARCELÓ, G. FELIU, A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. 

SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme comptat i debatut... pàg. 153-200, pàg. 192.  
7 F. RETAMERO, “Pautes per a l’estudi...”, pàg. 34. 
8 Segons la definició del diccionari català-valencià-balear les mitjanes són, a Lleida, arbredes que 

voregen un riu; terrenys poblats d’arbres als quals s’estén l’aigua del riu en temps d’avingudes. 

http://dcvb.iecat.net/  
9 X. ERITJA, “Hàbitat i espai ramader a la regió de Lleida (s. XII)” a J.J. BUSQUETA, E. VICEDO (eds.), 

Béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània. Sistema agraris, organització social i 

poder local als Països Catalans, Lleida 1996, pàg. 75.  
10 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87.  
11 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 93. 
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Les pastures eren un espai compartit i només amb motiu de la festa islàmica 

del sacrifici els ramats se separaven per garantir la puresa dels corders dels sarraïns. 

L’esment documental és molt clar i especifica que des de l’1 de juny fins al dia de 

Nadal els ramats dels sarraïns pasturaven a part per guardar la seva puresa de cara a la 

festa de l’aldaháyah12. En realitat aquesta peculiaritat ha estat documentada a Seròs i, 

o bé a Aitona hi havia zona de pastures destinada al mateix fi o bé aquest de Seròs era 

un espai comú per als corders de les aljames d’Aitona i Seròs.  

De ben segur que existien també a la vila ramats de bous i vaques, tal com ho 

indica el fet que aquests animals es mataven a la carnisseria i el senyor tenia el dret de 

quedar-se’n les llengües. Ara bé, no he localitzat cap esment documental que indiqui 

que els sarraïns posseïen aquest tipus d’animals. Sí que tenien, en canvi, ases, mules, 

someres i altres animals de càrrega i treball que apareixen esmentats a les sofres i que 

no estaven subjectes a cap tipus d’exacció. 

 

L’activitat ramadera estava, com tants altres aspectes de la vida dels 

musulmans, regulada per la Sunna. La llei protegia als animals dels atacs dels veïns. 

Així, al Llibre de la çuna e xara dels moros de València s’estipulava que si algú 

matava una bèstia d’un altre, l’animal havia de ser restituït per la persona que li havia 

donat mort, però si la mort la produïa un altre animal, l’amo del segon no estava 

obligat a substituir l’animal mort. També l’intercanvi d’animals estava regulat per la 

Sunna, i segons la llei, els animals que es venien havien de ser sans, sense cap 

malaltia ni tara13. La religió marcava fins i tot la manera de sacrificar els animals. 

Aquests, un cop s’havia demostrat la seva puresa, s’havien de deixar dessagnar fins a 

la mort. 

Aquestes especificacions de la Sunna, així com el fet que els ramats de corders 

dels musulmans pasturaven separadament durant mig any, són indicadors que el món 

ramader estava regulat per la llei islàmica. Tot plegat responia a la necessitat que la 

carn que consumien els musulmans havia de ser pura i havia de seguir una sèrie de 

rituals establerts per aconseguir aquesta puresa. De ben segur, la carn que produïen 

                                                 
12 ...exceptat que en la Litera no gosen metre bestiar menut del primer dia de juny fins al dia de 

Aperici, sinó lo bestiar de la carn e los moltons que crien los moros per Aldaees... ADMC, rotlle 707 

fotogrames 82-106, fotograma 93. Agraeixo a la Dra. Bramon haver-me ajudat a resoldre el dubte del 

mot aldaees.  
13 C. BARCELÓ, Un tratado catalán medieval..., cap. XXIII, XXIV, pàg. 7; cap. CCXXIII, pàg. 58-59. 
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aquests ramats devia ser consumida íntegrament per membres de l’aljama d’Aitona o 

de les aljames veïnes. 

Certament, el paper de la religió en tot el que anava lligat a les pastures, la 

carn i el seu consum era molt important. Ara bé, això tenia unes conseqüències. En 

primer lloc, hi havia d’haver dins de l’aljama un seguit de persones que garantissin la 

qualitat del procés, des de la separació dels ramats, fins a la forma en què es feia el 

seu sacrifici. La documentació, com hem vist, no ha transmès l’existència ni d’una 

carnisseria ni d’un carnisser específics per a la comunitat musulmana. Finalment, tot 

aquest procés necessitava del permís de la família Montcada. Era, en darrera instància, 

la casa senyorial qui cedia a la comunitat musulmana unes pastures a part i qui 

consentia les seves tradicions i costums, per bé que això pogués generar contratemps i 

desavinences amb les altres comunitats que habitaven la vila. Per tant, era la família 

Montcada qui tenia la potestat per permetre el manteniment de les tradicions i d’un 

modus vivendi estretament vinculat a la religió musulmana a l’interior de l’aljama. 

 

6.2 L’AGRICULTURA  

Resulta una obvietat afirmar que la major part dels musulmans de l’Aitona del 

segle XV es dedicaven a treballar la terra. Aquest grup poblacional, majoritari a 

Aitona, conformava la base de l’economia de la família Montcada. L’explotació del 

camp estava limitada per la situació jurídica de vassallatge dels camperols, de manera 

que la casa senyorial era qui fixava les condicions de la producció14. Si bé l’accés a la 

terra estava garantit i la transmissió hereditària d’aquesta també, calia assegurar-ne la 

productivitat per afrontar les exigències de renda senyorial. 

Obvi és també dir que existien dos tipus de conreus, els de secà i els de 

regadiu, amb diferències substancials entre ells i amb una clara preferència dels 

camperols sarraïns per l’horta regada, hereva probablement de les pràctiques agrícoles 

anteriors a la conquesta, i alhora potenciada i protegida, emprant la violència si era 

necessari, pels Montcada que havien comprès que el correcte funcionament del 

sistema de regadiu era primordial per assegurar els seus ingressos derivats de les 

rendes capturades.    

 

 

                                                 
14 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra.., pàg. 159. 
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6.2.1 El regadiu 

 

La zona de regadiu s’estenia als voltants de la vila, en les terres situades entre 

aquesta i el riu Segre. El camí general actuava com a partió de manera que totes les 

terres del terme situades entre aquest camí i el riu eren susceptibles d’ésser regades.  

La zona de regadiu estava formada per diferents tipus de parcel·les que al 

Capbreu Antich són anomenades respectivament: terres, bancals, horts i alhodres.  

El terme terra és excessivament ampli i vague per concretar a què fa 

referència. Generalment l’expressió concreta que s’empra en el document és tros de 

terra, referint-se a parcel·la. Tanmateix, el terme terra sembla utilitzar-se en altres 

territoris de la Corona d’Aragó per designar espais destinats a cultius cerealístics, 

diferenciant-los així de les vinyes i els horts15. Més evidents són els mots bancal i 

hort, el primer implica abancalament i per tant desnivell contingut per feixes; mentre 

que el segon implica l’existència d’irrigació i un tipus molt concret de conreus. 

Finalment, alhodra és un terme de difícil comprensió. Segons la Real 

Academia Española es tracta d’un impost per dret d’aigües16, òbviament la definició 

de la RAE no es correspon amb el que expressa el Capbreu Antich ja que aquest 

empra el terme alhodra referint-se a algun tipus de finca rústica. En canvi, Corriente 

afirma que es tracta d’un mot que prové de la veu àrab alhawd i es refereix a un 

bancal o una petita parcel·la17. Aquesta definició fa que el mot sigui més coherent 

dins del context del Capbreu Antich, però continua plantejant alguns problemes 

d’interpretació. Si alhodra és un sinònim de bancal no té sentit que els traductors del 

Capbreu Antich fessin distinció entre aquests dos tipus de possessions i tampoc pot 

ser una finca de petites dimensions ja que les alhodres que apareixen al document 

oscil·len entre els 1,5 i els 7 almuds de superfície, mentre s’hi esmenten finques de 

menors dimensions que no són anomenades alhodra; per tant és un tipus de finca 

rústica el fet diferencial de la qual no estic en disposició de concretar.  

És difícil, a partir de la documentació, determinar la morfologia de les 

parcel·les. Al Capbreu Antich les afrontacions dels camps sempre són quatre: sol 

                                                 
15 A. VIRGILI, Ad detrimentum Yspanie... H. KIRCHNER, La construcció de l’espai pagès a Mayūrqa: 

les Valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró, Palma de Mallorca 1997.  
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Léxico hispánico primitivo, pàg. 35. 
17 F. CORRIENTE, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid 2003. El meu 

agraïment als doctors Dolors Bramon i Federico Corriente per la seva col·laboració i disposició en la 

resolució d’aquest dubte. 
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ixent, sol ponent, migdia i tramuntana cosa que convida a pensar que eren 

rectangulars tot i que necessàriament havien d’adaptar-se als camins, a les séquies i 

als braçals, tots ells de traçat i recorregut irregular. La forma quadrangular i les petites 

dimensions de les parcel·les tenien la contrapartida que dificultava el treball de la 

llaura exigint al camperol girar sovint l’arada per fer solcs curts, fent més feixuga la 

feina diària tot alentint-ne el ritme de treball18.  

 

6.2.1.1 El sistema de rec actual 

 

L’horta actual que envolta el poble d’Aitona és d’una magnitud destacable. Es 

troba situada a la part baixa de la vila, entre aquesta i el riu. L’elevat nombre 

d’hectàrees que la conformen es mantenen gràcies als sistemes de rec que permeten 

l’abastament d’aigua. Així, a més del canal de Catalunya i Aragó, construït al 1911, 

que ha modificat notòriament el paisatge, convertint els secans en zones de regadiu i 

aprofitant les antigues séquies com a desaigües, cal destacar la presència de dues 

grans séquies que permeten, i han permès secularment, el rec a la zona, convertint 

l’horta d’Aitona en una de les més productives de les terres de Lleida: la séquia de 

Remolins i la séquia Major d’Aitona i Seròs. El Capbreu Antich esmenta aquestes 

séquies amb altres noms; el que ara es coneix com a séquia de Remolins apareix 

esmentada com a séquia Major, mentre que l’actual séquia Major és anomenada 

séquia de la Ribera. Aquesta toponímia perdura encara als llibres dels béns confiscats 

als moriscos arran de la seva expulsió19. No deu ser fins a la substitució de població, 

amb l’arribada de nous colons a mitjans del segle XVII, quan es produeix el canvi en 

la toponímia de les séquies.  Per facilitar la comprensió he cregut convenient durant el 

present treball anomenar els dos sistemes de rec amb el seu nom actual.  

La séquia de Remolins té el punt de captació a la riba dreta del Segre, al terme 

municipal d’Alcarràs. L’assut, actualment de formigó, desvia part de l’aigua del riu 

cap a la riba dreta punt a partir del qual la séquia discorre entubada (figura 40). Tot i 

que naix al terme municipal d’Alcarràs, la séquia no rega les partides d’aquest terme 

atès que encara no ha assolit cota suficient. No és fins a la partida de Lladellà, ja al 

terme de Torres de Segre, que la séquia inicia la seva funció. Discorre pel terme 

                                                 
18 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra..., pàg. 162. 
19 Com a exemple: ADMC, rotlle 596 fotogrames 503-724,  rotlle 597 fotogrames 15-302 tot i que a 

l’arxiu es conserven nombrosos llibres d’aquests tipus de béns.  
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municipal de Soses regant-ne l’horta, travessa un dels eixamples contemporanis del 

nucli urbà d’aquesta vila, i a partir d’aquest punt segueix paral·lela a la carretera LP-

7041, al peu de la serra dels Gebuts. A l’antiga torrentera anomenada la Clamor, 

emprada ara com a deaigua del canal de Catalunya i Aragó i situada al límits dels 

termes entre Aitona i Soses, la séquia de Remolins està sobreelevada mitjançant un 

aqüeducte, construït amb peces de formigó en forma d’U, per permetre el pas de la 

Clamor per sota seu. Tot seguit s’endinsa al terme municipal d’Aitona on irriga les 

terres de la partida de Penaroja. Seguint el recorregut actual de la carretera, la séquia 

de Remolins s’endinsa al nucli urbà d’Aitona on aboca les seves aigües a la séquia 

Major d’Aitona i Seròs a la cantonada del carrer Quixeret amb l’avinguda Vint-i-set 

de gener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Estat actual de l’assut de la séquia Major (foto: M. Monjo) 

 

La séquia compta amb diversos braçals que li permeten transportar les aigües 

cap a l’interior de les partides. Aquests braçals, sempre entubats, obtenen l’aigua de la 

séquia mitjançant diversos partidors de grans dimensions accionats amb mitjans 

mecànics. Els diferents braçals tenen, al seu torn, diversos partidors –aquests, 
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accionats manualment, solen ser lloses de pedra o formigó- que s’obren per regar els 

camps per inundació. El torn de rec és setmanal i cadascun dels partidors de la séquia 

té assignat un dia per a regar.  

La major part dels braçals sortints de la séquia de Remolins desaigüen 

directament al Segre, a excepció dels braçals situats en els darrers quilòmetres de la 

séquia. Aquests entreguen les aigües a la séquia Major que circula a una cota 

intermèdia entre la séquia de Remolins i el riu Segre. En total, el recorregut actual de 

la séquia de Remolins és de 13,4 km.  

Per la seva banda, la séquia Major d’Aitona i Seròs té el punt de captació a la 

riba dreta del riu Segre, al terme municipal de Torres de Segre, a pocs metres del pont 

que actualment dóna accés a la localitat. El punt de captació està il·lustrat en un 

plànol a color inclòs en un plet mantingut l’any 1683 entre Fra Guillem Brondó, 

comanador de Torres, i el marquès d’Aitona perquè els ramats d’aquest havien entrat 

en un vedat de l’Hospital (figura 41)20. Atès que la finalitat del document era la de 

mostrar on es trobaven els límits dels vedats pertanyents a l’orde en el terme de Gebut 

es dibuixen, al marge dret del Segre, l’església de Gebut –al segle XVII el poble ja no 

estava habitat- i l’antic castell i les viles veïnes de Soses i Aitona. Al marge esquerre 

es dibuixa la vila de Torres de Segre i la torre del comanador. Els límits del vedat 

s’il·lustren amb uns grans murs, a mode de muralla, que en el cas de la torre del 

comanador són línies rectes que uneixen les diferents fites, bogues al document, i en 

el cas del límit del terme de Gebut amb una muralla amb torres. Aquests murs sobre el 

terreny no van existir mai.  

El dibuix detallat del paisatge, no obstant, aporta informació complementària 

per a l’estudi aquí realitzat. La séquia Major pren l’aigua directament del Segre i 

discorre propera al riu. En paral·lel a aquesta, però separades per una zona d’horta, es 

dibuixa la séquia de Remolins i es pot observar amb claredat com aquesta rega el 

terme de Gebut, a diferència de la séquia Major que només rega un cop ha entrat al 

terme d’Aitona. L’horta apareix representada de forma idealitzada amb parcel·les de 

                                                 
20 Per al plànol: ACA, Colecciones, Mapas y Planos,182/2, J. BURGUEÑO, Atles de les viles, ciutats i 

territoris de Lleida, Barcelona 2001, pàg. 368-369; per al procés entre el comanador i el marquès: 

ACA, ORM, Gran Priorat, Gran Priorat, vol. 397, f. 299 .   
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la mateixa mida i forma quedant diferenciada dels sots en els quals es dibuixen arbres 

i no estan parcel·lats21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Les séquies al seu pas per Gebut (1683)
 
 

 

                                                 
21 Segons el diccionari Català-Valencià-Balear un sot és: una terra baixa i arenosa, prop del riu, en la 

qual es planten arbres i hortalissa. http://dcvb.iec.cat/. No obstant, al dibuix s’aprecia amb claredat que 

es tracta d’una zona arbrada, sense conreu.   

http://dcvb.iec.cat/
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Si bé el dibuix conservat és del segle XVII il·lustra la realitat actual que no ha 

sofert grans variacions durant els primers quilòmetres. Actualment, però, a l’assut 

l’aigua és desviada a la riba dreta de riu mitjançant unes comportes de formigó 

construïdes en la segona meitat del segle XX i accionades amb mitjans mecànics. La 

séquia conserva en els primers quilòmetres la forma primitiva. Així, mentre discorre 

pels termes de Torres de Segre i Soses, la séquia no és més que un solc a terra 

d’aproximadament 2 m de profunditat i 4 m d’amplada. A partir de les darreres 

partides de l’horta de Soses i fins al final del seu curs, l’aigua de la séquia discorre per 

un canal de formigó en forma d’U i d’1,5m de profunditat i 2m d’amplada. Es tracta 

d’una obra contemporània, realitzada en els anys vuitanta que, segons les diferents 

comunitats de regants, els facilita el manteniment i neteja de la séquia, però que ha 

portat molts problemes de cota i de cabal, especialment en el tram final del sistema22. 

Encara actualment, i com mostrava el dibuix de 1683, durant els primers 

quilòmetres a partir del naixement la séquia no disposa de suficient cota per poder 

regar i no és fins al terme municipal de Soses quan l’assoleix. En el primer tram, la 

séquia discorre paral·lela al Segre a una cota més baixa que la séquia de Remolins, 

recorrent la darrera terrassa abans del llit del riu, d’aquí que molts dels braçals del 

darrer tram d’aquesta desaigüin en la séquia Major.  

En els darrers quilòmetres dins del terme municipal de Soses, la séquia 

s’allunya del riu fins a quedar-se a escassos metres de la séquia de Remolins. Discorre 

al costat d’aquesta durant uns metres i s’allunya d’ella abans de travessar la Clamor. 

En aquest cas, la séquia Major salva el solc de la Clamor a través d’un gran tub de 

formigó. Passada la Clamor, la séquia s’acosta al riu, tot resseguint la terrassa natural, 

del qual torna a allunyar-se per entrar en el nucli urbà d’Aitona en el qual travessa 

part del nucli antic de la vila. La séquia discorre per dins del casc antic d’Aitona sota 

els carrers, fet que impossibilita observar com es produeix la conjunció entre les dues 

séquies, alhora que no permet veure el naixement de la Conillera.  

La Conillera és un braçal de desaigua que naix de la séquia Major, a l’interior 

de la població d’Aitona, a pocs metres del punt on les dues séquies uneixen les seves 

aigües. Aquest braçal, malgrat el seu llarg recorregut i el seu important cabal, no rega 

l’horta d’Aitona. La seva única funció és la de conduir l’excedent d’aigua de la séquia 

                                                 
22 Un exemple similar, amb efectes negatius, d’encimentació d’una antiga séquia de terra pot trobar-se 

a:  H. KIRCHNER, J. OLIVER, S. VELA, Aigües prohibides. El canal reial de Puigcerdà. Bellaterra, 2002.  
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Major fins al riu Segre. La Conillera, a diferència de la resta de braçals, no ha estat 

entubada i encara pot observar-se la morfologia original. De nou es tracta d’un braçal 

excavat en el sòl, de 3 m d’amplada mitjana i 2 m de profunditat, en el qual poden 

observar-se murs de contenció, construïts amb pedra seca, en alguns revolts 

excessivament angulosos (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

Figura 42. Detall de la Conillera (foto: M. Monjo) 

 

  Deixant enrere el naixement de la Conillera, del qual només pot observar-se 

la gran comporta accionada per un mecanisme hidràulic situat en un lateral del carrer 

Quixeret, la séquia Major surt del nucli urbà d’Aitona bifurcada. De nou, el paviment 

dels carrers impedeix determinar amb exactitud el punt concret en què es produeix 

aquesta bifurcació. Així, un braç de la séquia discorre paral·lel a la carretera LP-7041, 

pel costat esquerre, mitjançant un braçal conegut com el braçal del Mont o el braçal 

de Pardines, ja que les seves aigües reguen exclusivament la partida del mateix nom. 

La séquia segueix, en canvi, la terrassa natural situada immediatament per sobre del 

llit del riu, a una cota més baixa que el braçal del Mont, per aquest motiu tots els 

braçals de rec procedents d’aquests desaigüen a la séquia Major. La confluència entre 

el braçal del Mont i la séquia Major es produeix quan aquesta, seguint la terrassa 

natural, se situa vora la carretera, aproximadament al punt quilomètric 10. A partir 
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d’aquí, la séquia discorre, en un braç únic, paral·lela a l’esmentada carretera, regant 

les hortes d’Aitona i Seròs situades entre la carretera i el riu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Recorregut actual de les séquies de Remolins i Major23  

 

En el punt quilomètric 13 de la dita carretera la séquia s’endinsa parcialment al 

nucli urbà de Seròs travessant uns carrers de nova construcció. En sortir de la trama 

urbana la séquia segueix encara pel costat esquerre de la carretera, a una distància 

variable, però sempre pròxima. En passar per darrera del Monestir de la Mare de Déu 

dels Àngels d’Avinganya, a la partida que porta aquest nom, quan la séquia se separa 

                                                 
23 Aquesta figura i la figura 46 van ser publicades a: M. MONJO, “La pervivencia del riego andalusí en 

la Aitona bajomedieval” a J. TORRÓ, E. GUINOT (ed.), Hidráulica agraria y sociedad feudal. Prácticas, 

técnicas, espácios, València, 2012, pàg. 197-214.  
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del marge de la carretera i, travessant aproximadament 1 km de l’horta de Seròs en 

diagonal, es dirigeix cap a un meandre del riu Segre situat a la partida d’Algorfa on, 

finalment, aboca les aigües al riu.  

El recorregut actual de la séquia és, aproximadament, de 17 quilòmetres, i té 

avui dia una concessió d’aigües de 2000 litres per segon.  

Com en el cas de la séquia de Remolins, la séquia major té múltiples braçals 

que naixen d’ella i que, un cop transportada l’aigua per regar a través de les diverses 

partides, desaigüen en el riu Segre. Els braçals estan canalitzats mitjançant tubs de 

formigó soterrats i només es poden observar els partidors dels quals naixen, així com 

els diferents respiradors i partidors manuals que permeten el reg per inundació. També 

aquí els diferents braçals tenen assignat el torn de reg un dia per setmana, o fins i tot 

només unes hores concretes d’un d’aquests dies. 

 

La gestió i manteniment de les dues séquies està al càrrec de les diferents 

comunitats de regants. Existeix una comunitat de regants per a la séquia de Remolins i 

una per a la séquia Major, així com diverses comunitats de regants locals, en cadascun 

dels termes municipals en els quals s’utilitzen les seves aigües per regar. 

 

6.2.1.2 El sistema de rec de l’Aitona medieval  

 

Tradicionalment els historiadors i els estudiosos locals han cregut que la cita 

més antiga de la séquia de Remolins es produeix l’any 1153 en un document en el 

qual Guillem de Cervera donava al monestir de Poblet una terra en aquella vila. Les 

seves quatre afrontacions són de una parte flumen Secoris, et de secunda parte in alod 

de Remolins, et in tercia parte in brazal, et in quarta vero parte in cequia vetula24. Va 

ser Tutusaus qui l’any 1985 associà aquest esment, sense argumentar-ho, amb l’actual 

séquia de Remolins25 i així s’ha reproduït fins a l’actualitat. La justificació està en 

l’aparició de “l’alou de Remolins” que situa aquesta peça de terra, i per tant la séquia 

al marge dret del riu Segre, fent-ne possible la identificació amb la séquia de 

Remolins.  

                                                 
24 A. ALTISEN, Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Vol. I anys 960-1177, Barcelona 1993, doc. 157, 

pàg. 140.  
25 P. TUTUSAUS, “Aportacions sobre la propietat de Poblet a Torres de Segre” a Occidens 1, 1985, pàg. 

85-89.  
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Si aquest esment es correspon amb la séquia de Remolins, el fet que el 1153 se 

la qualifiqui com la séquia antiga implica que existeix amb anterioritat a la conquesta 

feudal de 1149.  

De l’any 1163 data el primer esment a la séquia d’Alcarràs, en un document en 

que el fill de Guillem de Jorba, conqueridor de la vila, dóna a Poblet el dret de prendre 

aigua de la séquia per regar el terme d’Avinganya26. El mateix any, el senescal 

Guillem Ramon i els templers decideixen participar de forma comú en tots els molins 

que tenen els segons a la séquia d’Alcarràs27. En aquest document s’explicita que la 

séquia va des del riu Segre fins als molins d’Alcarràs. Atenent a aquesta dada s’ha de 

descartar la idea exposada per alguns autors que defensen que la séquia de Remolins 

era un braçal de la d’Alcarràs28, perquè aquesta, situada en una cota superior, regava 

les terres que la de Remolins no podia irrigar.  

La séquia d’Alcarràs era un rec que naixia al terme de Lleida destinat a regar 

l’horta d’Alcarràs i que, per tant, res té a veure amb el sistema de rec medieval 

d’Aitona. Seguint els plantejaments de Costa i Escolà i Panadés es fa impossible 

entendre com desapareixeria el rec principal, és a dir la séquia d’Alcarràs, però 

sobreviuria un braçal, suposadament la séquia de Remolins, que pren l’aigua de la 

primera. Certament és difícil saber d’on prendria l’aigua aquest braçal si s’anul·la la 

séquia principal.  

La primera referència a una séquia al terme d’Aitona la trobem l’any 1172, a 

la partida de Carratalà. En un document, signat el 27 de setembre d’aquell any, Arnau 

de Ponts donà al musulmà Foguet la tercera part d’un molí d’oli a Aitona. El molí 

obté la força motriu de ipsa cequia de Aitona29. De nou, no es pot assegurar que 

aquesta séquia que a la darreria del segle XII passa pel terme de Carratalà és la 

mateixa que apareix esmentada com a séquia de la Ribera -actualment séquia Major- a 

la darreria del segle XV. L’única cosa que permet recolzar aquesta suposició és que la 

séquia Major també regava, i rega, la partida de Carratalà, situada als peus de l’antiga 

vila homònima.  

                                                 
26 A. ALTISEN, Diplomatari de Santa Maria... doc. 243, pàg. 195-196. 
27 R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica..., doc. 124 pàg. 236.  
28 A. COSTA, Monografía de Alcarrás, Lleida 1955, pàg. 320. M. ESCOLÀ, I. PANADÉS, La sèquia de 

Torres i el regatge al Baix Segre. Torres de Segre 1990, pàg. 23. 
29 A. ALTISEN, Diplomatari de Santa Maria... doc. 440, pàg. 330. 
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L’any 1201, s’esmenta el tram final de la séquia d’Aitona al pas pel monestir 

d’Avinganya30. En aquest document Pere de Bellvís donava als trinitaris els drets 

sobre aquest tram, pels quals els monjos pagarien durant 35 anys. Aquest esment 

documental deixa constància que a principis del segle XIII la séquia Major d’Aitona i 

Seròs tenia ja un recorregut similar a l’actual i que, per tant, desaiguava les seves 

aigües al Segre al terme de Seròs, en els territoris del monestir. Les darreres 

excavacions al monestir d’Avinganya han posat de manifest que el tram final de la 

séquia ha patit una lleugera modificació del traçat en ser traslladat uns metres el 

recorregut, possiblement perquè el queixer original s’ensulsiava sovint amb les 

avingudes del riu que aquí està molt pròxim31.  

La importància del rec de la zona queda palesa amb el testament de Constança 

d’Aragó, primera senyora d’Aitona vinculada a la casa Montcada, datat el 24 d’abril 

de 1251. Constança deixà al seu fill Ramon de Montcada cequiam et cequiarum cum 

omnibus redditibus et exitibus de cequia de Aytona et de Calaterrano et de Seros et de 

Algorfa32. Aquest és, sens dubte, el primer esment inequívoc a la séquia Major.  

Com també es refereix a aquesta séquia un document de 1309 on es descriu 

una pecia terre et vinee sita a la Redorta termini de Aytona que té com un dels seus 

límits la cequia que discurrit apud Seros33.  

Tots aquests esments documentals dispersos no permeten, a priori, fer un 

esquema del sistema de rec en el moment de la conquesta, però semblen mostrar que 

aquest ja estava construït i en ús l’any 1149.  

Hi ha un fet que, considero, resulta molt indicatiu de la construcció dels 

sistemes amb anterioritat a la conquesta feudal i és la ubicació el punt de captació 

respecte a la senyoria on es trobaven les superfícies regades. Com hem vist, la séquia 

de Remolins tenia el punt de captació a prop d’Alcarràs en els dominis dels Jorba 

primer i els Sant Climent després, mentre que la séquia Major el tenia en dominis dels 

templers-hospitalers a la zona de Torres de Segre i totes dues regaven la senyoria dels 

Montcada al Baix Segre. La nova divisió territorial feudal havia fragmentat el territori 

trencant la lògica espacial anterior i en el cas de la séquia Major això generà 

                                                 
30 M. ESCOLÀ, I. PANADÉS, La sèquia de Torres... pàg. 23. 
31 Tot i no haver-ho publicat encara, agraeixo a l’arqueòleg Josep Medina la seva amable explicació 

sobre el terreny.  
32 ADMC, rotlle 577 fotograma 572. 
33 ADMC, rotlle 640, fotograma 659. 
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importants problemes i tensions entre els Montcada i l’orde de l’Hospital, 

especialment, al segle XIV.   

La relació dels sistemes amb els antics llocs d’hàbitat andalusins, els esments 

que en fan referència a la documentació postconquesta i la ja exposada relació entre 

els punts de captació i les diferents senyories situen el moment de construcció amb 

anterioritat a la conquesta feudal. Va ser doncs ideat i gestionat en origen per les 

diferents comunitats que ocupaven aquest territori amb anterioritat a l’any 1149. 

La identificació d’aquest sistema com un sistema d’origen andalusí es basa en 

les tesis establertes per Miquel Barceló34, i en l’àmplia experiència del grup de recerca 

que es va constituir sota la seva direcció en la identificació i estudi d’aquest tipus de 

sistemes, tant a les Illes Balears, com al llevant i al sud peninsular35. Barceló va 

establir que tots els espais hidràulics necessiten d’un disseny i d’una planificació 

tècnica previs per part dels grups que construiran i gestionaran el sistema de reg. 

Aquesta planificació fa que els espais hidràulics siguin rígids i, per tant, tinguin una 

capacitat de modificació molt limitada. Normalment, els sistemes hidràulics només 

admeten ampliacions que s’adossen al disseny original i que, per tant, són 

reconeixibles en l’espai. Vinculades a aquest sistema es troben les àrees de residència, 

l’emplaçament de les quals està determinat pel recorregut de la séquia principal. 

Aquestes s’ubiquen fora de les terres regades, habitualment, per damunt del límit de 

rigidesa del sistema36.  

La grandària del lloc d’hàbitat i la grandària del sistema hidràulic són dues 

variables que estan estretament lligades, de manera que les comunitats construeixen 

sistemes que s’adapten a les seves necessitats, al seu horitzó de subsistència i a les 

seves expectatives de reproducció. La rigidesa del sistema i les dificultats per la seva 

ampliació condicionen les estratègies d’assentament i fan necessàries solucions 

socials al creixement poblacional: la segmentació del grup i la discontinuïtat espacial 

                                                 
34 M. BARCELÓ, “El diseño de espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios generales” 

a I Coloquio de historia y médio físico. El agua en zonas áridas. Arqueología e  historia, vol. I, 

Almeria 1989, pàg. XV-XLV; M. BARCELÓ, “De la congruencia y la homogeneidad de los espacios 

hidráulicos en al-Andalus” a A. MALPICA (coord.), El agua en la agricultura de al-Andalus, Sierra 

Nevada 1995, pàg. 25-38. 
35 Per un estat de la qüestió: H. KIRCHNER, “Archeologia degli spazi irrigati medievali e le loro forme 

di gestione sociale” a L’acqua nei secoli altomedievali, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo, vol. I, 2008, pàg. 471-509.; H. KIRCHNER, “Arqueologia hidràulica i tipologia d’espais 

irrigats andalusins” a F. SABATÉ (dir.), III Curs Internacional d’Arqueologia Medieval. La prospecció i el 

territori,  Lleida 2010, pàg. 129-146. 
36 M. BARCELÓ, “El diseño de espacios irrigados en al-Andalus…” 
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dels assentaments tribals i clànics en són un exemple37. Són doncs, les diferents 

comunitats les que construeixen el sistema de reg, ajustant-se a les seves necessitats, i 

creen els diferents assentaments que gestionaran i regularan l’ús de l’aqüífer.  

En el cas de les séquies Major i de Remolins l’aplicació del mètode de 

l’arqueologia hidràulica ha permès demostrar que, els sistemes que apareixen a la 

documentació de la baixa, edat mitjana havien estat en origen dos sistemes amb dues 

séquies independents vinculats a un seguit d’assentaments andalusins. Molt 

possiblement en època islàmica la séquia de Remolins desaiguava a la Clamor, la 

torrentera situada al límit dels termes municipals actuals de Soses i Aitona. No ha 

estat possible determinar el moment en què s’allargà el tram final d’aquesta séquia, 

però es pot assegurar que al segle XV aquest ja s’havia produït i existien partides 

consolidades regades per aquest tram final.  

Associats a aquest primer sistema hi ha quatre assentaments andalusins 

coneguts: Avinganya, Soses, Gebut i l’almúnia d’Almussara, de la qual es desconeix 

la ubicació. Tots ells, a excepció d’aquesta darrera, apareixen esmentats a la 

documentació de conquesta. Sense excepció els tres assentaments coneguts es troben 

en un lloc elevat situat sobre el límit de rigidesa de la séquia (figura 44). 

D’altra banda, a la séquia Major estan associats set assentaments dels quals 

cinc, Montfiu, Aitona, Carratalà, Vall de Grau i Seròs, es troben sobre el límit de 

rigidesa del sistema, en zones elevades i dos, Avinganya i Algorfa, estan situats en 

una zona plana, però tot i això, igual que els anteriors, se situen sobre el límit de 

rigidesa del sistema (figura 44).  

La vinculació dels sistemes a un seguit d’alqueries i almúnies és quelcom 

inqüestionable i, per tant, cal establir una relació directa entre la construcció del 

sistema i la creació d’aquests nuclis de poblament. És difícil determinar el moment de 

creació d’aquests llocs d’hàbitat a través de les prospeccions realitzades per aquesta 

tesi, ja que hi ha poc material en superfície que no permet, ni tal sols, apuntar una 

cronologia. No obstant, Garcia Biosca i Rodríguez Duque, pogueren determinar que 

els materials recollits durant les seves prospeccions de la zona del Baix Segre se 

situaven en un horitzó cronològic que oscil·lava entre la segona meitat del segle XI i 

la primera meitat del segle XII, és a dir, a cavall entre els darrers anys del califat i el 

                                                 
37 M. BARCELÓ, “De la congruencia y la homogeneidad...” 
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principi dels regnes de taifes38. A més, la presència en aquesta zona del topònim 

Avinganya sembla corroborar la hipòtesi d’aquests dos autors ja que la seva aparició, 

segons Eritja, cal situar-la en el període almoràvit. Aquest topònim ha estat identificat 

com una deformació de l’antropònim Banû Ġāniya, un dels darrers representants de 

l’aristocràcia governant almoràvit39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Relació dels assentaments andalusins amb els sistemes de regadiu 

 

                                                 
38 J. E. GARCIA BIOSCA, J. I. RODRÍGUEZ DUQUE, “Aproximación al poblamiento árabe...” pàg. 368. 

També a J. I. RODRÍGUEZ DUQUE, Materiales para una carta arqueológica del Bajo Segre. Tesi de 

llicenciatura inèdita, Universitat Autònoma de Barcelona, 1980. 
39 X. ERITJA, “Les turres-almuniae d’Avinganya”, a J. BOLÒS, J. J. BUSQUETA (eds.) Territori i 

societat a l’Edat Mitjana vol. I, Lleida 1997, pàg. 183. 
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Tots aquests factors indiquen, sens dubte, que el sistema estava en ús a mitjans 

del segle XI, essent altament difícil determinar una data amb major concreció. 

La llargada del sistema i el fet que aquest sigui compartit podria dur a l’error 

de pensar que res té a veure amb les tesis establertes en el seu moment per Barceló i el 

seu equip. Tanmateix, l’estudi i l’anàlisi aprofundit dels sistemes ha mostrat que 

segueix els mateixos patrons que els nombrosos sistemes estudiats a Al-Andalus per 

aquest grup de recerca. Això no obstant, pot sobtar la llargada del sistema; sembla 

talment que la inversió de temps i esforç en la construcció no es vegi compensada, 

però en realitat, sense aquesta llargada aparentment excepcional el sistema no podria 

funcionar. Són els factors orogràfics els que justifiquen la longitud del conjunt, ja que 

des del naixement de la séquia Major a Torres de Segre, fins al seu desaigua al riu –és 

a dir en 17 quilòmetres- salva un desnivell de tan sols 20 metres. La séquia Major 

recorre els primers 6 quilòmetres sense regar, simplement guanyant cota per poder 

abastir les partides de l’horta d’Aitona. 

Així doncs, els sistemes de la séquia Major i de la séquia de Remolins 

responen al model de sistemes andalusins anomenat de fons de vall amb la captació en 

el mateix fons40, el que Sitjes ha denominat en el seu inventari de sistemes hidràulics 

d’al-Andalus del tipus 1A41. Certament, és un sistema que resta més pròxim, pel que 

fa a la quantitat d’hectàrees irrigades, als sistemes de Liétor, Letur i Yátor42 que als 

estudiats a les Illes Balears, com el de Buscastell o Coanegra, que són sistemes 

compartits per diversos assentaments però de dimensions molt més modestes43.  

No hi ha dubte, doncs, que el sistema que rega l’horta d’Aitona al segle XV té 

l’origen en dos sistemes independents que estan en ús a mitjans del segle XI i que van 

ser construïts en època islàmica. Foren les diferents comunitats andalusines assentades 

al llarg de les séquies les que van establir acords per a la construcció d’aquests 

sistemes. Alhora, aquestes mateixes comunitats haurien compartit i gestionat el 

sistema de rec un cop aquest va estar en ús, fet que, d’altra banda, continua essent així 

amb la gestió compartida per les diferents comunitats de regants actuals.  

                                                 
40 Th. GLICK, H. KIRCHNER, “Hydraulic Systems and Technologies of Islamic Spain: History and 

Archaeology” a P. SQUATRITI (ed.), Working with Water in Medieval Europe. Technology and 

Resource-Use. Leiden-Boston-Köln 2000, pàg. 267-329. 
41 E. SITJES, “Inventario y tipología...” pàg. 276.  
42 C. NAVARRO, “El ma'gil de Liétor: un sistema de terrazas irrigadas de origen andalusí en 

funcionamiento” a I Congreso de Arqueología Peninsular VI, Porto 1995, pàg. 365-378.  
43 Th. GLICK, H. KIRCHNER, “Hydraulic Systems...”, pàg. 280. 
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Alguns autors consideren que fou l’estat, mitjançant el funcionariat de la 

ciutat, qui manà construir i gestionà, posteriorment, els diferents sistemes de rec que 

hi havia als voltants de Lleida, basant el seu discurs en l’existència de la figura del 

s āh ib al-sāqiya44. Considero que els resultats obtinguts en l’estudi de nombrosos 

sistemes hidràulics d’al-Andalus han descartat de forma suficientment contundent 

aquesta suposada construcció de séquies per part de l’estat45. De fet, segons Glick no 

hi ha referències directes a la figura del s āh ib al-sāqiya a les fonts andalusines, 

malgrat la homonímia amb altres oficials. En canvi, el sabasséquia apareix als 

documents feudals fent referència a l’oficial que regulava el rec vinculat a una 

ciutat46.    

Amb el feudalisme, les noves necessitats econòmiques imposades van 

provocar dos canvis en el sistema: el primer, l’allargament de la séquia de Remolins 

fins a fer-la desaiguar a la séquia Major, amb la consegüent creació de la Conillera i 

altres desaigües menors. És difícil, però, establir el moment concret de l’ampliació 

d’aquest sistema i la unió de les dues séquies.  

El segon canvi va ser la desaparició d’alguns dels assentaments vinculats als 

sistemes. Amb la conquesta feudal desaparegueren Vall de Grau, Montfiu i 

l’Avinganya situada més al nord, mentre que l’Avinganya situada al tram final de la 

séquia es convertí en un monestir trinitari. Per tant o bé la superfície regada es reduí 

deixant improductives les hectàrees pertanyents a aquests assentaments o bé aquestes 

hectàrees foren absorbides pels nuclis restants, més consolidats: Aitona i Seròs. Al 

llarg del segle XV i principis del XVI s’abandonaren els assentaments d’Algorfa, 

Carratalà i Gebut i de nou es produí la mateixa situació.  

 

Al segle XV aquests canvis, excepte la desaparició d’aquests darrers 

assentaments, estan ja consolidats i el sistema de la séquia de Remolins i la séquia 

Major rega les partides del terme d’Aitona. El Capbreu Antich esmenta vint partides, 

de les quals dotze són de regadiu: Pardines, Redorta, Penaroja, Molí, Xendo, Banys, 

Fairà, Reberols, Bovar, Carabaçada, Brassal Franch i Reguer, partides que apareixen 

                                                 
44 En aquesta línia s’adscriuen els treballs de X. Eritja i el breu estudi de F. Sabaté dins de la Història 

de Lleida.  
45 F. RETAMERO, “La sombra alargada de Witfogel. Irrigación y poder en al-Andalus” a M. MARÍN 

(ed.), Al-Andalus/España. Historiografías en contraste. Siglos XVII-XXI, Collection de la Casa de 

Velázquez (109), Madrid 2009, pàg. 263-293. 
46 T. GLICK, Regadío y sociedad en la Valencia Medieval, Valencia 2003, pàg. 369-372. 
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també a la documentació del segle XVII47. La resta són terres de secà situades 

generalment al marge esquerre del Segre i a les zones més elevades de l’orografia 

aitonenca.  

 

La reconstrucció de l’antic sistema de rec ha estat una tasca engrescadora que 

ha implicat molt més que el simple dibuix de les línies que representen el recorregut 

de les séquies sobre un ortofotomapa. Era necessari conèixer tant la relació del 

sistema de rec amb la vila com l’entorn que irrigaven aquestes séquies i fou 

indispensable ubicar en l’espai les diverses partides de regadiu esmentades al Capbreu 

Antich. La localització de les antigues partides, així com el traçat de les séquies i els 

braçals, ha estat possible gràcies a les afrontacions de les possessions que apareixen 

descrites en el document.  

Ja en els apartats introductoris he explicat i he posat exemples de com el 

document descriu les diferents possessions dels declarants. Així, lluny d’indicar amb 

què limita cadascuna de les partides, el capbreu particularitza una per una les 

possessions que se situen dins de cadascuna d’elles tot especificant-ne els límits en els 

quatre punts cardinals. En la majoria d’ocasions aquestes finques són limítrofs amb 

les terres d’altres pagesos, i poques són les dades que aporten per la reconstrucció del 

paisatge. Més interessants per a la present anàlisi són, en canvi, aquelles possessions 

que en un dels seus punts cardinals limitaven amb algun camí, un braçal o alguna de 

les séquies. Aquestes permeten posar en relació una determinada partida amb 

elements concrets del paisatge això no obstant, és complex establir una relació física 

entre elles a partir d’aquests esments.  

D’aquesta manera, i tenint aquesta informació a l’abast, ha estat necessari, 

primer, ordenar les diverses possessions que conformen cada partida a partir de les 

afrontacions i així obtenir-ne els límits, dibuixar el contorn i, en segon lloc, situar 

unes respecte les altres gràcies als elements de fitació que comparteixen. Val a dir que 

aquests són sempre camins, braçals o les mateixes séquies. El fet de no disposar d’una 

descripció detallada de cada partida i haver-ne aconseguit els límits mercès a la 

conjuminació de diverses informacions que els documents donen de forma inconnexa 

ha propiciat que, sovint, no hagi estat possible definir amb claredat els elements amb 

                                                 
47 Els topònims poden trobar-se en les confessions dels moriscos i en els llibres de béns generats 

després de la seva expulsió conservats a l’ADMC.  
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els quals limita cadascuna d’elles, obtenint unes partides molt desdibuixades difícils 

de situar sobre un ortofotomapa. Altres vegades, en canvi, tot i poder identificar els 

elements de fitació d’algunes partides ha estat impossible determinar-ne l’orientació 

geogràfica. Serveixi a mode d’exemple el cas de Fairà on, tot i saber que limitava amb 

la séquia Major, no hi havia elements que indiquessin en quin punt cardinal es 

trobava. Tanmateix, en aquest cas, la ubicació de la partida ha estat possible gràcies a 

la conservació del topònim.  

Es presenten, de forma esquemàtica, les afrontacions localitzades per cada 

partida a través del buidat del Capbreu Antich (figura 45). Insisteixo que els límits no 

estan situats segons els punts cardinals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Esquema de les afrontacions de les diferents partides a partir de la informació 

documental 
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Un cop obtinguts els límits externs de les partides de regadiu, el següent pas 

era ordenar les unes respecte les altres, fet que permetria observar el recorregut de les 

dues séquies i dels principals braçals, així com la relació de l’espai irrigat respecte al 

nucli urbà. Per completar aquest exercici ha estat de gran ajut recórrer a l’estudi de la 

toponímia actual.  

Mitjançant l’estudi de mapes topogràfics del terme, la consulta de plànols 

cadastrals de l’ajuntament d’Aitona, de plànols de reg dels anys cinquanta del segle 

XX pertanyents a la Comunitat de Regants de la séquia Major a Aitona48 i les 

entrevistes amb diversos pagesos de l’horta s’ha pogut copsar que dues partides 

havien conservat fins a la primera meitat del segle XX el mateix topònim que a la 

baixa edat mitjana -la Redorta i la Carabassada- mentre que tres encara el conserven a 

l’actualitat: Pardines, Fairà i Penaroja. En realitat aquesta última ha desaparegut, 

gairebé de forma absoluta, sota els carrers de la vila, però una conversa amb un pagès 

nonagenari dugué a la seva redescoberta. El manteniment del topònim ha facilitat de 

manera òbvia l’empresa de situar les partides que esmenta el document sobre un 

ortofotomapa, tot i que algunes d’elles han estat engolides parcialment per la 

superfície urbana a causa del creixement urbanístic del segle XX (figura 46). 

Ha estat possible situar dues partides més: Xendo i Banys. En el primer cas, 

fou la consulta de documents d’època moderna el que donà la solució. A través de la 

lectura de diversos capbreus, datats en la primera meitat del segle XVII, que recollien 

les possessions deixades pels moriscos després de la seva expulsió49, ha estat possible 

comprovar que el topònim Xendo ha evolucionat fins a ser substituït pel topònim amb 

el qual es coneix actualment: Aixadons. Partint de l’original Xendo el topònim havia 

evolucionat cap a les formes Xiando, Axiando i Aixando fins a derivar en el nom 

actual. 

En el segon cas, la recerca ha estat més complexa i les diverses informacions 

contrastades han facilitat la ubicació de la partida però no han permès determinar-ne 

els límits concrets. D’una banda, en un capbreu de l’any 1611 en el qual es recullen 

les possessions dels cristians nous d’Aitona50 es diu que Banys limita amb la boga, 

amb la fita de Gebut, fet que situa la partida prop de l’actual límit municipal entre 

                                                 
48 El meu agraïment al senyor Caietano Camí, expresident de la Comunitat de regants de la séquia 

Major a Aitona, per permetre’m l’accés a aquestes dades.  
49 ADMC, rotlle 596 fotogrames 503-724; rotlle 597 fotogrames 15-302. 
50 ADMC, rotlle 597 fotogrames 15-302. 
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Aitona i Soses. D’altra banda, tant a la documentació del segle XVII com al Capbreu 

Antich es fa esment d’una subpartida a l’interior de Banys que s’anomena les Vinyes. 

En l’actualitat existeix una partida propera al jaciment de Gebut, al límit municipal 

entre Soses i Aitona anomenada les Vinyes de Dalt. Fou aquest topònim juntament 

amb la proximitat a Gebut el que ha permès ubicar de forma aproximada la partida de 

Banys, de la qual s’ha perdut el nom. Un darrer indici ha dut a sostenir aquesta 

hipòtesi. Durant els treballs d’arranjament de la carretera LP-7041 s’hagueren de 

realitzar excavacions arqueològiques d’urgència, a la zona situada al peu del tossal on 

es troba el jaciment de Gebut, a causa de l’aparició de les termes que formaven part 

del complex urbanístic d’una la vil·la romana51. És possible que les restes d’aquestes 

termes fossin visibles encara a l’edat mitjana i donessin origen al topònim de la 

partida. El conjunt de dades obtingudes, doncs, permet situar l’antiga partida de Banys 

a l’oest de l’assentament de Gebut, al límit actual entre els termes municipals de Soses 

i Aitona (figura 46).    

Finalment, cinc són les partides que apareixen al Capbreu Antich que no han 

pogut ser situades: Molí, Reberols, Bovar, Brassal Franch i Reguer. Les afrontacions 

de les dues primeres indiquen que l’actual partida de Penaroja les ha absorbit, alhora 

que s’han vist afectades pel creixement urbanístic contemporani del nucli urbà. Si 

analitzem detalladament les seves afrontacions (figura 45) veurem que la partida del 

Molí limita amb les dues séquies i això només pot succeir abans que la séquia de 

Remolins desguassi en la Major dintre del nucli urbà d’Aitona. Per tant, com 

Penaroja, es troba a l’est de la vila, però no puc concretar-ne l’emplaçament. També la 

partida de Reberols comparteix aquesta situació respecte a la vila i a més un dels seus 

límits és el camí de Penaroja (figura 45), el que fa pensar que són contigües. El fet de 

no saber quina de les dues séquies és el límit de la partida impedeix afinar en la seva 

localització. 

Un cop localitzades les partides, ha estat necessari observar-ne la relació amb 

el sistema de rec alhora que s’han hagut de determinar els canvis que han patit tant en 

la morfologia com en l’extensió, a causa del creixement urbanístic i a la delimitació i 

l’estabilització de les riberes del riu que, com veurem, han permès guanyar superfície 

de conreu. 

                                                 
51 No he tingut accés als resultats de la intervenció. Les dades me les han ofert amablement els 

arqueòlegs Josep Ros i Josep Gallart.  
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Mentre que la superfície regada ha sofert canvis amb el pas dels segles, el 

traçat del sistema de rec del segle XV coincideix, sense grans variacions, amb 

l’actual. El recorregut de les dues grans séquies, així com el de la Conillera, no han 

experimentat canvis substancials, tan sols petites variacions en el traçat de la séquia 

de Remolins produïdes per les obres d’adequació de la carretera LP-7041 i 

l’allargament de la Conillera a causa de l’estretament del llit del riu. Tampoc els grans 

braçals han modificat el seu curs, ja que part del parcel·lari s’adapta al recorregut, i ja 

en el moment de redacció del Capbreu Antich s’havia produït l’allargament del tram 

final de la séquia de Remolins fins a fer-la desaiguar en la séquia Major.  

Aquest sistema irrigava les partides ja esmentades, la forma i l’extensió de les 

quals s’han vist modificades al llarg dels segles per motius diversos, alhora que han 

aparegut noves partides –especialment en la zona propera al riu- que han alterat els 

límits originals de les més antigues. Val a dir que totes les partides documentades 

tenen una forma irregular perquè han d’adaptar-se als elements que actuen com a límit 

i a les suaus corbes de nivell.  

En l’actualitat, la partida de Penaroja se situa a l’est del nucli urbà, als peus de 

la carretera que mena de Soses a Aitona. Marquen els seus límits la séquia de 

Remolins al nord i la séquia Major al sud. Per l’est la partida limita amb el nucli urbà 

d’Aitona, mentre que, per l’oest, el seu límit el marca la Clamor. La partida és ara més 

gran del que ho era al segle XV perquè, com s’ha exposat, ha absorbit les partides de 

Reberols i el Molí. Així, per l’oest, la partida no tenia com a fita la vila sinó el punt 

d’unió entre les dues séquies i també limitava en part amb la partida de Reberols, més 

propera al poble. A l’est, Penaroja limitava amb la del Molí i la partida de Banys, de 

la qual estava separada per la Clamor (figura 46). Actualment, la partida de Penaroja 

té una extensió de 58,88 ha52. Cal destacar que és l’única partida de l’horta d’Aitona 

regada per les aigües de la séquia de Remolins. Nombrosos braçals que naixen en 

aquesta séquia i moren en la séquia Major reguen les diverses parcel·les de terra que 

la partida engloba, possiblement un sistema similar era emprat a la baixa edat mitjana, 

però no es pot definir el recorregut dels antics braçals perquè han variat molt seu 

traçat amb el pas dels segles i amb l’evolució de l’agricultura i els sistemes de reg.  

                                                 
52 El càlcul de la superfície de les partides s’ha realitzat mitjançant un programa SIG. 
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Al sud de Penaroja se situaven les partides de Redorta i Carabassada (figura 

46). Redorta rep en l’actualitat el nom de Rocaplana. El canvi de topònim s’ha produït 

durant la segona meitat del segle XX, ja que en els mapes dels anys cinquanta 

facilitats per la Comunitat de Regants de la séquia Major d’Aitona i Seròs a Aitona 

encara apareix la partida amb el nom de la Redorta. Actualment, la partida limita al 

nord amb Penaroja, de la qual està separada per la séquia Major, i amb el nucli urbà. 

Limita a l’oest amb la Conillera que fa de fita entre la Redorta i Xendo i, al sud, amb 

la partida dels Sots. Certament, la Redorta és una de les partides que més ha modificat 

els seus límits amb el pas dels segles. A la darreria del segle XV, tal com mostra la 

documentació, la Redorta limitava al nord amb la Carabassada, de la qual estava 

separada, probablement per algun camí. Al sud, en canvi, limitava directament amb el 

riu Segre. La modificació del seu límit sud es deu, sens dubte, a la construcció de 

pantans en el curs alt del riu que han provocat la disminució del seu cabal i un 

estretament del seu llit. D’aquesta manera, els agricultors han guanyat, al llarg del 

segle XX, terres de conreu que abans estaven ocupades per la llera del riu, molt més 

ample que actualment.  

A l’edat mitjana, les zones d’aiguamoll situades al costat del llit del riu eren 

anomenades Sots o Mitjanes i es reservaven com a zona de pastura o bé com a indrets 

per plantar-hi cànem. En cas de crescuda del riu aquestes terres s’inundaven i evitaven 

l’arribada de l’aigua a les zones de conreu.  

La Carabassada, situada al nord de la partida anterior, està actualment 

desapareguda, sota el nucli urbà (figura 46). Les fonts orals permeten saber que fins a 

la segona meitat del segle XX era una zona de petits horts estretament vinculada a la 

població. A la darreria de l’edat mitjana, la partida se situava a l’est de la vila i 

limitava al nord amb Penaroja, de la qual la separava la séquia Major, i a l’oest amb la 

vila i parcialment amb Xendo. Al sud limitava amb la Redorta. No és possible 

determinar on era el límit entre les dues partides ja que, els elements de fitació com 

els camins o els braçals, han quedat sepultats sota l’urbanisme del segle XX. La 

superfície actual que ocupen les restes del que havia estat la partida de la Carabassada 

i l’actual Rocaplana, Redorta en els documents, és de 27,11 ha. L’aigua que les rega 

prové de la séquia Major. D’aquesta naixen tots els braçals de rec, la major part dels 

quals desaigüen a la Conillera, d’altres han estat modificats o, fins i tot, creats de nou 

per poder travessar i regar la partida dels Sots i desaiguar al Segre.  
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A l’oest de les partides anteriors i separada d’aquestes per la Conillera se 

situava la partida de Xendo, l’actual Aixadons (figura 46). Aquesta està situada al sud 

del nucli urbà i la seva superfície original ha estat profundament modificada pel 

creixement urbà de la vila i per la construcció de grans cambres fructícoles que han fet 

desaparèixer nombroses hectàrees de terres de conreu. Els seus límits estan marcats 

per la Conillera a l’est i al sud, el nucli urbà al nord i Fairà a l’oest, de la qual està 

separada per un camí. La seva extensió actual és de 29,43 ha. Els seus camps són 

regats per diversos braçals de la séquia Major que naixen actualment a l’interior de la 

vila i que moren, sense excepció, a la Conillera.  

A l’oest de Xendo es troba la partida de Fairà (figura 46). Situada al sud de 

l’actual nucli urbà, els seus límits estan definits per la séquia Major al nord, la 

Conillera al sud i Xendo a l’est. És, juntament amb Pardines, la partida situada vora el 

nucli urbà menys afectada pel creixement urbanístic i una de les que actualment té 

major extensió, amb 32,79 ha. Les seves terres reben l’aigua de reg de la séquia 

Major, situada al nord de la partida. Els diferents braçals que la travessen tenen el seu 

punt de captació en aquesta séquia i alguns d’ells desaigüen a la Conillera mentre que 

d’altres ho fan en un desaigua, el recorregut del qual, segueix un antic meandre del 

riu.  

Finalment, a l’oest de Fairà es troba la partida de Pardines (figura 46). 

Pardines, de 32,35 ha d’extensió, limita a l’est amb la vila, al sud amb la séquia Major 

i al nord i l’oest amb el brassal del Mont, que actualment naix a l’interior d’Aitona i 

que discorre paral·lel a la carretera. El seu sistema de reg intern és de disseny simple i 

està compost per nombrosos braçals que recorren les terres situades entre el braçal del 

Mont i la séquia Major, desaiguant-ne les aigües. Aquest braçal apareix amb el mateix 

nom al Capbreu Antich.  

 

Tant el creixement urbanístic experimentat per la vila durant la segona meitat 

del segle XX com el control de les aigües del riu han modificat l’entorn rural (figura 

46). Nombroses illes de cases han engolit un abundant nombre d’hectàrees arribant a 

fer desaparèixer no només partides senceres, com en el cas de la Carabassada sinó 

també nombrosos braçals de rec. La séquia Major, que a la darreria del segle XV 

actuava com a límit extern de la vila, està ara situada al bell mig d’aquesta. D’altra 

banda, el fet de convertir en conreables el que eren antigues terres inundables així 
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Reberols? 

Molí? 

com part de l’antic llit del riu ha permès augmentar el nombre d’hectàrees a explotar i, 

d’aquesta manera, l’extensió d’algunes de les partides.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Situació de les partides esmentades al Capbreu Antich 

 

La séquia i l’aigua formaven part de la vida dels habitants de l’Aitona 

baixmedieval, no només perquè era una eina de treball i en configurava el paisatge 

agrari sinó també el paisatge urbà. Les séquies passaven descobertes per l’interior 

nucli habitat i allí naixia la Conillera. Actualment, han estat cobertes per carrers i tan 

sols pot sentir-se la remor de l’aigua mentre que els braçals de rec secundaris han 

quedat sepultats sota les noves edificacions, restant molts d’ells en desús o s’han 

reutilitzat com a clavegueres.  

Actualment, les partides situades a la figura 46 tenen una superfície total de 

180,46 ha, destinades en la seva major part al conreu d’arbres fruiters. Els horts han 
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desaparegut en la seva major part i només se’n conserven alguns a les terres més 

properes a la vila o a les terres marginals situades al voltant de les torres dels pagesos.  

La documentació i el treball de camp han aportat suficients dades per mostrar 

quina era la superfície irrigada de la vila d’Aitona a la darreria del segle XV. El 

següent pas és, doncs, calcular la superfície ocupada per les partides localitzades. El 

càlcul s’ha realitzat mitjançant un programa de SIG que permet, a través de polígons, 

calcular l’extensió de cadascuna de les partides i s’ha sumat el total per tal d’obtenir la 

xifra que es mostra a la figura 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Superfície de les partides localitzades 

 

El resultat d’aquest càlcul supera les 180 ha. Les partides que no han pogut ser 

localitzades, com succeïa en el cas de la del Molí i Reberols, han estat engolides per 

les altres partides i, atès que aquestes darreres es toquen entre si i no existeixen 

intersticis de terra en els quals poder ubicar les tres partides no localitzades (figura 

46), cal pensar que aquesta superfície és la total de les partides de regadiu de l’Aitona 

baixmedieval.  

La xifra d’hectàrees resultant és realment molt elevada per un nucli de 

població baixmedieval de poc més de 600 habitants. El resultat esdevé encara més 

sorprenent en assegurar que la séquia podria regar aquesta extensió de terra en 

cadascuna de les viles per les quals discorria. Sens dubte una realitat així no va existir 

a la baixa edat mitjana en aquest territori i no perquè no fos possible, però la 

necessitat evident de contractació de mà d’obra per a les explotacions, la dificultat 

d’emmagatzematge dels productes d’horta que són peribles en un període molt breu 

Partida ha 

Pardines 32,25 

Fairà 32,79 

Xendo 29,43 

Penaroja 58,88 

Redorta/Carabassada 27,11 

TOTAL 180,46 
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de temps i la necessitat d’un mercat suficientment gran per absorbir l’excedent fan 

descartar aquesta possibilitat. No és aquesta la realitat baixmedieval d’Aitona.    

D’altra banda, aquest primer càlcul de superfícies ofereix un resultat que no 

concorda amb l’obtingut a partir del càlcul de l’extensió de les finques de regadiu 

declarades pels musulmans d’Aitona al Capbreu Antich. Per realitzar aquest càlcul he 

individualitzat l’extensió de cadascuna de les possessions de regadiu declarades, he 

sumat el resultat per partides i, finalment, el total registrat per obtenir la superfície de 

l’horta d’Aitona al segle XV. 

A la descripció de cadascuna de les possessions declarades al Capbreu Antich 

apareix, habitualment, l’extensió del camp, però aquesta és donada en capacitat de 

sembradura53. D’aquesta manera, ha estat necessari convertir les dades originals, 

ofertes en almuds i fanecades, a hectàrees. Atès que el sistema cafís-faneca-almud 

propi de les terres de Lleida s’empra per al càlcul de líquids i gra, s’ha optat, en el 

càlcul de superfícies, pel sistema en el qual 1 fanecada correspon a 831’096 m2 i 

l’almud és 1/9 part d’aquesta (92,344 m2)54. Tot i que Alsina i altres asseguren que és 

un sistema de mesures propi del País Valencià aquest coincideix amb el que està en ús 

al segle XV a la vila d’Aitona55.  

Per tal de poder oferir una informació més contrastada i una anàlisi més 

aprofundida de les dades s’ha optat per realitzar dos càlculs diferents. Així, d’una 

banda, s’han pres les equivalències, ja especificades, que ofereixen Alsina, Feliu i 

Marquet. D’altra banda, s’han pres també les equivalències que oferia l’antic 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAAR) de la Generalitat de 

Catalunya segons les quals, al Segrià, 1 almud correspon a 96,77 m2 mentre que 1 

fanecada equival a 871 m2 56. Hi ha 40 m2 de diferència entre les dues equivalències 

proposades per la fanecada i 3,4 m2 per l’almud, essent més gran la de la Generalitat. 

                                                 
53 En la majoria de les declaracions s’especifica l’extensió de la finca, tot i que de vegades aquesta no 

apareix o la conversió a hectàrees o m2  és impossible a causa de la parcialitat de les dades.  
54 C. ALSINA, G. FELIU, LL. MARQUET, Pesos, mides i mesures dels Països Catalans, Barcelona 1990, 

pàg. 58, pàg. 154. F. TEIXIDÓ, Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i Comtats de Rosselló 

i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594), Barcelona 2008, pàg. 34, pàg. 204. Les mesures que 

aquí ens ocupen en la revisió d’aquest autor no difereixen de les d’Alsina, Feliu i Marquet.  
55 Tot i el que s’apunta al llibre d’Alsina, és cert que a l’horta valenciana s’empra el sistema jovada-

cafís-faneca, però no apareix la mesura més petita de l’almud, que tan habitual és a Aitona. E. GUINOT, 

“El repartiment feudal de l’horta de València al segle XIII: jerarquització social i reordenació del 

paisatge rural” a E. GUINOT, J. TORRÓ (eds.), Repartiments a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII), 

València 2007, pàg. 115-199, pàg.172-184. 
56 www.gencat.cat 
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Així, vista la substancial diferència entre les dues mesures proposades s’han realitzat 

dos càlculs, corresponents a cadascuna de les dues equivalències proposades.  

El resultat obtingut, per les partides localitzades, dista molt de la superfície 

regada actual que mostrava la figura 47:  

 

1f = 831,096 m2 nombre d'ha  1f = 871m2 nombre d'ha 

Penaroja 2,84  Penaroja 2,98 

Pardines 1,74  Pardines 1,82 

Redorta 2,25  Redorta 2,36 

Fairà 4,77  Fairà 5,00 

Carabassada 0,20  Carabassada 0,21 

Xendo 4,71  Xendo 4,94 

TOTAL 16,51  TOTAL 17,31 

  

Figura 48. Superfície de les partides localitzades segons el Capbreu Antich 

 

Anant un pas més enllà i sumant no només l’extensió de les finques situades a 

les partides localitzades sinó el total de finques de regadiu declarades al Capbreu 

Antich s’obté una extensió total de 29,76 ha o 31,16 ha segons l’equivalència aplicada 

(figura 49)57; resultat que continua essent molt distant de les 180 ha regades que 

s’havien recollit en el primer càlcul realitzat (figura 47).   

Aquestes xifres haurien de ser complementades amb altres dades –de les quals 

no disposo- com l’extensió de les terres pertanyents a la universitat cristiana 

(recordem molt menys populosa que l’aljama), les terres pertanyents directament al 

senyor i aquelles que estan en mans de les ordes religioses i l’església així com les 

terres de la mesquita que, tot i tenir possessions, no apareix com a declarant al 

Capbreu Antich. En el cas extrem que totes aquestes finques tinguessin la mateixa 

extensió que les possessions declarades pels sarraïns, la superfície de terra regada pel 

sistema d’Aitona al segle XV oscil·laria entre les 60 i les 63 ha, aproximadament, 

                                                 
57 Les diferents operacions matemàtiques realitzades per convertir les superfícies donades al Capbreu 

Antich a hectàrees, en aquest quadre i en els successius, han estat recollides a l’annex de forma extensa 

i detallada. 
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xifra que continua distant molt de la superfície regada actualment a cada partida 

(figura 47)58.  

 

 

PARTIDA ha DAAAR ha PMM 

Banys 2,05 2 

Bovar 2,44 2,33 

Braçal franc 0,45 0,43 

Camí de la barca 0,30 0,28 

Canal 0,17 0,16 

Carabassada 0,13 0,12 

Cotull de banys 1,62 1,54 

Fairà 4,86 4,64 

Mitjana 2,12 2,03 

Molí 0,13 0,12 

Pardines 1,22 1,16 

Penaroja 2,48 2,37 

Reberols 0,63 0,61 

Redorta 2,45 2,33 

Reguer 3,55 3,39 

Xendo 4,56 4,35 

Partida desconeguda 2 1,90 

HA TOTALS 31,16 29,76 

 

         Figura 49. Càlcul de la superfície de les partides segons el Capbreu Antich 

 

Aquesta discrepància, però, pot ser explicada. La cartografia digital i la 

cartografia històrica han permès identificar els contorns dels sots i les mitjanes que a 

la baixa edat mitjana no estaven en cultiu. Actualment, a la pàgina web de l’Agència 

Catalana de l’Aigua pot obtenir-se un mapa detallat de les zones inundables amb un 

                                                 
58 L’avanç en la investigació explica la modificació d’aquestes xifres respecte a les presentades a: M. 

MONJO, “La pervivencia del riego andalusí...” 
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període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys59. Mitjançant un programa SIG he 

contrastat aquest mapa de zones inundables amb el del parcel·lari i partides 

confeccionat per mi a fi de crear un mapa amb les zones inundables d’Aitona, així 

com una gradació de les corbes de nivell. Aquest exercici ha servit per comprendre 

que la superfície regada pel sistema a l’edat mitjana era molt menor a la que mostrava 

el primer càlcul de superfície realitzat60.  

La séquia Major d’Aitona i Seròs rega exclusivament la paleovall del riu 

Segre, que discorre a una cota molt baixa, fruit de l’excavació i erosió del terreny 

argilós que ha creat grans parets d’argila com a límit natural d’aquesta paelovall. 

L’encaixonament de la zona regada entre la serra i el riu fa necessari tenir present 

factors com les crescudes anuals del corrent d’aigua per comprendre el sistema de reg. 

La zona irrigada s’ha situat, tradicionalment, fora dels terrenys inundables en èpoques 

de crescuda que inutilitzaria les terres i malmetrien la xarxa hidràulica.  

Atès que la paleovall manté una cota molt constant, la major part dels terrenys 

que ocupa són encara avui zones inundables. Si bé actualment el cabal del riu és 

quelcom controlable mercès a les diferents preses i pantans construïts al llarg del 

recorregut del riu Segre, aquest control era impossible al segle XV, per tant, amb tota 

seguretat les terres irrigades pel sistema de la séquia Major es trobaven, fins a aquest 

moment, fora d’aquesta zona inestable.  

Així doncs, la cota homogènia de la zona obliga a situar les terres de conreu 

allunyades del Segre per evitar les crescudes del riu, la inundació dels camps i la 

consegüent pèrdua de les collites, però cal tenir present que la superfície de conreu, 

encaixonada entre la serra i el riu, és molt limitada. Per tant, allunyar-se del riu 

implicava reduir la superfície susceptible de ser regada.  

La figura 51A recull les zones inundables actuals que han estat marcades en 

vermell61. Les petites dimensions de la zona inundable actual responen al fet que les 

crescudes dels rius són, insisteixo, quelcom controlable excepte en ocasions singulars.  

En violeta s’han marcat els terrenys guanyats al riu al llarg de la segona meitat del 

segle XX. Les dades per a la realització d’aquest polígon s’han obtingut d’uns plànols 

pertanyents a la comunitat de regants d’Aitona. Es tracta d’un lligall de plànols 

                                                 
59 http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html   
60 He d’agrair al Xavier Bermúdez el seu inestimable ajut i el seu coneixement de programes SIG, 

sense els quals aquest mapa mai hauria estat possible.  
61 Font: ICC. 

http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html
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dibuixats a mà en el qual es recullen de forma individualitzada cadascuna de les 

partides de  l’horta  d’Aitona.  Els plànols  estan dibuixats a  escala 1:2000 i estan 

signats per un enginyer agrònom anomenat Joan Capdevila (figura 50A62). No es 

conserva la data de realització d’aquest lligall, tot i que possiblement fou dibuixat al 

voltant dels anys 60 del segle XX. Ha estat la contrastació d’aquests dibuixos amb les 

fotografies aèries de l’any 1956, el que em fa proposar aquesta cronologia per als 

plànols de l’agrònom, ja que aquests i l’ortofotomapa de 1956 són bàsicament 

coincidents. 

És possible, però, que els plànols de l’enginyer Capdevila siguin lleugerament 

posteriors a l’ortofotomapa, ja que en els primers apareixen parcel·les conreades vora 

el riu en zones que la fotografia aèria encara mostra ermes. 

Tant els plànols de Capdevila com les fotografies de 1956 mostren com el riu 

tenia un recorregut diferent; la llera era més ampla que actualment i tenia nombrosos 

braços que facilitaven la formació de diversos illots. Vora el riu el mapa de l’agrònom 

mostra l’existència de terres improductives, comunals i fins i tot terres de secà a les 

quals no arribava el sistema de regadiu existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Presento a la figura 50A un fotomuntatge amb les 20 làmines de què consta aquest lligall. La mala 

qualitat del paper i els desajustos amb l’escala fan que sovint els límits de les partides apareguin 

lleugerament desencaixats i que variï el color de les diferents làmines. La figura 50B és una còpia del 

fotomuntatge amb llegenda per tal de fer-lo més entenedor.  
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 Figura 50A. Fotomuntatge del mapa de l’enginyer Capdevila  

 



 

 

 

180 

 

 

 

 Figura 50B. Còpia del mapa de l’enginyer Capdevila amb les partides destacades 
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  Amb la retirada, del còmput total, de l’extensió de terra marcada en violeta a la 

figura 51A s’han eliminat un elevat nombre d’hectàrees que restaven sense conrear, a 

la baixa edat mitjana, pel fet de trobar-se al llit del riu. Les zones marcades en taronja 

(figura 51A) mantenen encara el nom dels Sots, fet que indica que, en origen, no eren 

terres conreables sinó terres inundables estacionalment que han restat sense conrear 

pràcticament fins al segle XX. Observant el mapa no costa adonar-se de la forma 

arrodonida, pel nord, d’aquestes partides, ja que els seus límits responen a antics 

meandres del riu.  

La figura 51B és una hipsometria en la qual la gradació de colors es correspon 

amb les corbes de nivell i en la qual les tonalitats verdes representen les cotes baixes i 

les vermelles les més altes. La imatge mostra com, la part baixa de l’horta d’Aitona 

manté una cota pràcticament constant, des de la vora del riu fins a escassos 500 m del 

nucli urbà actual, i per tant són terrenys potencialment inundables per una avinguda 

d’aigua incontrolada provocada per una crescuda del riu. 

A partir de l’anàlisi conjunta de les dues imatges que conformen la figura 51 

es dedueix, doncs, que l’horta d’Aitona al segle XV era un espai molt més reduït que 

l’actual ja que el llit del riu presentava una amplada major i que es descartaven, com a 

zones de conreu d’horta, les terres més properes al Segre que devien inundar-se 

estacionalment. Ha estat la gran modificació soferta pel riu i el paisatge al llarg del 

segle XX  la que havia emmascarat aquesta realitat.  

En aquest sentit, el mapa de l’enginyer Capdevila resulta molt il·lustratiu i 

reflecteix molt bé aquesta dinàmica de terres guanyades al riu. A la figura 50B 

destaquen dues grans partides a la vora del riu Segre anomenades respectivament 

Partida dels Sots i Partida dels Sots de Carratalà. A l’interior tenen grans espais erms, 

terres comunals i fins i tot secans i les parcel·les són de mida més gran que les de les 

partides que podríem anomenar històriques i que es troben més properes al poble. El 

límit nord d’aquestes dues partides és arrodonit i marca antics meandres fossilitzats.  

A la figura 51A els Sots s’han marcat amb una franja de color taronja i 

comparant aquesta figura amb la figura 51B podem veure com, precisament, són 

partides que es troben a una cota molt baixa, en zona inundable i que per tant devien 

restar ermes i aprofitades només com a pastures o per a conreus molt puntuals com el 

lli o el cànem a l’edat mitjana.  

 



 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. A: Mapa de les zones no productives al segle XV    B: Hipsometria de la zona irrigada  

A 
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La modificació del llit del riu queda il·lustrada també per la documentació. 

Gràcies a les afrontacions dels camps confessats pels sarraïns sabem que en el 

moment de redacció del Capbreu Antich, tres partides tenien camps que limitaven, 

sempre pel sud, amb el riu Segre: Xendo, Redorta i Reguer. D’altra banda, en el 

mateix document apareixen cinc partides en les quals alguns dels camps limitaven, de 

nou pel sud, amb la mitjana, és tracta de les tres partides anteriors a més de Bovar i 

Banys. Tot i que no ha estat possible ubicar les partides del Reguer i el Bovar, aquests 

esments documentals corroboren el que es mostra a la figura 51A.  

No és casual, doncs, que si al segle XV les partides de la Redorta o Xendo 

(Aixadons a la figura 50) limitaven al sud amb els mitjanes i el Segre actualment ho 

facin amb unes partides que són anomenades Sots i Sots de Carratalà, com il·lustra el 

plànol de l’enginyer Capdevila (figura 50B), donat que innegablement aquestes són 

partides guanyades al riu recentment. Realment, aquests terrenys de seguretat 

realitzaven la seva tasca de forma eficient ja que de les 30 parcel·les declarades al 

document i que limiten amb les mitjanes o amb el riu només es deixa constància de 

dues que haguessin estat destruïdes per la crescuda del riu63. La documentació 

d’època moderna també confirma el que pot observar-se a la figura 51A. Als 

inventaris de les possessions dels moriscos de 1611 les partides de Fairà, Xendo i 

Redorta limiten amb el que el document anomena la riba vieja64, fet que posa de 

manifest que el llit del riu s’havia desplaçat respecte al recorregut que tenia al segle 

XV i explica els meandres fossilitzats que poden observar-se als ortofotomapes. 

També al marge esquerre del Segre, en el sistema hidràulic de la séquia de Torres, 

Marfull ha identificat aquests canvis en el llit del riu. En aquell sistema, l’antic curs 

del Segre s’ha fossilitzat en el topònim riba que marca un canvi de cota al llarg de 4 

quilòmetres i que separa la zona de conreu d’una zona que l’autor identifica com a 

mitjanes65. 

                                                 
63 Es tracta de les possessions número 705 i 244 situades respectivament al Bovar i al Reguer.  
64 ADMC, rotlle 596, fotogrames 503-724; rotlle 597, fotogrames 15-302. 
65 J. MARFULL, “La acequia de Torres: un sistema hidráulico entre al-Andalus i el feudalismo” a A. 

CASTRO, D. GÓMEZ, G. GONZÁLEZ, K. STARCZEWSKA, J. OLLER, A. PUY, R. RIERA, N. VILLARGA 

(eds.), Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la investigación en Ciencias de la Antigüedad y 

de la Edad Media, BAR International Series 2412, Oxford 2012, pàg. 223-230, pàg. 228; J. MARFULL, 

“Un sistema hidráulico feudal en el valle del Segre: la acequia de Torres” a C. SANCHIS-IBOR, G. 

PALAU-SALVADOR, I. MANGUE, L. P. MARTÍNEZ-SANMARTÍ (eds.), Irrigation, Society, Landscape. 

Tribute to Thomas Glick, València 2014, pàg. 155-171, pàg. 166. 
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La Conillera és un element que, si bé a priori semblava que no havia 

experimentat grans canvis, ha estat substancialment modificada amb l’estretament del 

llit del riu. Al segle XV, aquest desaigua era notablement més curt, desaiguant 

directament al Segre al sud de Xendo.  

Pot qüestionar-se en aquest punt la identificació toponímica realitzada de les 

diferents partides de la vila d’Aitona (figura 46), ja que les partides de Xendo i 

Redorta haurien de situar-se més al nord del que estan actualment. Certament aquestes 

no deuen ser les úniques partides que han estat desplaçades. L’explicació és senzilla, 

en algunes ocasions a la partida original se li han anat sumant hectàrees guanyades al 

riu i ha crescut en extensió desdibuixant-se la seva forma original. En altres ocasions, 

en canvi, el topònim simplement s’ha desplaçat cap a les noves terres guanyades.  

La reubicació de les partides en l’espai i la desestimació de nombroses 

hectàrees de zona inundable obliguen, inevitablement, a redimensionar el càlcul de la 

superfície regada. Tot i haver eliminat un elevat nombre d’hectàrees, que amb 

seguretat no eren regades a la baixa edat mitjana, la superfície restant és de 142,54 ha.  

De nou les xifres no concorden amb les obtingudes a través del buidat 

documental. Aquesta manca de coherència entre les fonts documentals i el resultat 

dels estudis espacials pot deure’s a diversos factors. El principal handicap és, sens 

dubte, no conèixer la quantitat de terres que posseeixen tant la universitat com el 

senyor. He pressuposat que aquests podien tenir en les seves mans la mateixa 

quantitat de terra que el total de l’aljama. Ara bé, és possible que la universitat, tot i 

ser el grup minoritari, tingués més terra que l’aljama, tot i que això requeriria disposar 

de mà d’obra, que hauria de llogar.   

D’altra banda, és necessari plantejar que si bé aquestes 142,54 ha són 

potencialment irrigables i explotables, a la baixa edat mitjana l’àrea d’explotació no 

devia estar exhaurida i hi podria haver intersticis entre les partides sense cultivar. 

Així, tot i que aquest espai reuneix les condicions òptimes per conreus de regadiu és 

factible que no tota la superfície fos explotada, restant àrees improductives. Observant 

els diferents mapes és fàcil adonar-se que les partides de Penaroja i Pardines són molt 

grans respecte a l’àrea de regadiu total i més tenint present que segons el càlcul 

realitzat a través del Capbreu Antich (figura 49) les partides on els musulmans tenen 

un major nombre de terres explotades no són aquestes sinó Xendo i Fairà.  
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L’estudi del parcel·lari permetria observar restes del parcel·lari antic i 

determinar, finalment, l’emplaçament de les antigues partides dins de les 142,54 ha 

potencialment explotables. Dissortadament la lectura del parcel·lari antic no és gaire 

evident ja que aquest ha quedat desdibuixat i profusament modificat pel parcel·lari 

actual, fruit de l’explotació agrícola continuada i intensiva de la zona. Tan sols les 

partides de la Redorta i Fairà semblen mostrar algunes restes d’aquest antic parcel·lari 

(figura 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Possibles restes del parcel·lari antic a Fairà i Redorta  

 

També a Penaroja pot observar-se un petit reducte amb un parcel·lari 

marcadament diferent al de la resta de la partida (figura 53). Aquesta diferència, en les 

tres partides, ve marcada per l’extensió i l’orientació de les parcel·les i pel seu 

encaixonament entre la séquia, el camí i l’antic meandre fossilitzat del riu. No obstant, 

no disposo d’arguments suficientment sòlids per assegurar que aquest conjunt de 

parcel·les conformaven el nucli original d’aquestes partides. He calculat la superfície 

d’aquestes parcel·les i n’he contrastat l’extensió amb les equivalències obtingudes de 
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la conversió d’almuts i fanecades a m2, malauradament, no puc establir aquesta 

connexió66. Les finques actuals són fins a quatre vegades més grans que les descrites 

al Capbreu Antic, però les xifres obtingudes no són múltiples de les mesures de 

superfície de la baixa edat mitjana, tot i això, hom no ha de descartar el fet que el 

parcel·lari actual pugui ser fruit de l’agrupació de les finques baixmedievals tot i que 

ha patit modificacions en les èpoques moderna i contemporània. La identificació 

d’aquest parcel·lari és, doncs, simplement visual.  

Aquest conjunt de parcel·les té una extensió de 6,6 ha. Si, certament el lot de 

finques marcat es correspongués amb la partida baixmedieval de Penaroja l’extensió 

total de la terra regada es reduiria a 95,92 ha, una xifra més aproximada a les 

estimacions de 80 ha per la totalitat dels habitants de la vila, el senyor i les ordes 

religioses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 53. Partida de Penaroja 

 

                                                 
66 He seguit l’exemple proposat per H. Kirchner al seu article “Una arqueologia colonial: espais 

andalusins i pobladors catalans a les Illes Balears”, en el qual cerca en el parcel·lari actual de Felanitx 

lots de terra que tinguin equivalències amb les mesures medievals. H. KIRCHNER, “Una arqueologia 

colonial: espais andalusins i pobladors catalans a les Illes Balears” a El feudalisme comptat i debatut. 

Formació i expansió del feudalisme català, València 2003, pàg. 201-236. 
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La documentació no és explicita respecte a com es realitzava la gestió i el 

manteniment d’aquest sistema de reg. Existeix al segle XV la figura dels sequiers qui 

tenen càrrech de las céquies però també, i de forma diferenciada s’esmenta al càrrech 

ordinari e nessessari per conservació dels drets e rendes del senyor per aquells qui 

tenen la céquia67. En ambdós casos les tasques es remuneraven amb 2 sous i 10 diners 

anuals, això genera el dubte de si el sequier era qui gestionava la séquia, el seu 

manteniment i els torns de reg i alhora cobrava les rendes derivades del sequiatge per 

a la casa senyorial o, si bé, el gestor físic i el recaptador de rendes eren dues persones 

diferents. Cada vila disposava del seu sequier. Aquest sistema de gestió de la séquia 

seguia el model establert per Glick per València, a la baixa edat mitjana, en el qual el 

càrrec de sequier era elegit de forma anual juntament amb la resta d’oficials locals i 

per tant la gestió es realitzava des de la vila, amb el vistiplau de la casa senyorial68. 

Això no obstant més enllà de cobrar les rendes, els Montcada, no intervenien en la 

gestió de l’aigua que van deixar en mans dels pagesos coordinats pel sequier.  

No he trobat referència, entre la documentació baixmedieval, de com es 

repartia aquesta aigua i per tant com es realitzaven els torns de reg i tampoc del que es 

pagava en concepte de dret de sequiatge. No obstant, la quantitat recaptada no devia 

ser menyspreable quan Constança d’Aragó decidí, l’any 1251, deixar al seu fill 

Ramon de Montcada la séquia com a única herència69.  

 

Una reflexió a part mereix la molineria. Aquesta no és la funció principal del 

sistema hidràulic d’Aitona. Aparentment, l’arribada de la família senyorial no va 

suposar la proliferació de molins, tal com s’ha documentat en altres indrets de la 

Corona d’Aragó en els quals l’arribada del feudalisme implicà la construcció de 

nombrosos molins i amb ells, la modificació de la concepció original dels sistemes 

                                                 
67 ADMC, rotlle 616 fotogrames 394-402, fotograma 398. 
68 Glick va establir dos models simultanis d’organització dels regants: la comuna de regants i les 

séquies municipals. En el primer cas hi participaven els propietaris de les terres regades per un sistema 

sense la ingerència del poder polític, en el segon, la gestió era municipal a través de la figura del 

sequier. T. GLICK, Regadío y sociedad... Per Guinot i Selma, però, aquest segon sistema de gestió és 

una introducció feudal més pròpia dels indrets on hi hagué repoblació amb cristians E. GUINOT, S. 

SELMA, “La construcción del paisaje en la huerta feudal: la séquia Major de Vila-Real” a J. TORRÓ, E. 

GUINOT (ed.), Hidráulica agraria y sociedad feudal. Prácticas, técnicas, espacios, València 2012, pàg. 

103-145, pàg. 125. 
69 ADMC, rotlle 640, fotograma 659. 
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hidràulics andalusins70. Val a dir, però, que en aquests territoris es produí una 

substitució de la població indígena per colons cristians nouvinguts, substitució que no 

es donà a Aitona.   

Les vagues i disperses notícies documentals sobre els molins d’Aitona no han 

permès emplaçar-los en el sistema hidràulic ja que no en transcendeix ni el nombre ni 

el seu possible emplaçament. El molí més antic que apareix associat al sistema de la 

séquia Major es trobava al terme de Carratalà, als peus d’aquella vila, vora el riu 

Segre71. El document està datat el 1172 i, com que és una donació, tan sols explicita 

les afrontacions, sense més detalls. Tanmateix això permet saber que s’alimentava del 

que el document anomena séquia d’Aitona –probablement l’actual séquia Major- i que 

limitava per un dels seus costats amb el riu. L’any següent s’esmenta un molí, també a 

Aitona, que fou donat en alou pels comtes d’Urgell a Ponç Pellicer72. Aquest 

document encara és més imprecís que l’anterior i ni tan sols especifica les 

afrontacions o l’emplaçament del molí. Dissortadament, hom no pot saber si aquests 

molins estaven encara en ús al segle XV i, per tant, si són els mateixos que apareixen 

en la documentació baixmedieval. Aquesta esmenta a Aitona la presència de molins 

fariners sense mostrar-ne la quantitat o la situació73. Tot i això, a l’horta d’Aitona hi 

ha una partida coneguda com el Molí, fet que indica que n’hi devia haver un. No 

sembla que n’hi hagués cap dintre de la vila ja que no se n’han conservat esments, tot 

i que hi havia un curs d’aigua suficient per poder-lo accionar, car recordem que la 

séquia Major passava pel nucli urbà.  

També a Seròs hi ha, com a mínim un molí, que utilitzen conjuntament la 

universitat d’aquesta vila i la d’Aitona, però tampoc en aquesta ocasió se’n donen més 

detalls74. No sembla, doncs, que la molineria hagués estat potenciada pels Montcada, 

                                                 
70 Per la Catalunya Nova: C. BATET, L’aigua conquerida... Per les Illes Balears: H. KIRCHNER, 

“Colonització de lo regne de Mallorques qui és dins la mar: la subversió feudal dels espais agraris 

andalusins a Mallorca” a Ph. SÉNAC (ed.), Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age, 

Perpignan 1995, pàg. 279-316; F. RETAMERO, “Lo que el tamaño importa. Cuándo y por qué se 

modificaron los antiguos sistemas hidráulicos andalusíes” a Arqueología espacial, 26, Teruel 2006, 

pàg. 293-310. 
71 A. ALTISEN, Diplomatari de Santa Maria... doc. 440, pàg. 330. 
72  Ibídem, doc. 475, pàg. 355-356.  
73 L’esment és molt vague: Item té lo senyor en lo terme d’Aytona los molins farinés... ADMC, rotlle 

707, fotogrames 82-106, fotograma 89.  
74 Item lo molí de Seròs és del senyor, al qual les universitats de Ytona e de Seròs an càrrech de metre 

l’aygua que lo senyor no y contribueix, ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 96. Ibídem, 

pàg. 175. 
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ni que un interès específic d’aquests hagués provocat canvis significatius en la gestió 

del sistema tal com ocorre en altres llocs de la Corona.  

Al contrari, i com he apuntat al llarg del text, la família Montcada comprengué 

que el bon funcionament d’aquest sistema permetia a la pagesia gestionar els cicles de 

reg i exercir un cert control sobre les collites, optimitzant el seu treball i obtenint una 

major rendibilitat de la terra. Això en definitiva es traduïa en unes rendes més 

copioses per la família senyorial que basava tota la seva economia en aquests vassalls 

camperols, tal vegada per aquest motiu van promoure els canvis mínims en el sistema 

i la seva gestió. Un sistema que s’havia demostrat eficaç durant segles. 

 

6.2.1.3 L’estructura parcel·lària  

 

El sistema hidràulic de la séquia de Remolins i la séquia Major regava una 

extensa horta per la qual s’estenien les diferents parcel·les dels pagesos aitonencs. He 

volgut aprofundir en l’estudi individualitzat de cadascuna d’aquestes possessions per 

poder-ne determinar l’extensió i saber, d’aquesta manera, la quantitat de terra 

declarada pels sarraïns en aquest document, la localització de les seves finques, la 

especialització o no del conreu i la distribució d’aquest pel terme. Alhora, determinar 

la grandària i posar-la en relació amb les rendes aplicades serà indicador del grau de 

sotmetiment dels pagesos sarraïns.  

S’adjunta tot seguit un quadre en el qual es fa una relació de tots els declarants 

musulmans de Capbreu Antich. El quadre té quatre columnes: la primera és el nom 

del possessor75, la segona la quantitat de terres que posseeix, la tercera la suma de les 

extensions de cadascun dels seus camps convertida a m2 segons les equivalències del 

DAAAR i finalment, la darrera columna recull la suma de les extensions dels camps 

d’un possessor convertida a m2 segons la proposta donada a PMM.  

 

 

 

 

 

                                                 
75 El símbol * indica que no ha estat possible calcular l’extensió d’algun dels camps declarats. Els 

motius són molt diversos, o bé perquè el document no n’indica l’extensió o bé perquè la lectura és 

confusa o bé perquè les dades que dóna el document no són convertibles a m2. 
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Possessor 

Nombre de 

camps 

extensió total 

DAAAR 

extensió total 

PMM 
Mohama fill de Mohama Propell Maric 10 12.217,91 m2 11.658,43 m2 

Juçi Limiano 9 8.661,30 m2 8.264,78 m2 

Mofferig Abulquis 5 8.080,92 m2 7.710,72 m2 

Mohama Benigint 10 7.173,21 m2 6.844,99 m2 

Braym Binahodria 1 6.968,00 m2 6.648,76 m2 

Mohama Sardell 12 5.939,46 m2 5.667,61 m2 

Braym Avisandor alamí 8 5.709,67 m2 5.448,29 m2 

Braym Binamir 8 5.600,70 m2 5.344,40 m2 

Mohama Ganch Garbeller 9 5.153,07 m2 4.917,31 m2 

Mohama Propell 10 4.935,27 m2 4.709,54 m2 

Gali Alquisi* 12 4.862,69 m2 4.640,28 m2 

Faraig Avinsador 7 4.693,38 m2 4.478,68 m2 

Mohama fill de Mofferig Baca 10 4.560,36 m2 4.351,71 m2 

Gali fill de Junis Almallori* 5 4.112,90 m2 3.924,62 m2 

Braym Propell Madic 6 4.064,48 m2 3.878,44 m2 

Braym Aboali jove 8 4.052,31 m2 3.866,90 m2 

Moama Almallori comissari 2 3.871,08 m2 3.693,76 m2 

Braym Avisandor 6 3.628,87 m2 3.462,90 m2 

Ferig fill de Moama Baca ferreger 6 3.628,87 m2 3.462,90 m2 

Moama fill de Adalla Amade 8 3.628,87 m2 3.462,90 m2 

Braym Massagran Tamborino 1 3.484,00 m2 3.324,38 m2 

Juçi Limiano 1 3.484,00 m2 3.324,38 m2 

Braym fill de Hadolla Amade 8 3.386,95 m2 3.232,04 m2 

Braym Culiero 5 3.338,70 m2 3.185,86 m2 

vídua de Juçi Gang 10 3.241,79 m2 3.093,52 m2 

vídua d’Azmet Allorqui 5 3.217,67 m2 3.070,43 m2 

Soleyma Aboali 6 3.157,12 m2 3.012,72 m2 

Braym fill de Braym Propell Maric* 4 3.145,17 m2 3.001,18 m2 

Braym fill de Mofferig Almallori 4 3.072,65 m2 2.931,92 m2 

Mohama fill de Mohama Najar 3 3.000,01 m2 2.862,66 m2 

Azmet Propell 3 2.903,24 m2 2.770,32 m2 

Braym Almallori Ganasut 3 2.903,31 m2 2.770,32 m2 

Mohama Almallori comissari 2 2.903,24 m2 2.770,32 m2 

Moama Alquisi 6 2.854,71 m2 2.724,14 m2 

Mohama Navarro 4 2.806,43 m2 2.677,97 m2 

vídua de Moama Baca 4 2.758,01 m2 2.631,80 m2 
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Abdallà Ismael 4 2.709,56 m2 2.585,63 m2 

Mohama Benigint fill de Alí Benigint 3 2.709,63 m2 2.585,63 m2 

Azmet del Spital 4 2.661,31 m2 2.539,46 m2 

Edam Binehodria 2 2.613,00 m2 2.493,28 m2 

Moama fill de Braym Baca 5 2.600,69 m2 2.481,74 m2 

Grabiel Calavera 3 2.516,09 m2 2.400,94 m2 

Gali Najar 6 2.431,34 m2 2.320,14 m2 

Ayçe Amargós 5 2.419,25 m2 2.308,60 m2 

vídua de Mohama Binamir 3 2.407,29 m2 2.297,05 m2 

Mohama Mir 4 2.334,57 m2 2.227,79 m2 

Adalla Ysmael 4 2.322,48 m2 2.216,25 m2 

Juçi Amade 4 2.322,55 m2 2.216,25 m2 

Braym Abulquis 2 2.274,23 m2 2.170,08 m2 

Braym Amade 5 2.274,09 m2 2.170,08 m2 

Braym Limiano 5 2.225,78 m2 2.132,91 m2 

Soleyma Binehodria 5 2.201,51 m2 2.100,82 m2 

Braym [Binehodria] i Homadell Binehodria 2 2.177,46 m2 2.077,74 m2 

Aeyça Xeya 3 2.153,23 m2 2.054,65 m2 

Abdalla Amade 4 2.128,94 m2 2.031,56 m2 

Mohama fill de Braym Amade 2 2.080,55 m2 1.985,39 m2 

Ayçe Almelell 4 2.032,24 m2 1.939,22 m2 

Moama Ganch 2 1.983,78 m2 1.893,05 m2 

Bulquis lo negre* 4 2.129,08 m2 2.031,57 m2 

vídua de Braym Amade 5 1.850,72 m2 1.766,07 m2 

Ayça Amade Alcalell 3 1.838,63 m2 1.754,53 m2 

Mofferig Sullani 3 1.838,73 m2 1.754,53 m2 

Soleyma Navarro 4 1.838,63 m2 1.754,53 m2 

Braym fill de Moama Amade 4 1.790,24 m2 1.708,36 m2 

Moama Avisandor 3 1.790,28 m2 1.708,36 m2 

Braym fill de l'alfaquí quondam Mohama Navarro 1 1.742,00 m2 1.662,19 m2 

Ferig Abulquis jove 1 1.742,00 m2 1.662,19 m2 

Gali Sullani 1 1.742,00 m2 1.662,19 m2 

Juçi Axeya 2 1.693,54 m2 1.616,02 m2 

\Ayçuquet/ Braym Amade jove 2 1.548,39 m2 1.477,50 m2 

Braym Amargos 3 1.548,32 m2 1.477,50 m2 

Braym Baca 4 1.499,93 m2 1.431,33 m2 

Eyça Almallori comissari 4 1.499,93 m2 1.431,33 m2 
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Mohama fill de Ayçe Propell 3 1.500,00 m2 1.431,33 m2 

Mohama Abulguis 4 1.483,77 m2 1.415,91 m2 

hereus de Gali Saba 2 1.463,64 m2 1.396,70 m2 

Juçi Albeto 1 1.451,62 m2 1.385,16 m2 

Mohama Binaodria 2 1.451,62 m2 1.385,16 m2 

Braym Aborraffia 5 1.403,16 m2 1.338,98 m2 

Ferig Almallori 3 1.354,85 m2 1.292,81 m2 

Juçi Tamarit 1 1.306,50 m2 1.246,64 m2 

Mohama Ganch, jove 3 1.306,39 m2 1.246,64 m2 

Moama Abulguis, lo negret 2 1.258,01 m2 1.200,47 m2 

Moama Limiano 2 1.258,01 m2 1.200,47 m2 

Serra 2 1.258,01 m2 1.200,47 m2 

Mohama Sardell jove 2 1.233,88 m2 1.177,38 m2 

Adulla Ysmael 4 1.209,62 m2 1.154,30 m2 

Braym Almallori 1 1.161,24 m2 1.108,12 m2 

Gali [Amir] 3 1.161,24 m2 1.108,12 m2 

Juçi Ganch 2 1.161,31 m2 1.108,12 m2 

Soleyma fill de Mohama Propell alamí 2 1.161,24 m2 1.108,12 m2 

Gali Binamir jove 3 1.112,85 m2 1.061,95 m2 

Gali Gauch 2 1.112,85 m2 1.061,95 m2 

Moama fill de Moama fill de Junis 1 1.076,56 m2 1.027,32 m2 

Gali fill de Çaet Alquisi 1 1.064,54 m2 1.015,78 m2 

Mariem filla de Mohama Benigint 1 1.064,47 m2 1.015,78 m2 

Gali Beniguit 3 1.028,18 m2 981,15 m2 

Juçi Xey [Mornix] 1 967,70 m2 923,44 m2 

Mahoma Almallori Cuguet 1 967,70 m2 923,44 m2 

Moama Mir 1 967,77 m2 923,44 m2 

Mohama Bineodria 1 967,70 m2 923,44 m2 

Mohama Propell Madic 3 967,70 m2 923,44 m2 

Muça Abultier 3 967,70 m2 923,44 m2 

Gali Serrano 2 919,35 m2 877,26 m2 

vídua de Mohama Binçalea 1 919,38 m2 877,26 m2 

Braym Almallori Texidor jove 3 870,93 m2 831,09 m2 

Braym fill de Mofferig Abulquis 1 871,00 m2 831,09 m2 

Gali fill de Mofferig Abulquis 1 871,00 m2 831,09 m2 

Gilbert 1 871,00 m2 831,09 m2 

vídua de Azmet Culiero 4 870,93 m2 831,09 m2 
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Braym fill de Junis Almallori 2 822,54 m2 784,92 m2 

Braym Sullani 2 822,54 m2 784,92 m2 

Mofferig Almallori Ganahuc 3 822,54 m2 784,92 m2 

Gali Fragues 2 774,16 m2 738,75 m2 

Juçi Marguan 2 725,77 m2 692,58 m2 

Saleyma Binamir 3 725,77 m2 692,58 m2 

Mohama Abulfac 3 701,58 m2 669,49 m2 

Mohama fill de Moama Amade 1 677,39 m2 646,40 m2 

Braym Alquisir 1 580,62 m2 554,06 m2 

Braym Baca Çiri Braym 2 580,62 m2 554,06 m2 

Gali Propell Madich 1 580,62 m2 554,06 m2 

Mohama Ganch 1 580,62 m2 554,06 m2 

Braym fill de Eyça Propell 2 532,23 m2 507,89 m2 

Juci Almallori Cuguet 2 532,27 m2 507,89 m2 

Gali Almallori Cuguet 1 483,85 m2 461,72 m2 

hereus de Mofferig Bingimil 1 483,85 m2 461,72 m2 

Mofferig Baca lo vell 2 483,85 m2 461,72 m2 

Gali Amargos jove 1 435,50 m2 415,54 m2 

Maçot Ayup 1 435,46 m2 415,54 m2 

Gaziza filla de la vídua de Mohama Propell 1 387,08 m2 369,37 m2 

Junis Almallori Arlot 1 387,08 m2 369,37 m2 

Juçi Almallori Ganahuc 1 338,69 m2 323,20 m2 

Ayçe Amade 1 290,31 m2 277,03 m2 

Ayçe Pasquero 1 290,31 m2 277,03 m2 

Gali Baca 1 290,31 m2 277,03 m2 

Gali fill de Garaig Avisandor  1 290,31 m2 277,03 m2 

vídua de Braym Propell 1 290,31 m2 277,03 m2 

Moama Ganch 1 266,11 m2 253,94 m2 

Braym Binjamil 1 241,92 m2 230,86 m2 

Faraig Agenes 1 241,92 m2 230,86 m2 

Gaziza filla de Bingamil 1 241,92 m2 230,86 m2 

Mohama Ysmael 1 241,92 m2 230,86 m2 

Monserrat Angoli 1 241,92 m2 230,86 m2 

Braym Abultier 1 193,54 m2 184,68 m2 

Braym Xeya 1 193,54 m2 184,68 m2 

Mohama fill de Braym Propell Madic 1 193,54 m2 184,68 m2 

Mohama Najar 1 193,54 m2 184,68 m2 
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Braym Binamir prom 1 145,15 m2 138,51 m2 

Ayçe Binehodria 1 96,77 m2 92,34 m2 

Moama Marguan 1 96,77 m2 92,34 m2 

Braym Avisandor* 6 3.096,64 m2 2955,01 m2 

Fill de Mohama Binamir* 2 665,29 m2 634,87 m2 

Juçi fill de Fierro* 2 967,70 m2 923,44 m2 

Juçi Jahon* 3 725,78 m2 692,58 m2 

Mohama Binamir jove* 9 4.499,81 m2 4505,96 m2 

Mohama Najar* 8 6.048,44 m2 5771,50 m2 

Soleyma Amade* 8 4.403,14 m2 4201,65 m2 

TOTAL 516 318.257,27 m2 303.912,85 m2 

 

Figura 54. Relació de terres declarades al Capbreu Antich 

 

Destaca la variabilitat de xifres i una de les que més crida l’atenció és la 

diferència en la quantitat de terra declarada per cada pagès tot posant de manifest que 

no estem davant d’explotacions compactes sinó de petites parcel·les disperses. Dels 

157 declarants 102, és a dir el 66%, posseeixen entre 1 i 3 terres i només set en 

posseeixen més de 10 (figura 55). Malgrat que pugui semblar el contrari, tenir més 

quantitat de finques no implica disposar d’una major superfície per conrear. Així, per 

exemple, mentre Mohama Benigint té 10 parcel·les amb una extensió total de 

7.173,21 m2, Braym Binahodria té una sola parcel·la de 6.968 m2.  

L’extensió, al Capbreu Antich ve donada en la major part dels casos en almuds 

i només en comptades ocasions en fanecades. L’ús de la mesura fraccionària és 

simptomàtica de les petites dimensions dels camps. Les parcel·les de menor mida són 

d’1 almud, mentre que els camps més grans són de 4 fanecades, amb l’excepció de 

dues parcel·les, una de 6 fanecades i una de 8. Entre aquests dos extrems el ball de 

xifres és considerable, de manera que, 96 parcel·les oscil·len entre 1 i 2,75 almuds, 

143 parcel·les tenen una extensió d’entre 3 i 4’6 almuds i 118 parcel·les basculen 

entre 5 i 7,5 almuds. En cap cas apareix una parcel·la que arribi a 1 ha de superfície 

(figura 56). 
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Figura 55. Percentatge de possessors i parcel·les posseïdes 

 

Les parcel·les d’un mateix declarant, excepte en comptades ocasions, no eren 

contigües entre elles sinó que estaven disperses per les diferents partides del terme i la 

majoria eren realment petites; tenien una superfície que oscil·lava entre els 200 i els 

900 m2 (vegeu els quadres detallats de càlculs de superfícies a l’annex), essent molt 

excepcionals les de major i menor mida. De fet, si dividim l’extensió total entre les 

516 finques declarades obtenim una superfície mitjana de 588,9-616,7 m2 per 

parcel·la. La mida, però, no està associada a un tipus de conreu o a una ubicació 

concreta, a excepció de les terres situades a la partida de la Mitjana que tenen totes –a 

excepció d’una molt petita- unes dimensions entre 0,08 i 0,1ha. És fàcil deduir el 

perquè, com ja he explicat, la mitjana és terra guanyada al riu i per tant de nova 

parcel·lació. 
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Figura 56. Extensió de les possessions dels sarraïns d’Aitona  

 

 

Si agrupem tots els camps posseïts per un mateix pagès la realitat canvia 

dibuixant-se tres grans grups: el més nombrós format pel gruix dels confessants, el 

58%, que tenen una superfície de terra que oscil·la entre 0,1ha i 0,4ha. Un grup més 

acomodat format pel 6,3% dels declarants -en xifres totals, deu persones- que 

concentraven a les seves mans un 21% de la terra del terme amb unes superfícies entre 

les 0,5ha i les 0,8ha, a excepció de Mohama fill de Mohama Propell Maric el conjunt 

de les parcel·les del qual tenien una extensió total de 1,2ha. Finalment, el darrer grup, 

el més desafavorit, en el qual cada declarant posseïa menys de 0,01ha i que estava 

format per un sorprenent 35,7% dels declarants. Hi havia doncs un sectors dels 

pagesos sarraïns que disposava d’unes superfícies raonables per garantir-ne la 

reproducció, entre 0,5 i 1 ha, mentre que hi havia un altre grup que tenia unes 

explotacions molt petites, insuficients per garantir la satisfacció de rendes i 

l’autoabastiment. 

En general les xifres obtingudes a Aitona s’acosten a les que Viciano proposa 

per l’horta de València en la qual la superfície de terra dels camperols oscil·lava entre 

0,25 i 0,83ha en les mateixes dates, essent més petits els horts propers a l’hàbitat que 
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les terres de cereal més allunyades76. Són molt distants, en canvi, de les 7ha per 

família que Marfull ha calculat també a la zona baixa del Segre, però a la riba oposada 

a Aitona, per als castra de Torres de Segre i Sudanell al segle XIII77. Aquesta 

diferència rau en el fet que el sistema de Torres, tipològicament similar al de la séquia 

Major d’Aitona i Serós, és un sistema feudal, de nova creació. Fou dissenyat per a 

regar el màxim de terres possible i amb aquest objectiu no es dubtà en traslladar nuclis 

de poblament i crear-ne de nous fora de la zona irrigada. En total, segons Marfull, 

780ha de regadiu que havien de ser treballades per nous colons als quals s’atorgaren 

lots de terra que podien gestionar amb la seva força de treball. 

El sistema d’Aitona-Seròs, en canvi, és un sistema andalusí al qual, durant la 

dominació feudal, es practicaren pocs canvis respecte al disseny original. El que 

canvià, no obstant, fou la quantitat de població vinculada al sistema. Amb la 

conquesta, com hem comprovat, grups de població indígena van ser deportats a 

aquestes terres i van haver d’adaptar l’explotació del camp a la nova realitat 

poblacional. És evident que els feudals no van realitzar càlculs de viabilitat per 

executar aquestes deportacions, la població traslladada forçosament va haver 

d’aprendre a fer molt productives unes terres que ja ho eren i unes hectàrees de conreu 

que no es podien ampliar més enllà del límit de rigidesa de la séquia. S’havien trencat 

la relació i l’equilibri entre la quantitat de població i la grandària del sistema. Així 

doncs, davant la impossibilitat de segmentar el grup i crear un nou assentament 

vinculat a un nou sistema, la població d’Aitona a la baixa edat mitjana va haver 

d’adaptar les expectatives de reproducció i l’horitzó de subsistència a les hectàrees 

que podien treballar, trencant la congruència de l’espai hidràulic descrita per 

Barceló78. Així, doncs, a la darreria del segle XV Torres de Segre tenia 40 focs i 

Aitona 145, 105 dels quals musulmans que es repartien les 30-31 ha hectàrees d’horta 

ja esmentades79. Només els sarraïns d’Aitona gairebé triplicaven a la població de 

Torres de Segre que disposava d’un nombre molt més gran d’hectàrees per treballar. 

Si, com asseguren Garcia-Oliver, Furió i Viciano, l’ideal de subsistència cal 

situar-lo en explotacions superiors a les 0,5 ha els camperols sarraïns d’Aitona estaven 

                                                 
76 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra..., pàg. 161-162, J. TORRÓ, El naixement d’una 

colònia…, pàg. 142. 
77 J. MARFULL, “Un sistema hidráulico feudal en el valle del Segre...”, pàg. 168. 
78 M. BARCELÓ, “De la congruencia y la homogeneidad...” 
79 Les dades sobre els focs de Torres de Segre les he obtingut de: VVAA, Torres de Segre..., pàg. 78. 
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en la seva majoria allunyats d’aquestes xifres i només deu d’ells les superaven, mentre 

que el grup més desfavorit en quedava a molta distància80. Els camperols que 

formaven part d’aquest grup necessàriament havien de completar els seus ingressos, ja 

fos llogant la seva força de treball, ja fos sotsarrendant terres als pagesos que 

n’acumulaven més.  

Atenent a totes aquestes variables pot concloure’s que la distribució de terres 

era irregular a l’aljama. La fragmentació i dispersió de les possessions rurals és una 

realitat que es troba en altres indrets de la Corona d’Aragó on hi ha un contingent 

poblacional sarraí important. Així, el mateix patró es repeteix a les comandes 

hospitaleres d’Ascó i Miravet en les quals tres de cada quatre sarraïns declarants en un 

capbreu de 1487 posseeixen més de cinc parcel·les. Ortega, però, posa de manifest 

una realitat més extrema: els musulmans d’aquells indrets poden arribar a posseir un 

sol arbre o parts d’un arbre dins d’una explotació81. No he documentat aquesta 

possibilitat, a Aitona el camperol sarraí amb menys superfície de conreu tenia 96,77-

92,34 m2 de terra, segons l’equivalència emprada. No sé quant arbres caben en aquests 

metres quadrats però, amb certesa, més d’un.  

També a Nàquera, Fortea observa una situació similar a la documentada a 

Aitona, l’existència de nombroses porcions petites de terra repartides per tot el terme, 

fragmentació que segons l’autora, limitava la productivitat de la unitat familiar82. 

La dispersió pel terme i les reduïdes dimensions de la major part dels camps 

confessats permet parlar d’una fragmentació del patrimoni que incidia de forma 

diversa sobre el camperol. D’una banda feia necessari la inversió de temps en el 

desplaçament al llarg del terme, tant per anar a treballar les terres com per traslladar 

les collites i en segon lloc, multiplicava la quantitat de rendes i disminuïa la capacitat 

productiva del pagès. En contrapartida, la ubicació disseminada de les terres permetia 

una especialització dels conreus segons les característiques del sòl de cada partida el 

que permetia elaborar estratègies d’explotació i calendaris de treball coherents tot 

combinant conreus, cicles de collita i sembra i torns de reg, per optimitzar la 

                                                 
80 F. GARCIA-OLIVER, Terra de feudals. El País Valencià a la Tardor de l’Edat Mitjana, València 

1991, pàg. 96-101; A. FURIÓ, “Temps de represa i creixement. La recuperació de final de l’Edat 

Mitjana i l’inici de la Moderna” a J. M. SALRACH (coord.), Història agrària dels Països Catalans, vol. 

2 Edat Mitjana, Barcelona 2003, pàg. 224-225; P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra..., pàg. 34. 
81 P. ORTEGA, Musulmanes en Catalunya... pàg. 39-40.  
82 Mª J. FORTEA, Senyors cristians... pàg. 36. 
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rendibilitat de les parcel·les83. Finalment, la dispersió flexibilitzava la compra i el 

sotsarrendament, dinàmica aquesta molt habitual a l’Aitona dels Montcada84.  

Certament, per conèixer la realitat dels pagesos sarraïns d’Aitona s’hauria de 

comparar-ne la situació amb la dels pagesos cristians, però no disposo de les mateixes 

dades per ambdues comunitats. Sense poder realitzar aquesta comparació és difícil 

determinar si els cristians disposen d’un major nombre de terres o si les seves 

possessions eren de major extensió com succeïa als dominis nobiliaris del Regne de 

València85. En realitat doncs, el que s’ha mostrat és l’statu quo dels sarraïns d’Aitona 

a la darreria del segle XV, sense poder oferir el contrapunt de la universitat cristiana. 

  

 6.2.1.4 Els conreus a les terres regades   

 

En aquestes terres els sarraïns conreaven productes d’horta però també vinya i 

cereal. Al Capbreu Antich no s’especifiquen les conreus de les parcel·les declarades i 

es fa referència a elles com “bancals”, “tros de terra” o simplement “terra”. Hi ha 

poques excepcions: 31 horts, 86 vinyes i 2 oliverars i 3 alberes properes al riu o a les 

mitjanes, possiblement fora de la zona irrigada, i destinades molt probablement a 

l’explotació de la fusta dels àlbers. 

Només quan el document es refereix als horts hom pot suposar que s’hi 

conreaven productes hortícoles. Amb l’arribada dels musulmans a la Península Ibèrica 

es dugué a terme una petita revolució agrícola aprofitant al màxim els recursos hídrics 

disponibles i adaptant els conreus que amb ells portaven, a les noves terres. Així, 

síndries, melons, carxofes, albergínies i altres verdures van suposar un canvi en la 

dieta, i la salut, dels habitants de l’antiga Hispania86, productes que a la baixa edat 

mitjana eren habituals a les hortes lleidatanes. 

                                                 
83 En bona mesura eren els torns de reg els que marcaven el calendari setmanal del pagès, la 

concentració de les seves finques hauria desequilibrat aquest calendari amb puntes de treball en dies 

concrets.  Un exemple a F. RETAMERO, “¿“Como solía en tiempos de moros”? Los riegos después de 

las conquistas. El caso de Casarabonela, Málaga (siglos XV-XVI)” a C. SANCHIS-IBOR, G. PALAU-

SALVADOR, I. MANGUE ALFÉREZ, L. P. MARTÍNEZ-SANMARTÍ (eds.), Irrigation, Society, Landscape. 

Tribute to Thomas Glick, València 2014, pàg. 116-131. 
84 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra..., pàg. 162-163. 
85 Op. Cit. pàg. 75. 
86 A. RIERA MELIS, “Las plantas que llegaron de Levante. Acerca del legado alimentario islámico en la 

Cataluña medieval” a Anuario de Estudios Medievales 30/2, Barcelona 2000, pàg. 787-841. 
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Una idea d’allò que es conreava als horts d’Aitona la proporciona el Llistat de 

Rendes en el qual apareixen cebes, alls, fesols i llegums87. Es probable que els 

pagesos de la vila plantessin també figueres, faves, cols, naps i magraners, vegetals i 

fruites, que poden trobar-se a Seròs en les mateixes dates88 i que apareixen encara a la 

documentació del segle XVII89. També a la zona de regadiu, hi havia plantacions de 

vinya, lli, safrà i blat90. Aquests horts es trobaven en la seva majoria a la partida de 

Xendo (figura 46) pròxima al nucli habitat i en menor mesura a les partides de la 

Redorta i el Camí de la Barca. Sense excepció la seva extensió oscil·la entre 1 i 5 

almuds essent majoritaris els de 2-3 almuds, el que en superfície són 184,6-277m2 o 

193,5-290,3m2, segons l’equivalència emprada. Les reduïdes dimensions d’aquest 

tipus d’explotació fan pensar en l’autoconsum. Estan gravades amb el quint, a 

excepció de l’hort de menors dimensions -1 almud- situat a la partida de Xendo on 

s’exigeix delme i albaquela. Per tant, el pagès estava obligat a aconseguir la màxima 

rendibilitat de la seva petita porció de terra per poder donar la cinquena part de la 

producció al senyor. De la resta de la producció en calia reservar una part per planter, 

per tornar a ser plantada –penso en les cebes, els alls o els cigrons, per exemple- i una 

altra part, per ser destinada al mercat on s’aconseguia el monetari necessari per 

afrontar pagaments com la quístia o el morabetí. Aquest productes no es portaven 

exclusivament al mercat d’Aitona on gairebé tothom era pagès sinó que calia portar-

los a les ciutats properes, Lleida o Fraga, on hi hauria un major nombre de cavallers, 

artesans i eclesiàstics que calia alimentar; penso en aquestes ciutats per la seva 

proximitat i la dificultat de conservació de vegetals i fruites que s’haurien fet malbé 

en un viatge de diversos dies. No succeïa així amb figues i raïm, que podien assecar-

se allargant-ne el temps de conservació, i els llegums.  

A les partides irrigades hi havia també vinya i cereal. És evident que abans de 

la conquesta feudal ja se’n conreaven, però els senyors feudals aprofitaren la major 

rendibilitat de la terra de regadiu respecte al secà per realitzar canvis en l’orientació 

                                                 
87 Item pren lo senyor en lo terme e orta d’Aytona dret de cebes, allys, fesols, çiurons e de tots altres 

legums, segons lo dret que fa la terra dels altres splets. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, 

fotograma 90.  
88 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 95.  
89 ADMC, rotlle 629, fotogrames 496-499. 
90 Item pren lo senyor en tot lo terme d’Aytona, axí en l’orta com en lo sequà, onzè axí de blats, de 

llins, de verema... Item reb lo senyor en l’orta d’Aytona, en alguna partida de la orta, de la verema 

delma... ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 91;  fotograma 89.   
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productiva dels espais irrigats introduint aquests dos conreus91. Cal pensar, doncs, que 

la proliferació de la vinya en extensió a les zones de regadiu és una imposició 

senyorial i crec que ho palesa el fet que els musulmans, tot i no consumir vi, havien de 

portar igualment una part del raïm als cups senyorials. Per tant, en aquests camps el 

senyor imposava les condicions de producció, des del tipus de conreu –condicionant 

el treball pagès-, la renda exigida i, tal vegada, fins i tot la ubicació. No crec que sigui 

casual que més de la meitat de les vinyes declarades es trobin a la partida de Banys 

regada, recordem, per la séquia de Remolins i de les més allunyades respecte al nucli 

d’hàbitat (figura 46). Potser la concentració en aquesta partida es deu simplement a 

unes millors qualitats del sòl. Casualment, o no, també és en aquesta partida en la qual 

hi ha els dos oliverars. La resta de les vinyes es reparteixen gairebé a parts iguals entre 

les partides de Fayrà i Pardines i unes, poques, queden disseminades per la resta de la 

zona irrigada.  

No succeeix en aquest cas com amb els horts que tenien unes dimensions 

similars, les parcel·les de vinya són més desiguals. Segons el Capbreu Antich, la 

imposició habitual sobre elles era el quint, a excepció de quatre vinyes on s’exigia el 

quart i vint que estaven gravades amb delme i albaquela. El per què d’una o altra 

imposició és quelcom que no he comprès, no està vinculat a la partida on estan 

situades, tampoc a la posició que ocupen dintre de la partida més preeminent o més 

propera a la séquia o al camí, ni a la mida del camp.  

En realitat les rendes sobre el raïm eren quelcom més complex perquè calia 

alfarrassar la collita, els documents expliquen amb detall el procediment: 

 
És ver que per quant los moros fan gran despesa de venema abans del venemar, axí 

en menjar com en penjar e fer panses, es costuma, e axí·s practica, que lo segon 

jorn pasada la festa de Santa Maria d’agost los jurats christians e moros ab II 

prohomens e hun scrivà alfarracan les vinyes e, segons lo dret que fa la terra e 

vinya, arbitran que.n deu tocar al senyor de dret de aquella vinya, e aquell dret fan 

scriure al scrivà que va ab ells e com ve al venemar cascun moro porta justa 

l’escrit son dret al cup del senyor92.   

 

 

 

                                                 
91 Kirchner, a Mallorca, documenta com una imposició feudal la difusió del conreu de vinya en els 

perímetres irrigats. H. KIRCHNER, La construcció de l’espai pagès a Mayurqa: les Valls de Bunyola, 

Orient, Coanegra i Alaró. Palma de Mallorca 1997, pàg. 350. 
92 ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 95. 
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L’alfarassament93 era, doncs, un peritatge en el qual els jurats cristians i 

musulmans i dos prohoms havien d’acordar una estimació per la collita i, en funció 

d’això fixar la part que pertocava als Montcada, segons la renda aplicada sobre la 

terra, i que l’escrivà recollia per escrit en un paper que els pagesos sarraïns havien de 

portar en traslladar la part de la collita establerta al cup senyorial, per evitar que es 

produís estafa. Un procediment pràcticament idèntic es duia a terme amb les figues i 

les faves94.  

El mateix mecanisme es documenta a la Ribera d’Ebre95 i al País Valencià 

amb variacions locals pel que fa als productes alfarassats i als agents participants, 

però com bé observa Torró sempre en relació amb productes als quals era difícil 

aplicar amb precisió les particions de fruits96.  

 

Els cereals eren sens dubte els que ocupaven una major extensió de terres a 

l’horta d’Aitona. No disposo de dades del segle XV que em permetin determinar, ni 

de manera aproximada, quina era aquesta extensió. De nou he hagut de recórrer als 

inventaris de béns dels moriscos en els quals s’especifica que hi havia terres d’horta 

conreades amb blat o trigo gordo que s’alternaven amb moreres o figueres plantades 

als marges97. Pel que fa als cereals conreats la tendència habitual és a anomenar-los en 

els documents amb els mots genèrics blats o espelts, sense especificar que es tracta 

d’ordi, blat, dacsa, tramella98 i panís. Tan sols al Llista de Rendes es detallen aquests 

cereals, la major part dels quals eren destinats al farratge animal i aparentment només 

                                                 
93La paraula prové de l’arrel àrab h-r-s: guàrdia, vigilància, custòdia. J. TORRÓ, “Del almagram a las 

particiones de frutos…”, pàg. 199.  
94 Item pren lo senyor en la orta de Seròs dret de les figueres, les quals los iurats ab II prohomens 

cascun any alfarracan; e axí meteix alfarracan los favars com són I los favàs granats, los quals ab 

jurament prehen e stimen quina figa hi porà haver e quinas favas e, segons lo dret que fa la terra, 

indiquen e prehen que.n deu tocar al senyor e fan scriure al scrivà, que I ab ells va, lo dret que 

arbitran toqua al senyor. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 95. 
95 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., pàg. 84. 
96 J. TORRÓ, “Del almagram a las particiones de frutos…”, pàg. 199-201.  
97 ADMC, rotlle 629, fotogrames 496-399. 
98 És un tipus de llegum o grana que es donava a l’aviram. G. COLÓN, De Ramon Llull al diccionari de 

Fabra. Acostament lingüístic a les lletres catalanes, Montcada i Reixac 2003, pàg. 50. 
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el blat es destinava a consum humà99. Suposo, però que en època de mancances el 

panís també devia ser consumit100. 

El lli i el safrà també eren presents a l’horta d’Aitona però no poden vincular-

se a les explotacions dels pagesos sarraïns.  

 A l’horta baixmedieval d’Aitona, segons tot el que s’ha exposat, d’una banda 

es mantenen els horts amb els conreus d’hortalisses i fruiters i, de l’altra, es cultivava 

el cereal o la vinya que permetien al senyor capturar renda en espècies, i això només 

és possible per la magnitud i l’extensió de l’espai irrigat. La conservació del sistema 

hidràulic era, doncs, primordial. Per una part, la presència de població musulmana 

permet continuar amb l’ús del sistema de reg i amb l’explotació d’unes terres que 

havien estat productives de forma secular i de l’altra, atès la productivitat d’aquestes 

mateixes terres, era innecessari recórrer als terrenys de secà. La família Montcada, 

doncs, va saber aprofitar els recursos existents dins dels seus dominis i els va fer 

produir en benefici propi101.  

 

6.2.1.5 Les rendes agrícoles a la zona irrigada 

 

Tot i que eren quatre les rendes aplicades sobre els camps d’Aitona -el quint, 

el quart, el delme i l’albaquela-, conèixer-ne els paràmetres d’aplicació resulta 

complex. Val a dir, que totes les rendes agrícoles eren en parts de fruit mai en 

moneda.  

Segons el Llistat de Rendes encarregat per Mateu i Orfresina de Montcada, a 

totes les finques sobre les quals s’aplicava el delme es carregava al mateix temps 

l’albaquela. I el mateix succeïa a les terres sobre les quals s’aplicava el quint. En 

aquest cas l’albaquela consistia a donar al senyor dos manes de cada feix de lli collit, 

                                                 
99 Item pren lo senyor dret de ferratges d’ordi qui.s mengen en erba, e de adachnes, e tramella e paniç 

qui en erba se mengen, segons lo dret que fa la terra. ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 

95. 
100 A València el panís és el principal cereal conreat pels andalusins perquè s’adapta al reg i se 

n’obtenen uns rendiments elevats, perquè és apte per al consum humà, perquè no es duia a moldre als 

molins hidràulics i perquè permetia la cocció de pa sense llevat a temperatures baixes. Per tant un 

cereal de collita estable amb una inversió de treball molt menor que la del blat. Vegeu J. TORRÓ, El 

naixement d’una colònia... pàg. 225-226. 
101 Als senyors de la Catalunya Nova no “els va preocupar fer produir terres incultes: el que van 

intentar amb obstinació va ser apoderar-se dels fruits d’unes terres que ja es treballaven, rendibilitzar en 

benefici propi les inversions que hi havien realitzat amb saviesa i eficàcia els indígenes que hi 

habitaven.” C. BATET, L’aigua conquerida... pàg. 251. 
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tenint present que cada feix estava format per trenta manes102. A més, era cada pagès 

el que s’encarregava de portar el lli al senyor, assumint les despeses de l’ensacat i el 

transport103.  

El safrà és un producte sobre el qual, segons aquest document, també 

s’imposaven el delme i l’albaquela, independentment del cens que pagués la terra. 

Aquesta és l’única ocasió en què he documentat un producte que tingués un cens 

propi. Tal vegada era l’excepcionalitat del producte, el preu final i el fet que estigués 

molt controlat tot el procés des de la plantació fins a la venda al mercat el que 

motivava aquesta raresa104.   

Tot i que en les confessions del Capbreu Antich apareixen les mateixes 

particions de fruits que al Llistat de Rendes, he detectat algunes discrepàncies entre 

els dos documents. Així, mentre que en aquest darrer document s’explicita que allí on  

s’aplicava el quint, s’aplicava també l’albaquela, al Capbreu Antich, i sense excepció, 

albaquela només s’aplica a les terres que fan delme. El quint i el quart, en canvi, no 

apareixen mai acompanyats de cap altra imposició. De les set partides de regadiu 

documentades, només a tres d’elles –Banys, Fairà i Redorta- apareixen el delme i 

l’albaquela, el quart i el quint. A les quatre restants –Pardines, Carabassada, Penaroja i 

Xendo- no s’esmenta el quart, que de fet, i en termes absoluts s’aplicava 

exclusivament sobre sis finques de l’horta aitonenca –quatre de les quals són vinyes, 

una és un bancal i l’altra una alhodra-, essent el quint la renda majoritària, aplicada 

sobre el 65% dels camps declarats.  

Pel que fa a la relació entre el conreu i el cens imposat, val a dir que aquesta 

era molt diversa; les alhodres són les úniques finques que estan sempre gravades amb 

la mateixa imposició a totes les partides on apareixen documentades: el quint.  

Sembla que la renda no s’estipulava ni en funció de l’emplaçament de la terra 

ni en funció del producte que s’hi conreava (a excepció, com hem vist, del safrà al 

qual el Capbreu Antich no fa cap esment), ni en funció de l’extensió de la parcel·la. 

Tal vegada sigui una combinació de tots aquests factors el que determinava la renda 

que s’aplicava sobre cada camp.   

                                                 
102 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 87.   
103 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 88. Item, pren lo senyor lo dret del lli, lo qual 

paguen segons lo dret que fa la terra e an-lo a conuí e portar a la botiga o casa on l’acostumen de 

stibar.  
104 Sobre el safrà: P. VERDÉS, “Una espècia autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle 

XV” a Anuario de estudios medievales, 31/2, CSIC, Barcelona 2001, pàg. 757-785. 
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L’objectiu de la família Montcada d’acaparar els fruits de la producció pagesa 

no es limitava a la imposició d’aquestes rendes sobre les diferents finques rústiques. 

Les exigències del senyor envers els seus vassalls pagesos es completaven amb l’onzè 

que s’aplicava sobre el lli, el blat i vinya un cop havien estat abonades totes les rendes 

descrites amb anterioritat, renda que s’imposava també sobre els camps dels pagesos 

d’Aitona que estaven situats fora del terme d’aquesta vila105. En realitat, doncs, totes 

les explotacions pageses, a excepció dels horts, estaven gravades amb més d’una 

renda: la que s’aplicava sobre la terra, fos el quint, el quart o el delme i l’albaquela, i 

la que s’aplicava sobre la producció, és a dir, l’onzè. Això s’aplicava al conjunt dels 

pagesos aitonencs, independentment de si eren membres de la universitat o de 

l’aljama, tal com queda recollit al Llistat de Rendes.  

Les rendes descrites eren en espècies, no hi havia rendes en diners aplicades 

sobre els camps i els conreus, i s’imposaven a totes les terres ja fossin horts, vinyes o 

camps de cereals. Aquest fet permetia al senyor l’acumulació, en el que els documents 

anomenen la botiga106, de la part de la producció que s’havia apropiat. Ara bé, en el 

cas del cereal és evident que l’emmagatzematge és senzill ja que és un aliment que pot 

conservar-se durant llargs períodes; en el cas de la vinya, aquesta era transformada en 

vi i això en permetia la conservació en recipients. Què succeïa però amb els productes 

procedents estrictament dels horts? Aquests són peribles i la seva conservació no es 

pot allargar més de quinze dies, sembla doncs, improbable que els senyors volguessin 

acumular als magatzems quilos de verdures que o bé havien de consumir o bé 

comercialitzar ràpidament convertint-se en els majors proveïdors dels mercats de les 

rodalies. La imatge és com a mínim còmica i molt allunyada del concepte de senyor 

feudal. En realitat, però, els Montcada no acumulaven verdures sinó productes d’horta 

de llarga conservació com el safrà, les cebes, els alls, els fesols i els llegums.  

Crec necessari insistir en el fet que la situació dels pagesos sarraïns era, en 

relació a la terra, la mateixa que la de qualsevol camperol cristià de la vila. En 

analitzar les rendes agrícoles, ha quedat palès que eren les mateixes per a tots els 

pagesos, sense distincions de religió atès que es gravava la terra i la producció no al 

                                                 
105 Item pren lo senyor en tot lo terme d’Aytona, axí en l’orta com en lo sequà, onzè axí de blats, de 

llins, de verema. Axí, hi en tal manera, que aprés que han pagat lo delme o quint o altres drets que fa 

la terra del que roman an a pagar de onze faneques una e on se vulle que los habitants d’Aytona 

conreen fora los termens d’Aytona en qualsevulle terme que conrreen an a pagar al senyor lo dit onze, 

co és, de onze huna mesura. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 91.   
106 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 88.   
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pagès que les conreava107. Sarraïns i cristians podien accedir a la terra de la mateixa 

manera, a través dels contractes emfitèutics; ambdós podien comprar i vendre terres 

sense cap altra limitació que les que van implícites a l’esmentat contracte i ambdós 

patien la pressió senyorial. Així doncs, la realitat aquí descrita pot aplicar-se a 

qualsevol pagès de la vila d’Aitona al segle XV, a excepció de les dades sobre les 

superfícies dels seus camps, ja que no he localitzat unes dades suficientment riques 

per poder realitzar el mateix exercici de càlcul i desconec si els pagesos cristians 

estaven en possessió de parcel·les més extenses.  

La situació de la Baronia difereix de la que mostra Ortega a les comandes 

templeres i hospitaleres de la Ribera d’Ebre. En aquelles senyories el tracte del senyor 

envers els pagesos cristians i els musulmans era diferent i sembla que els musulmans 

només pagaven delme dels seus productes, alhora que estaven obligats a donar al 

senyor una part de productes agrícoles, independentment de disposar d’ells o no. El 

mateix autor apunta que en contrapartida a la simplicitat de les rendes que els 

templers i hospitalers imposen sobre el camp i el treball agrícola dels musulmans, 

l’estructura fiscal era dura i diversa108. Certament, Ortega documenta un major 

nombre de rendes directes aplicades sobre la població sarraïna de la comanda que les 

que s’exigien a l’aljama d’Aitona, tanmateix, però, no es pot considerar per aquest 

motiu que la situació dels sarraïns d’Aitona fos més laxa.  

En darrer lloc vull destacar que les parcel·les d’horta dels pagesos sarraïns 

estaven disperses per tot el terme fet que indica que no existia una segregació física de 

les terres d’aquest col·lectiu. No hi havia una partida explotada exclusivament per 

aquesta comunitat109, sinó que musulmans i cristians compartien espais i 

intercanviaven terrenys mitjançant la compravenda110. Tal com succeïa amb les 

                                                 
107 Si bé a la Baronia no es documenten rendes agrícoles que distingeixin als pagesos per la seva 

religió, Pascual Ortega assegura que d’alguns productes els sarraïns de la Ribera d’Ebre paguen rendes 

més elevades que els cristians, diferència que es manté fins i tot després de la conversió. P. ORTEGA, 

“De mudéjares a moriscos...”, pàg. 329.  
108 Ortega afirma que en un primer moment, després de la conquesta, sí que existí aquesta segregació i 

al segle XV hi ha encara restes d’aquella situació,  P. ORTEGA, Musulmanes en Catalunya... pàg. 73-76 
109 Ortega creu que aquesta separació es donà en la immediata postconquesta: ...con objeto de favorecer 

la llegada e instalación de colonizadores cristianos, al principio se habría dado una clara separación 

entre las fincas cultivadas por los miembros de cada comunidad, reservando un régimen de tenencia 

con ciertos elementos distintivos (…) para cada una de las zonas acotadas y, por ende, para cada una de 

las comunidades... Ibídem,  pàg. 63. No hi ha cap indici d’aquesta segregació a la Baronia.  
110 El mateix Capbreu Antich conté referències a terres que han canviat de mans entre membres de les 

dues comunitats i abundants esments a límits de parcel·les de pagesos sarraïns que limiten amb camps 

dels pagesos cristians.  
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finques urbanes, es detecta una tendència a l’aplegament familiar i la concentració 

patrimonial, probablement fruit de les dinàmiques de transmissió per herència.  

 

6.2.1.6 Quan l’aigua és or 

 

La rellevància que adquireixen en l’economia pagesa i, obvia dir, en la 

senyorial, l’aigua i el sistema hidràulic ha quedat sobradament contrastat. Garantir les 

rendes passava necessàriament per garantir el bon i correcte funcionament del sistema 

de reg. Aquesta dependència de l’aigua s’evidencia quan els vilatans i la família 

Montcada no dubtaren a prendre les armes per assegurar els seus drets sobre la séquia 

i el cabal d’aigua. 

Ja he fet notar que el punt de captació de la séquia Major es trobava al terme 

de Gebut, en els dominis dels hospitalers de Torres de Segre, malgrat que regava 

exclusivament l’horta de les viles de la Baronia d’Aitona. Si bé podria semblar poc 

rellevant, la ubicació del punt de captació fou origen de nombrosos conflictes entre els 

hospitalers i la família Montcada. Trencar la coherència territorial d’època islàmica i 

dividir el territori de forma arbitrària va comportar que els conflictes per l’aigua 

passessin de ser, com afirma Garcia-Oliver, una picabaralla entre comunitats a ser un 

problema estructural111. 

Ens hem de remuntar a un segle abans del marc cronològic del present treball 

per trobar un llarg i agitat plet entre, en l’àmbit institucional, els Montcada i l’Orde de 

l’Hospital i, en l’àmbit pagès, entre els homes de Gebut i els homes de Seròs. De fet, 

litigis per l’aigua de la sèquia Major n’hi hagué diversos al llarg de l’edat mitjana i 

sempre amb els mateixos actors. Ja en un document de 1297 es diu: que la qüestió de 

la céquia romange axí com huy s’és dins los X ans damunt dits, axí emperò que per 

aquest alongament la una part ni l’altra no y puxe prendre son dret aquel que hi a ho 

aver hi deu112. Malgrat ser una notícia breu i poc concreta, l’alongament no és més 

que l’allargament de la sèquia de Remolins més enllà de la Clamor per a fer-la 

desguassar a la sèquia Major, obres que haurien afectat directament el terme de Gebut 

on s’haurien creat noves zones de conreu de regadiu; no hi ha altre allargament 

possible del sistema. Més difícil resulta saber quina era la qüestió de la céquia.  

                                                 
111 F. GARCIA-OLIVER, “L’espai transformat. El País Valencià de la colonització feudal” a M. T. 

FERRER (cur.), Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, vol. II. 

Barcelona, 2013, pàg. 537-552, pàg. 538. 
112 ADMC, Rotlle 675 fotograma 645. 1297, febrer, 19. 
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A mitjans del segle XIV els Montcada i els hospitalers de Torres de Segre van 

tenir una disputa, molt intensa i violenta que donà lloc a un plet per aquestes aigües113. 

L’inici dels problemes fou una riuada que, ja fos per l’acció de l’aigua o per 

l’acumulació de sediments, modificà el curs del riu Segre i, d’alguna manera això 

inutilitzà la peixera de la sèquia Major. L’any 1343 una magna multitudine (...) ostili 

formada per cristians i sarraïns procedents d’Aitona, Carratalà i Seròs van anar a 

reparar la sèquia envaint els camps de fruiters i les vinyes dels habitants de Gebut. Els 

homes de Seròs, armats, no van dubtar a tallar els arbres i ceps que van considerar 

necessari per a poder realitzar l’obra, causant un perjudici als pagesos de Gebut. 

Possiblement, els habitants de Seròs els culpaven de la manca d’aigua al final del 

sistema i per aquest motiu actuaren amb tanta hostilitat.  

Un any més tard, el 1344 es dictà sentència i s’autoritzà als habitants de Seròs, 

que havien al·legat que regaven d’aquella séquia des del temps dels seus avantpassats,  

a construir una nova séquia, en realitat, a fer les tasques necessàries per a reparar el 

punt de captació de l’existent i els primers metres de circulació d’aigua. La sentència 

va ser clara: 

 
...universitas seu homines de Seros possint decetero inmitere et in missam ducere 

aquam ex flumine Sicoris pro rigandis honoribus et possessionibus suis quas habent in 

terminis loci de Seros per quam libet partem termini de Ajabuo libere et sine 

contradictione hominum universitatis de Ajabuto et singularium eiusdem universitatis 

subtus tamben illam rippam que appellatur rippa grossa o rippa veylla faciendo et 

aperiendo novam cequiam pro ut secundum mutacionem aque Sicoris necessitas 

suasserit novam cequiam aperiri...114 

 

La queixa dels homes de Seròs estava motivada per l’impediment dels veïns de 

Gebut en la reparació de la peixera115. Els pagesos de Seròs asseguraven que 

tradicionalment agafaven branques i pedres del lloc de Gebut per a fer les reparacions, 

                                                 
113 He localitzat tres documents generats durant aquest plet, per ordre cronològic són: ACB, Gran 

Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-146; Biblioteca de Catalunya, Pergamí 106, reg. 5361; ACB, Gran 

Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-147. Els documents han estat transcrits i recollits en l’annex 

d’aquest treball.  
114 ACB, Gran Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-146.  
115 La peixera és l’assut construït amb què es fa derivar l’aigua del riu cap a la séquia. El mot procedeix 

del llatí paxaria, embarrat, i no del mot llatí piscis, tot i que possiblement a les basses creades als assuts 

devia practicar-se la pesca. H. KIRCHNER, J. OLIVER, S. VELA, Aigua prohibida. Arqueologia 

hidràulica del feudalisme a la Cerdanya. El canal reial de Puigcerdà, Barcelona 2002, pàg. 21 nota 25. 
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sempre que les branques no fossin d’arbres fruiters i les pedres s’arrenquessin 

d’edificacions o feixes i que podien emprar també els arbres que havien crescut dintre 

de la séquia, que tenia un queixer amb una amplada de 16 pams. Els camperols de 

Gebut, en canvi, volien que s’especifiqués clarament que les branques i les pedres 

necessàries per a la reparació serien agafades dels arenys ho miganes, possiblement 

perquè els pagesos de Seròs els devien haver causat algun greuge en més d’una ocasió 

i els havien malmès collites.  

Amb la sentència s’establia, doncs, que els homes de Seròs podien realitzar la 

reparació de la séquia i la peixera, però amb un seguit de condicions. En el cas que 

durant els treballs fos necessari afectar arbres fruiters s’havia de fer una estimació dels 

danys amb un comitè de quatre homes format per dos homes de Gebut i dos de Seròs. 

Així mateix, el queixer havia de mantenir l’amplada de 16 pams, els arbres que es 

trobessin dintre d’aquest espai si no eren reclamats i traslladats podien ser tallats i 

aprofitats pels homes de Seròs en la construcció de la séquia. Al mateix temps 

s’autoritzava a aquests pagesos a plantar arbres a la riba de la séquia, dintre dels 16 

pams establerts. Els pagesos de Seròs podien aprofitar el traçat de la séquia derruïda 

no obstant això, si no ho feien, els veïns de Gebut podien anul·lar-les i plantar-hi 

arbres.  

Finalment, tal com reclamaven els homes de Gebut, els pagesos de Seròs 

podien accipere franque et libere de rama de les miganes de les sots que son sos 

Ayabut que no seran plantats que sunt vel fuerint in flumine Sicoris infra terminum de 

Ajabuto nec non de lapidibus fluminis seu propre seu in rippis iusdem vel in areniys 

vel in miganis predictis. També podien emprar les pedres del secà que havien de 

traslladar fins a la peixera. 

Per evitar aladulls i danys a les collites, per part dels pagesos de Seròs, la 

sentència també determinava que quan anessin a reparar la peixera havien d’anar-hi 

en grups de quatre o cinc persones i sempre pel camí de la Riba, del Segre o del secà, 

no entre els camps per no fer malbé les vinyes i les oliveres, com havien fet en 

ocasions anteriors.  

 La sentència, doncs, està destinada a regular la relació inevitable entre les 

dues comunitats de pagesos per tal de minimitzar la bel·ligerància entre elles. No 

poder controlar el punt de captació del sistema suposava per als pagesos de Seròs, 

situats al final del sistema, un greuge. La cota gairebé constant del sistema implica, 
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encara avui, que qualsevol petita modificació pot alterar-ne el cabal i això es fa 

especialment notori en el tram final, a Seròs.   

El text posa de manifest diverses qüestions: en primer lloc, que el sistema es 

nodreixi d’un riu cabalós com el Segre comporta disposar d’una font d’aigua constant 

i segura però, aquest abundant cabal combinat amb un terreny molt pla com el 

d’Aitona, suposava l’amenaça permanent de les riuades i les crescudes sobtades que 

podien afectar o destruir parcialment la séquia, especialment durant el desgel i en 

èpoques de pluges. Per aquest motiu les terres de conreu s’havien d’allunyar del seu 

llit tot desestimant les mitjanes com a zones de cultiu. Això està vinculat a la segona 

qüestió que vull posar de relleu; el text parla de la rippa grossa o rippa veylla, el que 

inequívocament mostra que el Segre havia canviat el traçat modificant, possiblement, 

el curs d’algun meandre. Ja he mostrat com aquests meandres s’han fossilitzat en el 

paisatge, i no serà fins que l’amenaça de les avingudes incontrolades d’aigua 

desaparegui que es posaran en conreu aquestes zones. L’horta era, doncs, quelcom 

viu, mudable i canviava la seva fesomia en funció d’aquestes modificacions del riu.  

 Finalment cal destacar el grau de detall del document. Tot i el paper actiu, 

podríem dir fins i tot principal, de l’aigua en l’economia pagesa i senyorial, la 

documentació no se’n fa el ressò que caldria suposar, i això probablement perquè, tot i 

la presència del sequier, la gestió era pagesa i només en ocasions excepcionals, com la 

recollida en aquest plet, hi actuava la casa senyorial. 

 Malgrat la sentència, el conflicte no s’acabà. Cinc anys després, el dissabte 6 

de juny de 1349 el prior de Catalunya, Pere Arnau de Paretstortes, presentava una 

queixa davant el consell de la paeria de Lleida perquè lo noble en Guillem Ramon de 

Moncada li fa un gran tort per una céquia que és en lo terme d’Ajabut no contrastant 

sentència que ha entrat lo dit loch el loch de Seròs, tot sol·licitant a la ciutat que no 

sortís en ajuda del noble i als paers que fessin comprendre al Montcada que feia un 

gran mal116.  

 La tensió entre l’Hospital i la família Montcada feu necessari l’arbitri dels 

consellers del rei. Aquests, reunits al palau reial de Barcelona el 14 d’agost de 1350, 

elegiren Bernat de Cabrera per resoldre el problema de la séquia117. Aquesta no és la 

fi del plet, perquè no es dicta la sentència. No obstat, només mig any després de 

                                                 
116 AML, registre 398 foli 2v. J. LLADONOSA, Història de Lleida, vol. 1, pàg. 489.  
117 Biblioteca de Catalunya, Pergamí 106, registre 5361. 
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l’elecció de Bernat de Cabrera, el 26 de febrer de 1351, s’imposava una multa a 

Guillem Ramon de Montcada i els seus còmplices de 14.759 sous i 3 diners per haver 

envaït les viles d’Artesa de Lleida, Torres de Segre i Utxesa, pertanyents a l’orde de 

l’Hospital, haver segrestat homes i bèsties i haver robat diners118. L’acció no és més 

que una represàlia per la qüestió de les aigües de la séquia. 

 Aquest ús de la força tant per part dels pagesos de Seròs contra els de Gebut al 

1344, com de la família Montcada contra els homes de l’Hospital al 1351 podria 

resultar-nos excessiu si no comprenem que lluitaven per la seva supervivència. Els 

pagesos batallaven per assegurar el reg de les seves terres, perquè continuessin essent 

productives i poder així garantir-ne l’horitzó de subsistència i satisfer la renda 

senyorial. Crec que seria erroni pensar que els Montcada actuaven exclusivament en 

defensa dels seus vassalls pagesos, perquè eren víctimes d’una injustícia. La família 

senyorial va prendre les armes per protegir els seus propis interessos, sense l’aigua els 

camps podien arruïnar-se, la collita minvar i les rendes, la seva preocupació real, 

escassejar. L’economia de la Baronia era, doncs, dependent de l’aigua del sistema de 

la séquia Major, i del treball pagès. El deficient funcionament del sistema hauria 

suposat l’empobriment de senyors i pagesos i això desencadenà la reacció irada i 

excessiva de la família Montcada. L’aigua ho era tot.  

 

6.2.2 El secà 

 

Els sarraïns d’Aitona declaren posseir cinc-centes divuit parcel·les de regadiu i 

només seixanta-nou de secà. Si la complexitat i la  magnitud del sistema de regadiu no 

ho deixaven prou palès, la desproporció entre els dos tipus de possessions manifesta la 

importància de l’horta a l’Aitona del segle XV. En el cas dels escassos camperols 

cristians que declaren possessions en aquest document, la situació és la mateixa i 

declaren quaranta-dues finques a l’horta i només onze al secà. Aquestes parcel·les 

sempre són descrites com a terra o tros de terra i, en algunes ocasions, com a plans, 

planes o bancals. 

                                                 
118 ACB, Gran Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-147. Poden trobar-se breus referències a aquest 

document a: J. MIRET I SANS, Les cases dels templers y hospitalers en Catalunya; aplech de noves y 

documents històrichs, Barcelona 1910, pàg. 414 i  VVAA, Torres de Segre ..., pàg. 72. 
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Igual que el regadiu, el secà estava dividit en partides però que, en aquest cas, 

a més englobaven les deveses i les zones de pastura comunals. Cinc són les partides 

de secà que esmenta el Capbreu Antich: Litera, Bovar, dellà lo riu o dellà Segre, 

Muntanya i Palaus o vall de Palaus. En realitat són més de cinc ja que el terme llitera 

s’aplica sobre diverses partides, de manera que en la documentació hom pot trobar la 

litera en la partida de la calamó de Gebut o la litera en la partida del camí de Fraga. 

De fet, el terme llitera s’aplica al Baix Segre i la Franja de Ponent, encara avui en dia, 

a les zones elevades, planes i amb escassa vegetació119. Així doncs, quan la 

documentació fa referència a la litera cal pensar que no sempre s’està referint a la 

mateixa partida. Així mateix el mot llitera fa referència, també, a alguna zona pròxima 

al llit d’un torrent. L’esment documental a la litera a la calamó de Gebut sembla prou 

il·lustratiu; en aquesta cita el terme calamó al·ludeix a la Clamor, el torrent que es 

troba a la vall de Gebut, per tant un fons de vall humit amb aportacions d’aigua 

estacionals, de dimensions reduïdes i properes al poble. D’aquesta manera, és possible 

que part dels conreus de secà es trobessin en aquest tipus d’emplaçament, tal com 

s’esdevé en altres territoris de la Corona d’Aragó120. Hi havia també secans al nord 

del nucli urbà, a la zona més elevada situada darrera de la Moreria i del castell i a la 

riba esquerra del riu. A pesar d’aquest fet, no era estrany trobar parcel·les de secà a 

les partides d’horta, pràctica que es mantingué fins mitjans del segle XX121. 

L’extensió del secà potencialment conreable era molt elevada en comparació al 

regadiu, tot i això, no s’optà per la seva explotació extensiva.  

 Al secà s’hi conreaven les oliveres i els cereals però la major part d’aquest 

terreny no es destinava al conreu sinó a les pastures dels animals.  

   

 

                                                 
119 J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, Barcelona 1994, vol. 2, pàg. 812.  
120 Aquesta és una opció habitual en els secans medievals de la Corona d’Aragó, Aitona és un exemple 

a la Catalunya Nova que s’ha documentat també a la Catalunya Vella i a les Illes Balears. H. 

KIRCHNER, “Espais agraris en el terme del monestir de Sant Cugat del Vallès (segles X-XI)” a 

Arqueologia Medieval, núm. 2, 2006, pàg. 22-35. H. KIRCHNER, “Hidráulica campesina anterior a la 

generalización del dominio feudal. Casos en Catalunya”, Hidràulica i societat feudal. Pràctiques, 

tècniques, espais; en premsa. H. KIRCHNER, La construcció de l’espai pagès a Mayūrqa: les Valls de 

Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró, Palma de Mallorca 1997. M. BARCELÓ, F. RETAMERO (eds.), Els 

barrancs tancats: l’ordre pagès a Menorca en època andalusina (s. X-XIII), Maó 2005. 
121 Al mapa de l’enginyer Capdevila (figura 50) poden veure’s algunes d’aquestes finques de secà 

encara en ús a mitjans del segle XX. És possible que aquestes terres fossin regades ocasionalment amb 

excedents d’aigua sobrants de les finques veïnes.  
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6.2.2.1 Les rendes a les finques de secà 

 

El Llistat de Rendes redactat per ordre de Mateu i Orfresina de Montcada a la 

darreria del segle XV concreta de forma clara que pren lo senyor en lo sequà del 

terme d’Aytona, dellà Segre e decà en la Litera, axí en la hun terme com en l’altre, 

delma e en certes partides del dit sequà ultra la delma hi a terres que fan 

albaquela122. Les confessions dels pagesos sarraïns corroboren aquests censos; delme 

i albaquela sobre totes les terres de secà declarades i només en quatre finques 

s’aplicava el quint. Així doncs, la proporció és a la inversa del que succeïa a les terres 

de regadiu en les quals el quint era la imposició més habitual. Per tant, la imposició 

d’una quantitat o una altra de partició dels fruits estava condicionada per l’accés a 

l’aigua de reg i cal pensar que aquells camps de les partides d’horta on s’imposava 

delme i albaquela eren de secà.  

El delme era doncs, la desena part de la collita, mentre que l’albaquela era una 

imposició que en cas concret del blat consistia en el pagament de dos almuts per cada 

cafís collit123. Ortega també documenta l’albaquela aplicada sobre el conreu de cereals 

a la comanda d’Ascó; allí consistia en el pagament d’1/24 part de la collita de civada i 

1/16 part de la resta de cereals124. També Guinot documenta el delme associat al 

conreu de cereals, però a les comarques interiors valencianes aquesta imposició anava 

acompanyada de la primícia. Aquest delme era, segons l’autor, una renda que es 

mantenia des d’època islàmica, moment en què s’imposava per precepte alcorànic i 

que només s’aplicava a les zones on la població musulmana era predominant125. 

Malgrat que tots aquests autors associen el delme i l’albaquela al conreu de cereals, 

aquesta associació no es vàlida a Aitona on s’apliquen també en camps plantats de 

vinya cosa que, al meu parer, referma la idea que, a Aitona, són rendes sobre terres de 

secà i no sobre un tipus de conreu en concret.    

Finalment, tal com succeïa amb els conreus de regadiu, el senyor rebia l’onzè 

de l’excedent que li restava al pagès un cop havien estat satisfetes les altres rendes126.   

                                                 
122 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 88.  
123 En aquesta zona un cafís estava format per 12 faneques de 9 almuds F. TEIXIDÓ, Pesos, mides i 

mesures... pàg. 34. 
124 P. ORTEGA, Musulmanes en Catalunya..., pàg. 85. 
125 E. GUINOT, F. J. CERVANTES, “Conflictes agraris...”, pàg. 218. 
126 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 91.   
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No és casual que fossin el delme i l’albaquela les imposicions majoritàries a 

les terres de secà i, en canvi el quint ho fos al regadiu. Si la intenció final del 

Montcada era l’acumulació de renda és coherent que el gruix d’aquesta procedís de 

les terres d’horta on era possible un major control de la producció gràcies al reg i on, 

en certa manera, la collita estava assegurada i la productivitat garantida. Per tant, si al 

regadiu s’hi conreaven també cereals, era més productiu aplicar el quint sobre 

aquelles terres que no sobre les plantacions de blat del secà que depenien del règim 

pluvial127.  

Amb la collita el pagès havia de fer front a la renda senyorial, alimentar el 

bestiar i la família, perquè cal recordar que hi havia cereals destinats exclusivament a 

farratge i altres que només es conreaven per al consum humà, i reservar la part 

necessària per conrear l’any següent.  

 

6.2.2.2 L’extensió de les parcel·les  

 

Tan sols he aconseguit obtenir la superfície de cinc de les seixanta-nou finques 

de secà declarades (figura 57), i tot i que la parcialitat evident de les dades no permet 

fer rotundes afirmacions sí que cal destacar les dimensions d’aquestes parcel·les 

respecte a les de regadiu.  

 

 DAAAR m2 PMM m2 

10 almuts 967,7 923,44 

3 almuts 290,31 277,032 

5 almuts 483,85 461,72 

2,75 almuts 266,12 253,95 

4,5 fanecades 3.919,5 
 

3.739,93 
 

Total m2 5.927,478 
 

5.656,07 
 

 

Figura 57. Superfície de les parcel·les del secà declarades pels musulmans al Capbreu Antich 

 

Davant la quantitat d’hectàrees de secà que envoltaven el nucli urbà i les 

situades a la riba esquerra del Segre, semblaria lògic pensar que l’opció més fàcil per 

                                                 
127 Pot observar-se el mateix fenomen a Ciutadilla (Urgell) on els censos en els terres de regadiu podien 

arribar a suposar la meitat de la collita. C. BATET, L’aigua conquerida... pàg. 242. 
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a qualsevol camperol hauria estat explotar aquesta àmplia extensió de terra, alhora que 

la família Montcada podria haver impulsat aquest tipus de conreu estenent-lo a 

nombroses hectàrees. Però el secà sempre fou secundari, mai promocionat per la 

família senyorial, i l’horta continuà essent l’opció preferent. De manera que, només 

una part petita del secà –en proporció al nombre d’hectàrees potencialment 

explotables- fou destinada al conreu, mentre que la resta es reservà per pastures. 

Certament, a la documentació apareixen nombrosos llocs del terme de la vila destinats 

al pastoreig, ja sigui pels ramats dels vilatans o les deveses senyorials, tant a la zona 

alta de la vila com a la riba esquerra del Segre.  

 És palès, doncs, que la major part dels membres de l’aljama van optar 

preferentment per conrear en terres irrigades i que la casa senyorial ho potencià en 

benefici propi. Les poques terres de secà estaven en mans de camperols que també 

tenien parcel·les a les partides d’horta; cap dels musulmans que declaren al Capbreu 

Antich posseïa terres exclusivament al secà. Els escassos cristians que apareixen en 

aquest document també declaren un major nombre de possessions a les partides de 

l’horta, per tant, sembla que existia una predilecció per conrear i treballar les terres 

més pròximes al riu i a la vila.  

Els inconvenients de les terres de secà respecte a les de l’horta són diversos. El 

regadiu permet una major varietat de productes, diversificar les collites i un millor 

abastiment domèstic. Només, i de forma eventual, alguns productes com el safrà o el 

lli podien estar orientats al mercat després d’haver satisfet les rendes amb la família 

senyorial. La comercialització regular de fruites i verdures difícilment podia 

esdevenir-se fora de l’àmbit local.  

Més enllà d’aquests aspectes, el conreu de cereal de secà era arriscat sense el 

llaurat profund i la fertilització modernes. L’única manera de fertilitzar un camp de 

secà, a l’edat mitjana, haurien estat la pluja i l’adob animal que eren insuficients si 

l’extensió a conrear era molt àmplia. Eren uns camps escassament fèrtils i 

erràticament productius. No obstant això, les llargues temporades de guaret i la 

necessitat d’una dedicació menys intensiva que a l’horta permetia incloure el conreu 

d’aquests camps en el calendari de treball pagès i combinar-lo amb una explotació 

més intensiva de l’horta. No és casual, doncs, que les terres i els conreus que 
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necessitaven una menor inversió en temps de treball es trobessin més allunyats del 

nucli d’hàbitat128.  

Per tant, no conrear les grans extensions de terra que es troben a la part alta del 

terme i a l’esquerra del Segre no era una renúncia sinó una aposta per les collites 

segures de l’horta que ja eren rendibles i més productives amb menys inversió de 

treball129. L’opció d’emplaçar els secans a zones de fons de vall com la clamor de 

Gebut s’explica perquè en aquestes zones la fertilització la realitzava el torrent amb 

les aportacions periòdiques de llims, garantint d’aquesta manera un cert grau de 

fertilitat i d’humitat, al mateix temps, la limitada extensió d’aquests fons explica 

l’escàs nombre d’hectàrees destinades a aquest tipus de conreu130. La família 

Montcada va assimilar aquesta realitat i no potencià el conreu del secà, al contrari i 

com hem vist imposà i impulsà la vinya a les partides de regadiu.  

 

6.2.3 Qui treballa la terra? Possessors i sotsarrendataris 

 

Teòricament, les terres eren treballades pel mateix possessor amb l’ajut de la 

família pròxima i, si podia, jornalers. Hi havia també la possibilitat de sotsarrendar la 

terra a altres camperols.  

Al llarg de la redacció del Capbreu Antich es repeteix la fórmula porta-la 

acompanyant la relació de les finques rurals. L’expressió fa referència al 

sotsarrendament, així, qui “porta” la terra era en realitat la persona que la tenia 

                                                 
128 F. RETAMERO, “Pautes per a l’estudi...” 
129 Per a alguns, però resultava una opció incomprensible: Aquella triste gente (els moriscos) eran 

malos labradores y poco trabajadores para tierras de secano; y las más estaban yermas en sus 

lugares. No curaban de plantarlas de árboles, ni de viñas, andaban sólo ocupados en cultivar sus 

huertos, y jardines que regaban; la cuales tenían divididas en pequeños pedazos (...) No perseveraban 

en la labor de todo el día como suelen los cristianos, sino dos, tres o cuatro horas. Eran naturalmente 

amigos de la ociosidad... El text data de 1618 i fou escrit per Jaime Bleda. M. BARCELÓ, “La 

arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural” a M. BARCELÓ et alii, Arqueología 

medieval en las afueras del “medievalismo”, Barcelona 1988, pàg. 195-274, pàg. 256. 
130 Aquests són els espais de secà documentats a les valls de la Serra de Tramuntana de Mallorca: H. 

KIRCHNER, La construcció de l’espai pagès a Mayūrqa: les Valls de Bunyola, Orient, Coanegra i 

Alaró, Palma de Mallorca 1997. També a Menorca: M. BARCELÓ, F. RETAMERO (eds.), Els barrancs 

tancats: l’ordre pagès a Menorca en època andalusina (s. X-XIII), Maó 2005. A les Balears, a més, les 

zones perimetrals d’aiguamolls, amb intervencions de drenatge més o menys intenses, també eren 

destinades a conreus de cereal o vinya: M. BARCELÓ, R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, H. KIRCHNER, “La 

construction d’un espace agraire drainé au hawz de la Madīna de Yābisa (Ibiza, Baléares)” a J. 

BURNOUF, J.P. BRAVARD, G. CHOUQUER (eds.), La dynamique des paysages protohistoriques, 

antiques, médiévaux et modernes. XVII Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire 

d’Antibes, Sophia Antipolis 1997, pàg. 113-125; M. BARCELÓ, F. RETAMERO (eds.), Els barrancs 

tancats: l’ordre pagès a Menorca en època andalusina (s. X-XIII), Maó 2005; H. KIRCHNER, “Una 

arqueologia colonial...” 
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sotsarrendada i qui la treballava directament. A canvi de permetre que els 

sotsarrendatari treballés la terra i se’n quedés els fruits que n’obtenia, el pagès 

possessor rebia o bé una quantitat monetària o bé una part de la collita anual, segons 

les dues parts haguessin estipulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 58. Gràfic de les possessions rústiques sotsarrendades i distribució entre els grups socials  

 

 

Del conjunt de parcel·les que posseïen els musulmans d’Aitona tant al secà 

com al regadiu un 19% estaven sotsarrendades. A les gràfiques (figura 58) es 

representen totes les terres que apareixen confessades al Capbreu Antich 
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independentment que aquestes es trobessin al secà o al regadiu. D’aquestes parcel·les 

123 estaven sotsarrendades, és a dir una quarta part del total, dada que confirma que el 

sotsarrendament era habitual; d’aquestes 8 són parcel·les de secà, 5 horts, 3 alhodres, 

20 vinyes i 43 bancals. De les 44 finques restants tan sols sabem que estaven en zona 

d’horta sense poder concretar-ne cap altra característica. Els sotsarrendataris són en la 

seva major part camperols sarraïns de la vila que posseeixen alhora terres en major o 

menor quantitat. Només una molt petita part dels sotsarrendataris són camperols sense 

terra.  

Cal destacar, com demostra la segona gràfica, que el sotsarrendament era més 

habitual entre els membres d’una mateixa comunitat religiosa, tot i que no era 

excepcional la interacció entre elles. La major part de les terres sotsarrendades que es 

declaren al Capbreu Antich són terres i bancals de regadiu de manera que només 8 del 

total de les possessions sotsarrendades són de secà, evidenciant, un cop més la major 

rellevància de l’espai irrigat.  

Si bé el sotsarrendament era una pràctica habitual entre els pagesos sarraïns 

d’Aitona la majoria tenia només la terra que podia conrear amb la seva força de treball 

o amb la de la seva família. Podien contractar peonades ocasionals i, tal vegada, un 

grup econòmicament més consolidat podria tenir jornalers assalariats per al conreu 

dels productes d’horta, vinya i algun arbre fruiter que necessiten d’una dedicació 

pràcticament constant al llarg de l’any per poder garantir la collita. Apareixen així 

diferents tipus de pagesos: els possessors que treballaven la seva terra, els possessors 

benestants que podien contractar mà d’obra i els pagesos sotsarrendataris que o bé no 

tenien terra o bé la que posseïen no era suficient per cobrir les seves necessitats de 

consum i la demanda de renda. De nou apareix un grup de pagesos sarraïns que 

disposaven de la terra i la capacitat de treball suficient per afrontar la renda senyorial i 

assegurar l’abastiment familiar i un altre grup que vivia una situació més desfavorida 

perquè, a les imposicions senyorials, s’afegia el pagament acordat en el contracte de 

sotsarrendament d’uns camps que treballaven però no posseïen.   

L’anàlisi del món rural permet obtenir una visió global de quina era la situació 

d’un vassall musulmà dels Montcada a la darreria del segle XV. El fet de no poder 

realitzar la mateixa anàlisi amb la comunitat cristiana suposa un handicap a l’hora de 

conèixer si el pagès musulmà estava en desavantatge respecte al pagès cristià. Les 

rendes, s’aplicaven sobre les terres o sobre els conreus, independentment de la 
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confessió religiosa del vilatà que les conreava. Tanmateix, a partir d’aquestes dades 

no pot assegurar-se fermament que ambdues comunitats rebessin el mateix tracte del 

senyor pel que fa a l’explotació de l’entorn, l’única diferència que podria existir entre 

cristians i musulmans seria que els primers disposessin d’un major nombre de terres o 

que les seves parcel·les fossin de major mida. 

Tot i aquest fet, el pes de la comunitat sarraïna sobre l’agricultura de la vila, i 

en general, sobre l’economia senyorial, era més que important, esdevenint-ne el motor 

principal. Els sarraïns van construir el sistema de rec, i eren, al segle XV els més 

capacitats per al manteniment del sistema. D’altra banda, els musulmans treballaven i 

posseïen 30 ha del total de terres de regadiu que es conreaven a Aitona. Certament no 

és un nombre molt elevat de terreny tenint present que 157 musulmans declaren tenir 

terres, però són indubtablement la mà d’obra que garanteix el correcte funcionament 

del món agrícola i que assegurava els pagaments en espècie i en moneda que 

necessitava i dels quals depenia el manteniment de la casa senyorial.  

 

6.3. EL RÈGIM DE TINENÇA: EL CONTRACTE EMFITÈUTIC  

 

Breument he fet referència a l’emfiteusi i alguna de les seves característiques 

com el sotsarrendament, però és necessari incidir i destacar totes les peculiaritats 

d’aquest tipus de contracte per comprendre el marc en el qual es desenvolupava la 

relació econòmica entre el senyor i els seus vassalls. Els contractes emfitèutics 

permetien als pagesos tenir accés a la terra i a les cases, però alhora facilitaven al 

senyor exercir un major domini sobre ells.  

Les primeres mencions del contracte emfitèutic a la Baronia es troben a 

Mequinensa a principis del segle XIV131, i tot al llarg dels segles XIV-XV és habitual 

trobar referències documentals a aquest contracte, tant a Aitona, com a les altres viles.  

 

L’emfiteusi és un tipus de contracte que reapareix als segles XII-XIII, gràcies 

a la reintroducció del dret romà. En realitat, el procés d’introducció i adopció de 

l’emfiteusi fou llarg i complex, tal com ha mostrat Pons Guri, però alhora fructífer, ja 

que acabà esdevenint el principal contracte dins del món feudal català132. Segons 

                                                 
131 ADMC, rotlle 640 fotograma 590. 
132 J. M. PONS GURI, “Entre l’emfiteusi i el feudalisme (els reculls de dret gironí)” a Estudi general 

núm. 5-6, 1985-1986, pàg. 411-418. També Serra reflexionà, poc temps després, sobre l’emfiteusi a 
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aquest autor, és al segle XIII quan apareix el mot emfiteusi en alguns documents 

cultes, però no serà fins al segle XIV quan s’estableixin definitivament, el que ell 

anomena, les relacions emfitèuticofeudals133. 

El contracte emfitèutic consisteix en la cessió perpetualment o a llarg termini, 

per part del senyor, a una altra persona (l’emfiteuta) del domini útil d’un bé immoble 

per tal que aquest sigui millorat, tot retenint-ne el primer el domini directe. 

L’establiment del contracte suposa, per a l’emfiteuta, el lliurament al senyor d’una 

quantitat a mode d’entrada, a canvi de la qual adquireix el dret a l’ús del bé immoble. 

També implica el pagament d’un cens anual al senyor mentre el contracte sigui 

vigent. Com a contrapartida l’emfiteuta rep el dret a gestionar l’usdefruit que obté de 

l’explotació del bé. Així, si el contracte s’aplica sobre un lot de terres, l’emfiteuta té 

dret a vendre l’usdefruit obtingut de la seva explotació.  

L’emfiteuta té capacitat per a vendre els béns immobles lligats a aquest 

contracte, però ho ha de notificar prèviament al senyor, que té dret de fadiga i dret de 

lluïsme sobre ells. El dret de fadiga implica que el senyor disposa de la primera opció 

de compra i s’estipula en el mateix moment de realitzar el contracte, tot deixant 

constància del període de temps durant el qual el senyor pot fer ús d’aquest dret (amb 

expressions com fadiga de deu dies, fadiga de cinc dies, etc). Trobem fadiga de deu 

dies als contractes de Mequinensa del segle XIV i també a les cases de les viles de 

Seròs i Aitona al segle XV. Si finalment el senyor no fa ús d’aquest dret i el bé és 

venut, percep a canvi un tant per cent del preu final de la venda; en això consisteix el 

dret de lluïsme. En el mateix document de Mequinensa en el qual s’esmenta la fadiga 

s’especifica que el lluïsme era una onzena part del preu134.  

La signatura d’un contracte emfitèutic sobre una terra no implica l’adscripció a 

ella de l’emfiteuta, com s’evidencia en el fet que aquest pugui vendre els seus béns i 

fins i tot sostestablir-los a qualsevol altre membre de la universitat. Per tant, 

l’emfiteusi, tot i ser un contracte molt habitual en el món feudal baixmedieval no 

comporta una situació de servitud directa dels pagesos emfiteutes amb els senyors. 

                                                                                                                                            
Catalunya: E. SERRA, “Notes sobre els orígens i evolució de l’emfiteusi a Catalunya” a Estudis 

d’història agrària, núm. 17, Barcelona 1987, pàg. 127-138. 
133 P. GURI, “Entre l’emfiteusi...”, pàg. 412-415. 
134 ADMC, rotlle 589, fotogrames 522-526, fotograma 524.  M. MONJO, Sarraïns sota domini feudal...., 

pàg. 139. 
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Segons Feliu és només quan la correlació terra-població està descompensada que 

l’establiment emfitèutic pot comportar l’entrada en servitud135.  

L’emfiteusi era, doncs, exclusivament un contracte legal que s’establia entre el 

senyor i els pagesos que treballaven les terres dels seus dominis. Tot i això, aquest 

contracte juntament amb els condicionants jurídics derivats del jurament de fidelitat, 

així com les condicions amb què es definí el vassallatge marcaran i definiran els 

paràmetres en què es desenvolupava la relació entre el senyor i els seus vassalls.  

És difícil separar l’emfiteusi de tots els mecanismes propis del feudalisme 

baixmedieval. Evidentment, aquest tipus de contracte, en no implicar l’adscripció a la 

terra, determinava la relació entre el senyor i el seus vassalls. Aquests, doncs, tenien 

la possibilitat de vendre o sotsestablir les terres i emigrar quan les imposicions des de 

la casa senyorial eren excessives. Resumint, en aquells indrets on l’emfiteusi era un 

tipus de contracte predominant els senyors no podien abusar en l’exigència de renda 

perquè els pagesos poden vendre les terres i abandonar la senyoria. Les relacions 

vassallàtiques, doncs, en aquests territoris seran més laxes que en aquells on la 

servitud sigui dominant, sense que això impliqui, evidentment, que els emfiteutes 

vivien una situació idíl·lica. És evident que un excessiu endeutament del pagès podia 

fer que quedés lligat a la terra, però no era una condició vinculada al tipus de tinença.  

 

Sense dades que demostrin el contrari, pot afirmar-se que tots els béns que 

posseeixen els sarraïns d’Aitona estan lligats a un contracte emfitèutic. 

Ja l’any 1308 s’anomena emphiteotas als pagesos de la Baronia136 i l’any 1362 

Guillem Ramon de Montcada anul·la la cessió en emfiteusi que, deu anys abans, havia 

fet als habitants de Mequinensa del terme de la vila i la muntanya137. Al segle XV no 

hi ha referències directes als contractes emfitèutics, però els esments indirectes 

evidencien l’existència i perduració d’aquest tipus de contracte.  

A la vila d’Aitona, a través del Llistat de Rendes, queda palès que l’emfiteusi 

s’aplica sobre les cases sarraïnes. En aquell document s’especifica que el senyor rep la 

                                                 
135 G. FELIU, “Feudalisme: llibertat i servitud” a M. BARCELÓ, G. FELIU, A. FURIÓ, M. MIQUEL, J. 

SOBREQUÉS (eds.), El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, 

València, 2003, pàg. 45-70, pàg. 54. 
136 ADMC, rotlle 640, fotograma 590. 
137 ADMC, rotlle 598 fotogrames 438-445, fotograma 438. 
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tercera part del preu de venda de cada casa musulmana que es ven138, esment que fa 

referència directa al dret de lluïsme. També a Seròs el senyor té dret a percebre part de 

la venda de totes les cases de la vila, gaudint, a més, de fadiga de 10 dies139. Aquest 

nou esment a la fadiga, aparegut un segle més tard que el de Mequinensa, al qual s’ha 

fet referència anteriorment, evidencia que deu dies és el període habitual que els 

Montcada empren en els seus contractes emfitèutics a la Baronia. 

És un tipus de contracte que, tot i deixar palès que els vassalls estan sota 

domini del senyor, atorga a aquests cert marge d’acció; no els adscriu a la terra i al 

mateix temps, els permet tenir terres en altres viles pertanyents al senyor sense 

necessitat de conrear-les directament sinó que poden sotsestablir-les a un altre pagès. 

La no adscripció a la terra facilita, també, el moviment poblacional tant dintre de la 

Baronia com a tota la Corona d’Aragó.  

 El contracte emfitèutic als dominis de la família Montcada s’aplica sobre tots 

els vassalls sense distinció i el fet de ser cristians o musulmans no implica una 

modificació de les condicions del contracte. A més, tant la compravenda com el 

sotsestabliment entre els membres de la universitat i les aljames estan permesos i no 

són amonestats, si més no la documentació no ho recull. Aquestes dues dinàmiques 

poden observar-se perfectament al Capbreu Antich, ja que en el document es deixa 

constància del canvi de possessor d’un bé immoble i alhora si aquest està o no 

sotsestablert. Aquest control en el canvi de titularitat de les possessions reflecteix una 

estricta vigilància per part de la casa senyorial.  

 Dues són les fórmules emprades per deixar constància del canvi de mans d’un 

bé: amb les expressions fonch mudat a i era antigament de o simplement era. Així, al 

final de la declaració d’un bé no és estrany trobar la primera expressió, 

dissortadament en el cas d’Aitona la documentació no és tan rica com a Sueca, on 

aquesta fórmula va acompanyada també del dia, el mes i l’any de la transacció140. Ara 

bé, tal com havia palesat Furió, no pot distingir-se si es tracta d’una herència o d’una 

compra-venda. Val a dir que, sense excepció, sempre que apareix a Aitona l’expressió 

fonch mudat va seguida del nom d’un musulmà, sovint parent del declarant. Tal 

                                                 
138 Item pren lo senyor en tot alberch de moro qui·s ven, tantes voltes com se ven, la terca part del preu 

que·s ven. ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 89.  
139...e ay, d’altra part, lo senyor fadiga de deu dies en cascuna possessió que·s ven... ADMC, rotlle 707 

fotogrames 82-106, fotograma 94. 
140 A. FURIÓ, Camperols del País Valencià..., pàg. 147. 
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vegada aquesta expressió lligada a aquests factors podria indicar que es tracta d’una 

herència141. Més rar és trobar l’expressió era o era antigament de, expressió que, a 

diferència del cas anterior, no apareix al final de la declaració sinó enmig d’aquesta, 

en la descripció: Item té terra en la partida de la Redorta que era antigament de son 

gendre Braym Aboali.  

  De nou és difícil copsar si es tracta d’una compravenda o una herència, però 

en aquest cas, darrera la fórmula era antigament pot aparèixer el nom d’un sarraí, 

d’un cristià o fins i tot d’un jueu, per tant, caldria creure que es refereix a una 

compravenda. Igualment difícil és determinar a quin període de temps es refereix el 

mot antigament, ja que resulta molt vague. Sigui com sigui, el que l’aparició 

d’aquestes expressions està demostrant és que existia un mercat actiu d’intercanvi de 

béns immobles, urbans i rústics, intercanvi que es produïa, en la majoria de les 

ocasions, entre els membres de l’aljama.  

 Crec necessari assenyalar que durant la lectura i anàlisi documental no he 

detectat l’existència de cap mecanisme condicionador de les operacions de 

compravenda ni dels sotsarrendaments. Per tant, la pertinença dels actors de les 

transaccions a una comunitat religiosa concreta no és un fre per a aquestes. Així pot 

trobar-se una terra o una casa que primer havia estat d’un cristià i que ha estat venuda 

a un sarraí alhora que hi ha exemples de la situació inversa. També el sotsestabliment 

entre membres de les dues comunitats sembla habitual. En qualsevol cas, el més 

habitual era que els membres de l’aljama venguessin i sotsestablissin les seves 

possessions entre ells. Aquesta dinàmica pot deure’s a molts factors, la simple 

desconfiança, la venda o sotsestabliment entre membres de la mateixa família o, 

perquè no, a l’existència d’alguna amonestació que pot no haver estat documentada, 

tot i que crec necessari posar en dubte aquesta afirmació.  

 

Insisteixo en el fet que els sarraïns de la vila d’Aitona estan subjectes a 

contracte emfitèutic. Tot i que la Baronia no és l’excepció, ja que en altres senyories 

nobiliàries com Nàquera o Sueca i en algunes senyories burgeses com Aresels sarraïns 

                                                 
141 Segons Sunna un musulmà mai pot deixar res en herència a un cristià, C. BARCELÓ, Un tratado 

catalán medieval...,  cap. LXXXI, pàg. 21. 
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també són emfiteutes142, la situació és diferent quan es tracta del senyoriu dels 

templers i hospitalers del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre. En aquests territoris, així com 

en algunes zones d’Aragó, els sarraïns tenen les seves terres en règim d’exaríquia. En 

realitat, els autors que han realitzat estudis sobre aquests territoris han documentat 

situacions diferents que reben la mateixa denominació.  

 Segons la interpretació d’Ortega, el terme exaríquia fa referència a una finca 

repartida i explotada entre diversos individus143. Torró, en canvi, interpreta als 

eixàrics, seguint Virgili, com arrendataris o parcers que treballaven unes terres que 

abans havien estat seves144. Per la seva banda, Ferrer, anys abans de la publicació del 

treball de Torró, havia ofert una definició similar per als exàrics d’Alacant, però 

segons l’autora els sarraïns exàrics d’aquella vila eren parcers dels cristians i 

conreaven la terra d’aquells a canvi d’una part dels fruits145. El mateix Ortega 

reflexiona al voltant d’aquesta dualitat de l’exaríquia  afirmant que podria haver-se 

generat en un moment anterior a la conquesta cristiana146. En el que coincideixen els 

diferents autors és en assegurar que la eixaríquia no implica l’adscripció a la terra dels 

pagesos sarraïns, bé sigui, perquè, com asseguren Torró i Ferrer, no tenien terres a les 

que ser adscrits; bé sigui, perquè segons el model presentat per Ortega, el senyor no 

tenia el domini útil de la terra. Ara bé, Torró puntualitza que sovint, aquests 

camperols sarraïns arriben a nivells d’endeutament tan elevats amb el senyor que 

aquest, fent ús de la seva potestat, pot capturar-los i retenir-los147.  

El terme exàric procedeix de la veu àrab šarīk, parcers. Amb anterioritat a la 

conquesta feudal, aquest mot feia referència a treballadors de la terra que havien de 

donar una part de la producció al propietari de la terra que treballava, ja fos 

directament l’estat o el sobirà o un latifundista148. Per tant, la situació jurídica 

documentada per Torró i Ferrer és, tal vegada, la que més s’aproxima al concepte 

                                                 
142 Mª J. FORTEA, Senyors cristians..., A. FURIÓ, Camperols..., J. HINOJOSA, “Ares y Benilloba 

(Alicante): dos comunidades mudéjares valencianas a fines de la edad media” a Sharq al-Andalus 16-

17, 1999-2002, pàg. 45-73. 
143 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña... pàg. 46. 
144 A. VIRGILI, Ad detrimentum Yspanie..., pàg. 116-121; J. TORRÓ, El  naixement d’una colònia... pàg. 

194. 
145 Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes... pàg. 66. 
146 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña... pàg. 61. 
147 J. TORRÓ, El  naixement d’una colònia..., pàg. 196. 
148 P. GUICHARD, Al-andalus... pàg. 304. 
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original de šarīk, tot i que ha patit les deformacions necessàries per adaptar-se al nou 

règim feudal.  

La presència de diferents tipus de contracte de tinença en els territoris de la 

Corona d’Aragó posa de manifest que eren els diferents senyors els qui decidien el 

tipus de contracte que aplicaven sobre les seves terres i cases, fixant així part de la 

dinàmica de la relació senyor-vassall .  
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7. LA RENDA COM A EIX DEFINIDOR DE LA RELACIÓ SENYOR-VASSALL  

 

Si legalment era el jurament de fidelitat allò que indicava que els pagesos 

sarraïns d’Aitona estaven sota jurisdicció de la família senyorial, en realitat eren els 

condicionants econòmics derivats d’aquest els que materialitzaven la submissió. Dit 

d’una altra manera, aquest jurament desencadenava tota la maquinària que feia 

funcionar el sistema feudal. Els Montcada tenien capacitat per dictar lleis i per jutjar, 

però sobretot, tenien poder per obtenir rendes dels seus vassalls. I aquest és, en 

definitiva, un dels elements que defineixen millor el feudalisme, la capacitat de la 

classe dominant d’obtenir rendes dels seus vassalls a través de la diversitat 

d’exaccions que conformaven el sistema de càrregues senyorials.  

L’exigència de renda és tal vegada l’element que més diferencia les dues 

comunitats majoritàries dels dominis Montcada: els cristians i els sarraïns. En les 

rendes derivades del contracte emfitèutic, l’exigència de parts de fruit i la participació 

en la vida de la comunitat hi havia un tracte aparentment equitatiu. Ara bé, en el 

pagament global de rendes hi ha diferències substancials ja que sobre els sarraïns 

s’aplicaven rendes en moneda i, especialment, imposicions de treball. Aquestes 

darreres evidenciaven el major grau de submissió dels pagesos musulmans respecte 

als seus veïns, alhora que justificaven l’esforç dels poders reial, noble i eclesiàstic per 

mantenir les aljames i els seus membres com a quelcom diferent i diferenciat, amb 

l’estigma de ser infidels vençuts. Encara que aquesta victòria s’hagués esdevingut 

tres-cents anys abans. La integració d’aquesta comunitat hauria suposat la fi dels 

beneficis per a les cases senyorials.  

En treballs anteriors he esbossat totes les exigències senyorials a les quals 

estan sotmesos els vassalls de la família Montcada, que queden resumides en els 

següents quadres (figura 59):  
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AITONA  

 
Musulmans Cristians Ambdós 

2 gallines per foc 

 

Çadega: 1 diner per cada bèstia 

 

Sofra anual de 1000 sous 

 

Treballs en benefici senyorial 

 

Correu del senyor 

 

5 sous per les bodes 

Jova anual de tots els homes 

amb bèsties 

 

1 jornal de batuda anual dels 

homes amb  2 bèsties 

 

Llenyada al senyor de tots els 

homes amb bèstia 

 
 

Quístia: 1300 sous anuals  

 

Morabetí: VII sous per persona que 

té terres 

 
 

 

SERÒS  

 
Musulmans Cristians Ambdós 

2 gallines per foc 

 

700 sous de Sofra 

 

Çadega: 1 diner per cap major, 

malla per cap de corder o cabrit 

 

 

 Quístia: 800 sous anuals 

 

Treballs pel manteniment de les 

infraestructures senyorials per part 

dels heretés i terratinents 

 

Morabetí: VII sous cada persona 

que té possessions 

 

MEQUINENSA  

 
Musulmans Cristians Ambdós 

Quístia anual de 6 lliures jaqueses 

 

Sofra: amb bèstia 16 sous, sense 

bèstia 12 sous 

 Lleuda de blat, llana, mel i totes 

les mercaderies que passen pel 

terme 

 

Cens de gallines (o lli?) sobre 

algunes cases i capmasos 

 

Cens i trahut de les pesqueries 

 
Figura 59. Quadre resum de la fiscalitat a les viles d’Aitona, Mequinensa i Seròs1 

 

S’aprecien clares diferències entre les rendes que els Montcada exigeixen als 

seus vassalls: en primer lloc es pot distingir entre aquelles que es paguen en diners, les 

que es paguen en espècies i les que es presten amb el treball personal. Alhora poden 

separar-se aquelles que s’imposen només sobre els musulmans, aquelles que són 

específiques de la comunitat cristiana i aquelles que s’apliquen al conjunt de la 

universitat i finalment, entre totes elles poden distingir-se les que es paguen 

                                                 
1 Quadres publicats a: M. MONJO, Sarraïns sota domini feudal..., pàg. 74-75.    
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individualment i les que abona el conjunt de la vila o cadascuna de les comunitats. 

Anem per parts.  

  

Ha quedat palès que bona part de les rendes exigides als habitants de la vila 

estaven associades a l’explotació dels camps; per tant es tractava de rendes de 

pagament individual vinculades a la collita i abonades sempre en parts de fruits. 

També entren en aquesta categoria el delme de corders i cabrits i també les gallines 

que cada foc musulmà havia de donar als Montcada el dia de Nadal. La resta 

d’imposicions senyorials eren saldades amb monetari. 

Entre aquestes, la quístia i el morabatí eren satisfets anualment pel conjunt 

dels habitants d’Aitona mentre que la sofra i els cinc sous que havia de pagar cada 

musulmà per la boda2 -el tarquo-, així com un terç del preu final de la venda de les 

cases eren imposicions en moneda exclusives sobre la comunitat sarraïna. La 

imposició més elevada era, amb diferència, l’estima sobre els béns mobles.  

La quístia és una renda pròpia del món feudal que en terres lleidatanes es 

documenta tot just dues dècades després de la conquesta quan, l’any 1167, el rei 

Alfons donà com a aval per un préstec la meitat de la quístia dels jueus i els 

musulmans de Lleida3. A Aitona els vilatans l’havien de fer efectiva el dia 15 d’agost 

i el senyor rebia 1300 sous jaquesos del conjunt dels seus vassalls, que abonaven un 

tant per casa4, d’aquí que la quantitat exigida fos diferent a Aitona i Seròs. Desconec 

com es distribuïen aquests 1300 sous entre l’aljama i la universitat i si aquesta 

distribució i la recaptació d’aquest impost podia portar a tensions entre les comunitats. 

A les viles de la Corona d’Aragó que tenien aljama la quístia era una 

imposició exclusiva sobre aquesta i Aitona i Seròs són gairebé una excepció5. No 

obstant això, en algunes aljames el fet d’ostentar un càrrec públic eximia el seu 

possessor del pagament d’aquest tribut.  

 

                                                 
2 En les mateixes dates als dominis dels hospitalers el tarquo ascendia a 40 sous. P. ORTEGA, 

Musulmanes en Cataluña..., pàg. 74. 
3 P. ORTEGA, Musulmanes en Cataluña..., pàg. 87. 
4 G. FELIU, La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos, València, 2010, pàg. 198. 

Aquest autor afirma que és un pagament que en origen estava  relacionat amb la defensa del territori. 
5 Sense anar més lluny, Mequinensa, dintre de la mateixa Baronia, però també a Elx, Asp, Oriola, 

Lleida i les localitats de la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre sota domini hospitaler. A Fraga, en canvi fins a 

1293 la quístia s’imposava sobre el conjunt de la universitat, però en aquella data s’eximí de pagament 

els cristians que tinguessin béns, el que incloïa a la major part de la universitat, de manera que la 

quístia passà a ser aplicada quasi de manera exclusiva sobre l’aljama. A. I. LAPEÑA, “Fraga...”, pàg. 

348. 
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Per la seva banda, el morabetí era una imposició reial iniciada per Pere el Gran 

el 1205 que s’aplicava sobre tots aquells que tinguessin una fortuna superior al límit 

establert i que es pagava cada set anys6. A Aitona tota persona que haia valens 

abonava 7 sous cada set anys, tot i que a la darreria del segle XV, per un acord amb la 

universitat, es pagava 1 sou anual7. A través de la documentació hem d’interpretar que 

eren tots els caps de família que tenien béns –podríem pressuposar que immobles tot i 

que la documentació no ho especifica- els qui eren gravats amb el morabetí. A Lleida, 

en canvi, calia tenir uns béns patrimonials per un valor superior a 70 sous jaquesos i a 

Oriola (a partir del segon quart del s. XIV) i a València de 105 sous8. Malgrat que es 

tracta de bases molt baixes és evident que aquesta és una imposició de la qual 

s’exclou els pagesos desposseïts. 

Morelló va recollir el procés habitual d’imposició d’un tribut sobre la 

comunitat, a la baixa edat mitjana9. Si bé l’autor es refereix a les imposicions dictades 

per la corona i aprovades per les Corts, és possible que pugui seguir-se un procés 

similar a l’hora de distribuir el mode de pagament d’altres imposicions, al cap i a la fi, 

en el procés descrit per Morelló, el municipi hi té molt pes. Així, segons aquest autor 

hi havia dos tipus d’imposicions: l’impost de quota i l’impost de repartició; la 

principal diferència entre els dos era com aquests eren aplicats sobre la població. 

En el primer cas, la imposició es fixava a partir d’una quota general i es 

multiplicava el nombre de focs computats per una quota estipulada a priori. En 

l’impost de repartició, en canvi, es dividia la suma total que es volia recaptar pel 

nombre de focs. Així, en l’impost de quota es fixava el que havia de pagar cada foc, 

però el que finalment pagava cada contribuent era, exclusivament, de la incumbència 

del municipi. En l’impost de repartició, en canvi, el municipi podia decidir com es 

feia la recaptació, que no havia de ser, necessàriament, per la via directa. 

Conèixer quin era el procés seguit per imposar un tribut sobre l’aljama 

sarraïna i poder determinar quina part de la població contribuïa i en quina proporció 

ajudaria a aprofundir en el coneixement del grau de desigualtat socioeconòmica de les 

famílies que la conformaven. De moment, però, només puc posar de manifest que 

aquesta desigualtat existia.  

                                                 
6 Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle XIV, Barcelona 1988, 

pàg. 160. 
7 ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 90.   
8 J. MUTGÉ, L’aljama sarraïna... pàg. 130. Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes..., pàg. 160. 
9 J. MORELLÓ, “Notes sobre el funcionament...”, pàg. 65. 
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El que millor evidencia la relació senyor-vassall musulmà i les seves 

condicions de submissió, no són aquestes exaccions sinó les sofres i les prestacions de 

treball en benefici de la família senyorial. 

La sofra era una obligació d’època islàmica que els senyors feudals adoptaren i 

modificaren. El mot àrab original que la designa és sujra, paraula que es tradueix com 

“treball forçat”10. En els seus orígens la sofra obligava els musulmans a la realització 

de treballs en benefici de la comunitat, com el manteniment de les muralles o 

l’abastiment del castell tot i que podia commutar-se per un pagament en moneda11. La 

conquesta, però, no implicà la desaparició de la sofra sinó que aquesta fou absorbida 

per l’engranatge feudal passant a formar part de les rendes senyorials. A les Cartes de 

Seguretat de la Ribera d’Ebre i Tortosa s’eximia els sarraïns de la realització de 

sofres12, però menys de trenta anys després de la capitulació Guillem Ramon de 

Montcada exigia als sarraïns de la capital de l’Ebre joves i serveis de transport amb 

animal de càrrega al·legant que es tractava de costums antics i fou necessària la 

intervenció del Comte de Barcelona. L’any 1174 el rei Alfons i Ramon de Montcada, 

tot i l’excepció recollida a la Carta de Seguretat i la negativa del comte, obligaren al 

pagament anual, per part de l’aljama, de 400 masmudines d’or que els eximiria de fer 

treballs13. Tornava a imposar-se així una deformació de la sofra, convertida ara en un 

impost monetari feudal. 

No es poden establir uns patrons generals de la deformació que patí la sofra 

d’època islàmica fins a convertir-se en la que apareix mencionada en la documentació 

feudal, ja que aquesta tingué nombroses variacions locals; però el que és comú és el 

seu procés de privatització en mans senyorials de manera que passà de ser un treball 

en benefici de la comunitat a ser un treball exclusiu en profit de la casa senyorial14. 

Aquestes obligacions inicials s’anaren monetaritzant progressivament de manera que 

                                                 
10 M. EPALZA, M. J. RUBIERA, “La sofra (sujra) en el Sharq al-Andalus antes de la conquista catalano-

aragonesa” a Sharq al-Andalus 3, Alicante 1986, pàg. 33-37, pàg. 33. 
11 E. GUINOT, “Sofras y prestaciones personales en los mudéjares valencianos” a Actas del VI Simposio 

internacional de mudejarismo, Teruel 1993, pàg. 329-356. 
12 A. VIRGILI, Ad detrimentum... pàg. 71. 
13 Ibídem pàg. 127-128. 
14 A la governació d’Oriola, al segle XIV, la sofra consistia que els membres de l’aljama duguessin 

aigua i llenya al senyor i li proporcionessin llits, roba i utensilis per a la llar,  Mª T. FERRER, Les 

aljames sarraïnes ... pàg. 143. A Terol, els sarraïns estaven obligats a reparar les muralles i realitzar 

altres treballs públics. El que sorprèn de la sofra de Terol és que aquesta era mensual i no anual, G. 

NAVARRO, C. VILLANUEVA, Los mudéjares de Teruel..., pàg. 252. 
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a la baixa edat mitjana la sofra era una imposició monetària a la qual havien de fer 

front exclusivament les aljames15.  

És sota aquesta forma com la podem trobar a Aitona al segle XV, on l’aljama 

havia d’afrontar el pagament de 1000 sous anuals, abonats de forma fraccionària cada 

quatre mesos16. Ara bé, aquest pagament no eximia que si lo senyor ha mester hòmens 

per ses fahenes han-lli ajudar los moros17. El mot fahenes és poc concret però en 

general es tractava de treballs agrícoles en els camps dels Montcada; treballs pels 

quals els sarraïns eren retribuïts amb les següents compensacions: 16 diners al dia 

cada home, 8 diners les dones, 2 sous els homes amb bístia i 16 diners els homes amb 

ruc o somera. Tarifes que probablement, i com succeïa en altres indrets de la Corona, 

estaven per sota dels jornals habituals18.  

El repartiment de la quantitat de sofra a pagar per cada membre de l’aljama 

sembla estar en relació amb la seva força de treball. El llistat de rendes diu que los 

dits moros han a donar plegats al senyor 1000 sous a Aitona i 700 Seròs, però en la ja 

citada carta de l’aljama de Seròs de 147419, on es negocia la sofra amb els Montcada, 

s’arriba a l’acord que cada home amb parell d’animals abonaria 14 sous i cada bracer 

10 sous. També a Mequinensa l’aljama pagava 900 sous, 16 els homes amb animal i 

12 els bracers. Aquestes especificacions semblen indicar, doncs, que la sofra es 

distribuïa entre els membres de l’aljama en relació a la seva capacitat de treball. 

En aquestes dues viles, és possible que també a Aitona, els treballs en les 

finques senyorials es podien descomptar del muntant de la sofra. L’antiga imposició 

musulmana de treballs obligats reinventada pels feudals com a exigència monetària 

fou novament deformada i adaptada a les necessitats senyorials que, lluny d’eximir als 

seus vassalls musulmans del pagament, el compensaren amb treballs en les finques 

senyorials; treballs que els senyors taxaven prèviament a raó de 3 sous per dia i 3 sous 

més despeses en cas de trilla i sembra a Seròs. És evident la descompensació entre les 

xifres: mentre els uns pagaven de sofra entre 16 i 10 sous per camperol, els senyors 

taxaven el seu treball en 3 sous diaris, el que implicava un màxim de cinc dies de 

                                                 
15 E. GUINOT, “Sofras y prestaciones personales..., P. GUICHARD, “El problema de la sofra en el reino 

de Valencia en el siglo XIII”, a Estudios sobre historia medieval, València 1987, pàg. 205-219.  
16 Item pren lo senyor cascun any sobre l’aljama dels moros d’Aytona çoffra pagadors en tres terces, 

ço és de quatre en quatre mesos, Mil sous. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 88. A 

Seròs la quantitat a pagar era de 700 sous.  
17 ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 88.  
18 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra... pàg. 238. 
19 ADMC, rotlle 601, fotograma 74. M. MONJO, Sarraïns sota domini feudal...,  pàg.164-166. 
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corvea per ser indemnitzats del pagament de la sofra. Val a dir, que aquestes 

compensacions són excepcionals, fruit de les dificultats econòmiques de la darreria 

del segle XV.  

Entre les exigències de treballs el senyor tenia la potestat d’enviar els seus 

sarraïns allà on considerés necessari per als seus menesters, tant dintre com fora de les 

terres de la Baronia, i se’ls abonaven unes despeses estimades, de manera que la suma 

depenia de la distància a recórrer20. De nou la vaguetat del mot fahenes impossibilita 

determinar què motivava el moviment d’individus particulars de l’aljama, ja que el 

document clarifica que no es tracta de grups sinó d’algun singular moro.  

Els vilatans cristians no estaven exempts de prestacions de treball i els homes 

amb dos animals de treball havien de fer un jornal de jova anual, mentre que els que 

només disposaven d’un animal feien un jornal de batuda i havien de tenir la bèstia a 

disposició de la casa senyorial que els compensava amb el pagament de les despeses, 

és a dir, les hores de feina del pagès i el cereal per a alimentar l’animal21. A diferència 

del que succeeix en altres indrets, a Aitona eren aquests camperols els qui havien de 

portar la llenya al castell22. Ho feien el dia de Nadal i els Montcada, a canvi, els 

convidaven a sopar i donaven 2 almuds de civada a les mules i 1 almud als rucs.  

Els treballs a realitzar quedaven més concretats per als pagesos cristians 

mentre que els sarraïns podien ser emprats de forma més arbitrària cada cop que els 

Montcada en tenien necessitat, aquesta és la diferència clau entre les dues comunitats. 

Mentre que els uns, els camperols cristians, realitzaven prestacions de treball pactades 

lligades a la seva condició de vassalls, els altres, els sarraïns, eren sotmesos a l’arbitri 

i abús de la voluntat senyorial, talment com si d’una colònia es tractés. Era, doncs, el 

gruix de l’aljama, homes i dones, el que conreava i duia a terme la sembra, collita i 

sega dels camps senyorials. Un cop més es posa de manifest que els musulmans eren 

la força motriu de l’economia de la vila i sobre ells la família senyorial emprava totes 

les eines que el sistema feudal els atorgava per subjugar-los en benefici propi. 

                                                 
20 Item taxam que si per algunes fahenes nostres sirà mester enviar algun singular moro, de la dita 

aljama, en algunes parts li sie pagat o pres en comte: si yrà de Seròs a Aytona sis dines, si de Seròs a 

Ffraga vuit dines, de Seròs a Miquenença dotze dinés, de Seròs a Mayals dotze dines, de Seròs a 

Ballobar devuyt dines, de Seròs a Leyda devuyt dines, e si més terra haurà donar-se age a concordar 

lo lloguer ab voluntat del singular o singulars moros de la dita aljama que deuran anar e seran 

demanats. ADMC, rotlle 707, fotogrames 82-106, fotograma 88. 
21 En realitat el document diu exclusivament lo senyor a costuma’lls de fer la mesió, sense ser més 

concret en quines són aquestes despeses ADMC, rotlle 707 fotogrames 82-106, fotograma 90.  
22 En moltes viles l’obligació d’abastir de llenya el castell senyorial era una obligació dels musulmans: 

Mª T. FERRER, Les aljames sarraïnes ... pàg. 143. 
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Realitzar aquests treballs sempre que la casa senyorial ho exigís implicava per 

als pagesos haver de reorganitzar els seus cicles de treball que es veien distorsionats 

de forma manifesta. Així, el fet que les exigències de treball sobre els pagesos 

cristians fossin pactades (una jova anual, un jornal de batuda) els permetia organitzar-

se amb antelació. Els camperols sarraïns, en canvi, estaven a la lliure disposició del 

senyor havent de compaginar els treballs en els seus propis camps amb els dels camps 

senyorials essent especialment complex en èpoques de sembra i collita. Per copsar el 

veritable nivell d’alteració de la dinàmica de treball familiar cal recordar que no 

només els homes musulmans estaven obligats a aquestes prestacions de treball sinó 

també les dones, de manera que el senyor aprofitava totes les forces de treball i 

deixava a les explotacions familiars aquells que no podien dur a terme tasques 

agrícoles com els nens o les persones grans. Per un molt petit grup de sarraïns 

econòmicament més ben posicionats era possible contractar jornalers per a treballar 

les seves terres, la resta havia de fer possible la compatibilitat per no perdre la collita 

dels seus propis camps.  

Recapitulant, a excepció dels pagaments censals derivats de l’explotació 

agrícola i dels treballs obligats en els camps senyorials, la resta de rendes havien de 

ser abonades en moneda, fet que obligava l’aljama a disposar d’ella. L’única manera 

d’obtenir-ne era mitjançant les prestacions de treball i a través de la venda dels 

productes del camp o de la carn i els derivats del ramat. Dur al mercat els productes 

d’horta era complex per la seva prompta caducitat, per tant, si disposaven d’excedent, 

havia de ser portat no només al mercat d’Aitona perquè la major part de la població 

era pagesa i -hem de suposar- autosuficient, sinó també a mercats més grans i amb un 

major potencial de clients com Lleida. Més fàcil era, en canvi el transport i 

comercialització del cereal plantat a l’horta, però en no haver pogut determinar la 

productivitat dels camps desconec quin era l’excedent –per minso que fos- de què 

disposaven un cop satisfetes les rendes, alimentat el bestiar i reservada la llavor per 

sembrar l’any següent. Necessàriament doncs, el pagès sarraí havia de recórrer al 

mercat per obtenir moneda, tot i que aquesta no era la finalitat última del seu treball. 

L’abonament de rendes en moneda era potencialment perillosa per als camperols 

perquè en època de males collites no disminuïa i havia de ser igualment pagada23, a 

                                                 
23 P. VICIANO, Els peus que calciguen la terra..., pàg. 234. 
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més, el pagès estava a disposició del joc de preus del mercat que fluctuava segons la 

qualitat i quantitat de la collita anual24.  

Per tant, si segons els fogatges Aitona tenia al 1497 un total de 145 focs dels 

quals 105 eren sarraïns, cada família havia de pagar en concepte de quístia 9 sous, 1 

sou pel morabetí i 9,5 sous per la sofra25. En total, doncs, 19,5 sous (o si es prefereix 

19 sous i 6 diners) que havien de ser abonats de forma anual al senyor per cada 

família sarraïna. A aquest pagament en moneda s’ha d’afegir les estimes, el quint, el 

quart dels conreus d’horta i el delme i l’albaquela de la collita al secà, a més de l’onzè 

de la producció restant; producció que prové dels 1.934,51-2.015,6 m2 (0,2 ha) de 

terra que cada musulmà posseïa de mitjana. Finalment, en cas de tenir també ramats 

havien de pagar 1 diner per cada cap de bestiar. A tots aquests factors caldria sumar 

rendes extraordinàries com els censals. 

Resumint, doncs, un sarraí d’Aitona un cop pagats els censos imposats a la 

terra havia de ser capaç, amb l’excedent, de mantenir la seva família i els animals de 

treball i alhora comercialitzar una part de la producció per tal de poder afrontar el 

pagament de les rendes monetàries exigides per la casa senyorial. A més amb la seva 

força de treball com a moneda havia de realitzar treballs agrícoles en benefici de la 

família Montcada. Per a les famílies camperoles sarraïnes superar aquesta situació era 

possible, com bé argumenta Torró, perquè el treball es sotmetia a un elevat grau 

d’organització, per damunt de les unitats familiars estrictes, i a una disciplina 

garantida per la cohesió dels llinatges, d’altra manera no es podria fer front a la 

pressió senyorial26. Només situacions externes com les mortaldats o la guerra del 

segle XV alteraven aquest engranatge i obligaven a l’aljama a reestructurar i redefinir 

aquests processos de treball que tan profitosos resultaven a la casa senyorial.  

Atenent a aquestes variables només serà possible determinar si la situació 

d’una aljama sarraïna era realment més opressiva en una senyoria o en una altra 

combinant els factors superfície conreada-productivitat de la terra-població-rendes. 

D’aquesta manera podran fer-se comparatives i confirmar si realment la pressió per 

l’exigència de renda era major a les aljames que estaven sota domini reial. Així, que 

la quantitat de censos sigui major no implica necessàriament que l’aljama estigui més 

                                                 
24 G. FELIU, La llarga nit feudal... pàg. 291-292. 
25 L’exercici és senzill: s’han pres les xifres totals de cadascuna d’aquestes rendes i s’han dividit entre 

el total de focs, a excepció del morabetí del qual la documentació especifica que es paga 1 sou anual. 

La xifra no és real sinó una aproximació perquè he distribuït de forma igualitària la quístia entre els 

145 focs i la sofra entre els 105 focs musulmans. 
26 J. TORRÓ, El naixement d’una colònia... pàg. 235. 
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oprimida, atès que caldria contemplar les variables de la quantitat de població i, 

especialment, la productivitat de terra conreada. Caldria observar si una major 

exigència de renda correspon a una major productivitat. Per tant, només quan es 

disposi d’aquests factors quantificats hom serà capaç de constatar la situació real de 

les diferents aljames de la Corona d’Aragó. Evidentment sempre seran termes relatius. 

 

 Que l’aljama era la principal font d’ingressos de la família Montcada no 

genera cap dubte i que aquests abusaven de la condició de sotmetiment de la 

comunitat sarraïna tampoc. Paradoxalment l’única eina de què disposava aquesta per 

fer front a l’abús senyorial era la mateixa aljama. Una aljama forta i cohesionada 

podia fer pressió davant els senyors, d’una manera educada com la carta de Seròs o 

amb el boicot directe. Una excessiva exigència de rendes hauria dut als sarraïns a 

l’empobriment, extrem que no interessava als Montcada, o fins i tot podria haver 

comportat la seva partença. Si bé a Aitona no s’ha documentat la fugida de població 

per motius de pressió econòmica exercida per la família senyorial, ja hem vist que 

alguns autors sostenen la teoria que al segle XV els sarraïns emigraren a les senyories 

nobles on la pressió econòmica era més laxa que sota el domini del rei.  

L’exemple de l’aljama de Sot de Ferrer, al País Valencià, il·lustra la capacitat 

de pressió que aquestes tenien. Els musulmans d’aquella vila, sota domini de Pere de 

Vallterra, van fugir massivament una nit d’abril de 1421 al·legant que el senyor els 

exigia cada cop rendes més altes. Aquesta fou en realitat la segona fuga, ja que el 

1394 s’havia produït una situació idèntica27. Si això s’hagués esdevingut a la Baronia 

d’Aitona hauria estat la ruïna de la família senyorial que depenia econòmicament de 

les seves populoses aljames, els Montcada havien entès que era preferible rebaixar la 

sofra que perdre aquesta valuosa població28.  

                                                 
27 E. GUINOT, F. J. CERVANTES, “Conflictes agraris...”, pàg. 212-213. 
28 Cert és que en èpoques de carestia i dificultat els senyors i els reis arribaven a acords puntuals amb 

les aljames per reajustar les exaccions; ho documenta també J. Mutgé a la ciutat de Lleida on, quan 

l’aljama estava empobrida, se l’eximia d’alguns pagaments o se li reduïa la quantitat a pagar. J. 

MUTGÉ, L’aljama sarraïna de Lleida... 
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8. CONCLUSIONS 

 

 Comprendre la dinàmica de funcionament de l’aljama d’Aitona al segle XV, 

l’explotació que feia de l’entorn i la seva relació amb la casa senyorial dels Montcada 

implicava, necessàriament, saber com hi havia arribat i per què aquest grup de població 

era demogràficament tan important a la zona del Baix Segre. Calia, doncs, conèixer com 

s’havia esdevingut, tres-cents anys abans, el procés de conquesta feudal i determinar 

com les estratègies de repoblament amb colons i de submissió de la població indígena 

van donar lloc a una de les principals característiques de la Baronia d’Aitona,  

l’existència d’unes aljames populoses. 

L’arribada de les hosts del comte de Barcelona i el comte d’Urgell va suposar no 

només la imposició d’un nou ordre territorial, amb la divisió arbitrària del territori en 

feus administrats per un senyor, laic o religiós, sinó també la desaparició de nombroses 

alqueries i almúnies, especialment aquelles situades en cotes elevades en les quals la 

població indígena podria haver-se aquarterat. El territori es despoblà i la població 

indígena que restà fou traslladada, deportada, majoritàriament al Baix Segre, la Ribera 

d’Ebre i el Baix Ebre. La documentació escrita conservada no és explícita respecte a 

aquesta estratègia, no obstant això, crec que no és qüestionable que aquestes 

deportacions van ser un fet. Més enllà del gairebé anecdòtic esment dels sarraïns de 

Siurana que habitaven a Seròs després de la conquesta, la simple observació dels mapes 

amb les aljames existents al territori a la baixa edat mitjana denoten una estratègia de 

concentració poblacional al llarg dels rius Segre i Ebre. No és casual tampoc que siguin 

els indrets on es dicten cartes de seguretat i Lleida -on possiblement també se’n dictà 

una però no es conserva- els receptors d’aquesta població traslladada. Amb aquests 

documents la submissió es vestia de condescendència, de misericòrdia cristiana.  

La tria del Baix Segre, així com de la resta de territoris receptors, no era 

atzarosa. El trasllat de la població indígena a aquesta zona fèrtil i productiva tenia una 

doble finalitat: d’una banda minimitzar l’impacte de la colonització disminuint el 

nombre de colons necessaris per a treballar les terres i d’una altra, però estretament 

vinculat a això, disposar d’una mà d’obra coneixedora del medi i del sistema de rec 

capaç d’obtenir des del primer moment una important rendibilitat d’aquelles terres. Els 

nous senyors feudals tenien pressa per acumular renda i la població musulmana garantia 

aquesta immediatesa. Deportar un nombrós contingent poblacional a les planes 
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al·luvials fèrtils i obligar-lo a treballar les terres permetia obtenir unes rendes des de 

l’endemà mateix de la deportació i així contrarestar tant el buit rendístic de les terres 

encara no repoblades, com les exempcions de renda atorgades als nous colons a les 

cartes de poblament.  

D’altra banda, aquest trasllat forçat de la població sarraïna a la zona del Baix 

Segre va provocar l’arribada d’una massa de gent -que difícilment podrem quantificar 

mai- que s’acoblà a les aljames preexistents de Gebut, Aitona, Carratalà, Seròs, Algorfa 

i Mequinensa, tot desestructurant-les. L’arribada fou massiva, en proporció amb la 

població que havia romàs després de la conquesta de manera que, a Aitona, va ser 

necessari ampliar el nucli d’hàbitat i crear nous carrers i, evidentment, noves cases. Les 

aljames, doncs, hagueren d’absorbir aquest contingent poblacional nouvingut al llarg de 

la baixa edat mitjana. S’hagueren d’esforçar per rearticular-se, probablement d’una 

manera diferent a com ho havien fet fins al moment i no només perquè estaven 

subjectes a un nou ordre legal i econòmic, sinó també perquè, la deportació havia 

trencat els conceptes de llinatge, clan, tribu i família sobre els quals s’havien articulat 

fins al moment. A més, s’havia desposseït als sarraïns i d’alguna manera els indígenes 

romanents i els indígenes deportats hagueren de repartir-se la terra que destinarien a la 

seva subsistència. Desposseïts i sotmesos passaren a treballar unes terres que ja no els 

pertanyien sinó que estaven en mans d’un senyor que n’era amo per dret de conquesta.  

Tota aquesta estratègia tenia com a finalitat última desproveir l’aljama de les 

seves eines de cohesió, dividir-la per a sotmetre-la i sotmetre-la per a explotar-la 

econòmicament, talment com una colònia. L’excusa: els musulmans eren els altres, els 

diferents, els vençuts, els infidels. Sobre aquesta feble base s’articulava tot el discurs 

feudal per a justificar la submissió i l’explotació de la població indígena. La lluita 

contra l’infidel havia motivat formalment la conquesta i la victòria legitimava als 

nouvinguts a sotmetre la població sarraïna. La qüestió de la religió, en realitat, era 

l’excusa per a aplicar polítiques d’exigència de renda diferents entre indígenes i colons, 

per explotar econòmicament als primers. Era necessari, doncs, per a l’economia 

senyorial, mantenir aquesta excusa sobre la qual s’assentava l’abús. Els musulmans 

havien de seguir essent els “altres”, ben diferenciats dels pagesos cristians. Amb aquesta 

intenció d’accentuar la diferència, la corona i els senyors feudals, tant laics com 

religiosos -i els Montcada no n’eren una excepció- van promoure al llarg de l’edat 

mitjana polítiques destinades a evitar l’assimilació d’aquesta població. L’assimilació 
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hauria comportat la desaparició d’unes rendes molt quantioses. Dintre d’aquestes 

polítiques cal incloure-hi no només les prohibitòries, com la dificultat en els matrimonis 

mixtes, les obligacions a vestir-se i pentinar-se d’una manera determinada o la 

segregació física dels barris de les aljames (especialment a les ciutats) sinó també 

aquelles mesures que, a priori, poden semblar destinades a la tolerància o la convivència 

com el manteniment de la llengua àrab i les lleis islàmiques o fins i tot l’existència de 

les mateixes aljames. Insisteixo, malgrat les aparences la intenció final no era altra que 

la de mantenir i fomentar la diferència per justificar l’explotació. Paradoxalment, per als 

musulmans l’existència d’aquestes aljames era el que els permetia articular-se i enfortir-

se davant els abusos senyorials. Només una aljama forta, conscient del seu pes en 

l’economia de la senyoria, podia emprendre accions com la de l’aljama de Seròs davant 

la impossibilitat d’afrontar la sofra. El pes demogràfic d’aquesta comunitat tant a 

Aitona, com a Seròs, és inqüestionable, i això era el que li atorgava força. La minoria 

sotmesa era aquí la majoria minoritzada i alhora el motor i base sobre la qual 

s’articulava l’economia senyorial.  

La població sarraïna d’Aitona no es concentrava a la moreria de la vila sinó que 

s’estenia més enllà dels límits d’aquesta, límits que d’altra banda no eren físics. Existia 

doncs un veïnatge sense, aparentment, excessius problemes entre les comunitats, les 

cases i les terres eren contigües, si bé, com hem comprovat, hi havia una tendència a la 

concentració del patrimoni familiar. Així mateix, la compravenda de finques tan 

rústiques com urbanes entre els membres de les dues comunitats era una realitat. Manca, 

però saber en quin grau aquesta coexistència es traduïa també en una convivència i en 

quina mesura es produïa una interacció entre els individus més enllà de les transaccions 

de terres i cases. El fet que l’aljama conservés l’idioma propi al segle XV, redactés 

documents en àrab i els custodiés és símbol de la seva fortalesa, però també de la seva 

endogàmia i tancament en ella mateixa. A més, l’aljama era tan nombrosa que 

possiblement la interacció d’alguns dels seus membres amb els veïns cristians d’Aitona 

podia arribar a ser mínima. Per tant caldria matissar el concepte convivència quan ens 

referim a aljames tan populoses i en viles on la població cristiana és minoritària.  

La veritable diferència entre els vassalls cristians i els vassalls musulmans la 

marcaven les rendes en moneda i els treballs obligats per la casa senyorial. Pel que fa a 

les rendes fruit de l’explotació directa del camp no hi havia diferències entre camperols 

ja que el que es gravava era la terra independentment de qui en fos el possessor o qui la 
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treballés, la desigualtat apareixia en la ramaderia i en el que podrien anomenar-se 

impostos directes, és a dir, els que eren exigits en moneda directament a cadascuna de 

les comunitats.  

Als pastors sarraïns se’ls exigia la çadega que, com hom ha pogut comprovar, 

consistia en el pagament d’1 diner per cada cap de bestiar. Els ramaders cristians, en 

canvi, havien de fer front al delme, tot i que no s’explicita com s’abonava, si pagant en 

moneda una desena part del preu del ramat o a partir d’una part dels productes derivats 

del bestiar (carn, llet, llana) o fins i tot amb un animal. Trobem ja el que serà una 

constant entre els musulmans d’Aitona, la necessitat de recórrer al mercat per obtenir 

moneda.  

A l’aljama s’exigia també 1000 sous de sofra anuals, aquesta és una xifra 

realment elevada si es compara amb la quístia que s’aplicava sobre el conjunt dels 

vassalls i que ascendia a la quantitat de 1300 sous anuals. He estimat que una família 

musulmana, entesa com un foc, havia d’abonar anualment en concepte de rendes 

monetàries al senyor 19 sous i 6 diners. Per afrontar aquests pagaments els sarraïns es 

veien obligats a acumular diners, i per tant havien de vendre els productes que 

conreaven a l’horta. L’excedent, si se n’obtenia, era el resultant d’haver abonat primer 

delme i albaquela al secà i quart, quint o delme al regadiu més l’onzè del que restava. 

Una altra manera d’aconseguir moneda era a través dels treballs obligats, les 

prestacions de treball, per la casa senyorial als quals els musulmans estaven obligats 

sempre que el senyor ho necessités. Aquest era en realitat el veritable símbol de la 

submissió sarraïna, la llibertat dels Montcada per gaudir de la seva força de treball en 

benefici propi. La discreció d’aquestes feines distorsionava els ritmes de treball dels 

pagesos sarraïns i entrava en conflicte amb l’explotació dels seus propis camps. I si bé 

rebien una compensació econòmica per aquestes feines, eren preus per sota de mercat.  

Els pagesos d’Aitona es veien, doncs, en la necessitat de portar els seu productes 

al mercat per poder acumular moneda. Aquests productes procedien de les terres que 

posseïen al terme i, probablement, als termes veïns. La societat aitonenca era 

eminentment pagesa i la seva subsistència es basava en l’explotació del camp. La 

parcialitat de les dades de què disposo no em permet assegurar amb rotunditat que 

l’horta fou l’opció preferent perquè no he pogut obtenir una estimació de les hectàrees 

de secà conreades. Això no obstant, la desigualtat en el nombre de terres de regadiu 

declarades respecte a les de secà indica que així va ser, si més no entre els sarraïns. El 
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plet sobre l’aigua de la séquia Major mantingut entre la família Montcada i l’orde de 

l’Hospital no fa més que corroborar aquesta importància de l’horta en l’economia de la 

Baronia. La violència emprada pels pagesos de Seròs sobre els de Gebut i la seva horta, 

així com el segrest de persones, la captura d’animals i el robatori practicat pels 

Montcada a les viles dels hospitalers són un reflex del perill que suposava per a la seva 

economia la manca d’aigua per regar. No hi hagué, tampoc, una estratègia senyorial per 

potenciar el secans. 

L’horta d’Aitona estava regada per un sistema compartit per les viles de Soses, 

Gebut, Aitona, Carratalà, Seròs i Algorfa format per dues séquies la Major i la de 

Remolins de més de 10 quilòmetres cadascuna. En origen dos sistemes independents en 

ús abans de la conquesta feudal i units, possiblement al segle XIII, amb l’allargament de 

la séquia de Remolins fins a fer-la desaiguar a la séquia Major i guanyar així hectàrees 

de rec al terme de Gebut.  

L’arqueologia hidràulica ha estat determinant per estudiar i comprendre aquest 

sistema mentre que els programes SIG han estat la clau per a conèixer les hectàrees 

regades reals. El treball realitzat ha consistit, doncs, en contrastar la informació aportada 

per la lectura de documents diversos procedents de diferents arxius, el treball de camp 

mitjançant la prospecció intensiva, a peu, de l’horta actual d’Aitona, per conèixer i 

documentar tant les séquies com els braçals i el parcel·lari, i la cartografia tant la 

històrica com l’actual. Només la combinació de la diferent informació aportada per 

cadascuna d’aquestes fonts permetia delimitar l’espai de conreu i realitzar una anàlisi 

exhaustiva del medi i l’explotació que en feia l’aljama. Ha estat d’aquesta manera que 

he pogut determinar que les modificacions contemporànies en el cabal del riu n’havien 

canviat el curs, per tant no es podia realitzar un estudi espacial de l’horta d’Aitona sense 

conèixer el traçat del Segre en època medieval i poder desestimar tant les hectàrees 

actualment conreades, que a la baixa edat mitjana es trobaven dintre del llit del riu, com 

les zones inundables que no eren destinades de forma habitual al conreu. Detectades i 

eliminades del còmput aquestes zones, s’ha pogut concloure que l’extensió regada del 

sistema de la séquia Major a Aitona era, com a màxim, de 80 ha de les quals 30-31 ha 

eren treballades i posseïdes pels membres de l’aljama en règim d’emfiteusi. La 

preferència per l’ús del contracte emfitèutic denota una voluntat de mantenir treballades 

les terres de conreu. Aquest tipus de contracte permetia el sotsarrendament i la venda, 

dues opcions que impedien que un camp restés erm i improductiu.  
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Sense arribar als extrems de posseir un únic arbre, com els musulmans de les 

comandes d’Ascó i Miravet, les parcel·les d’horta dels sarraïns d’Aitona eren petites. 

Els pagesos sarraïns posseïen diverses parcel·les disperses pel terme, totes elles de 

petites dimensions, la suma de les quals no superava 1 ha per pagès, de fet, la gran 

majoria no superaven les 0,5 ha. La reduïda quantitat de terra que posseïen, de mitjana, 

els pagesos sarraïns d’Aitona, era conseqüència també de les deportacions posteriors a 

la conquesta. La població deportada va haver d’adaptar la nova realitat poblacional a un 

sistema de rec i una horta preexistent que no podia ser ampliada. A Torres de Segre, vila 

situada a la riba oposada del Segre, en canvi, la situació es produí a la inversa, al 

sistema de rec i l’horta creats en època feudal s’atragueren els colons necessaris per a 

treballar-la, fent possible repartir lots de terres més grans. Les 30-31 ha calculades per 

als pagesos sarraïns d’Aitona es repartien, doncs, de forma desigual entre els membres 

de l’aljama. Aquesta diversitat en la quantitat de terres posseïdes es traduïa en un 

desigual repartiment de la riquesa a l’interior de l’aljama, on algunes famílies posseïen 

suficient terra per autoabastir-se, mentre que d’altres podien tenir dificultats per garantir 

el seu horitzó de subsistència. Des de l’òptica pagesa, doncs, hi havia tres grans grups: 

possessors amb lots de terres més grans que necessitaven de la contractació de jornalers 

per poder-les treballar, pagesos que treballaven les seves pròpies terres i podien abastir-

se i afrontar les rendes senyorials i pagesos que o bé no posseïen terres o bé en tan poca 

quantitat que havien de vendre la seva força de treball. L’aljama no era doncs el bloc 

homogeni que la documentació mostra en parlar només de sarraïns sinó que entre 

aquests hi havia una diferent repartició de la riquesa.  

Les petites explotacions no es destinaven al conreu d’un únic producte perquè 

hauria estat inviable per a la supervivència pagesa. L’única excepció, possiblement, eren 

les vinyes i els camps de cereals, que havien estat introduïts a l’horta amb la conquesta 

feudal i dels quals sí que hi ha notícia de monocultiu en algunes finques. S’observen a 

Aitona les dinàmiques detectades per altres territoris com la preferència de l’horta 

respecte els conreus de secà o l’emplaçament de les terres segons la intensitat del treball 

a invertir en la seva explotació, amb els horts més propers al poble i els secans més 

allunyats. Més enllà de la seva ubicació, l’exigència de parts de fruits era diferent entre 

el secà i el regadiu, essent major en aquestes darreres terres que tenien garantida una 

major productivitat. Regar les terres permetia mantenir i controlar la seva producció i, 

de retruc, garantir les rendes que havia de rebre la casa de Montcada. Per tant, la família 



 243 

senyorial, conscient de la riquesa que suposava el rec per a les seves terres va optar per 

mantenir aquesta infraestructura sense grans variacions.  

Tanmateix, com hem vist, els Montcada introduïren a l’horta aitonenca els 

conreus més típicament associats al feudalisme: la vinya i el cereal. Si bé resultà senzill 

adaptar l’explotació del cereal a la lògica d’acumulació de renda feudal, amb la vinya 

fou més complex. Atès que els sarraïns no elaboraven vi, la casa de Montcada tingué 

problemes per establir quina proporció de la collita havien de dur els musulmans als 

magatzems senyorials i fent necessari alfarrassar la collita. Es posa de manifest, doncs, 

un xoc entre els interessos rendístics d’aquesta família i la lògica productiva de la 

comunitat musulmana.  

La introducció massiva i guiada d’aquests dos productes no va fer desaparèixer 

altres conreus propis de l’horta com les verdures, les hortalisses, els llegums i la fruita, 

més destinats al consum domèstic. El manteniment d’aquest tipus de producció, perible 

perquè havia de ser consumida amb brevetat després de la seva collita, aparentment 

hauria d’entrar en contradicció amb la dinàmica feudal d’acaparament de renda en 

espècies, atès que els magatzems senyorials s’omplirien de productes que en un breu 

espai de temps no serien aptes per al consum i això obligaria els Montcada a dur-los 

immediatament al mercat convertint-se així en els majors verdulaires de la zona1. Lluny 

d’això, la família senyorial adaptà l’acumulació de fruits d’aquest tipus de conreus i 

emmagatzemava només aquells que podien ser assecats i consumits amb posterioritat o 

bé reservats per a ser sembrats en els seus camps, tasca que, recordem, faran els 

musulmans. Monetaritzar aquestes rendes hauria estat, probablement, més productiu per 

als Montcada però el reduït volum de producció de les petites finques sarraïnes ho 

impossibilitava. L’excedent no era tan elevat per poder portar-lo al mercat i canviar-lo 

per la moneda suficient per afrontar les rendes.  

L’estratègia de la família Montcada va ser adaptar una realitat preexistent a les 

seves necessitats com a senyors feudals i al seu modus vivendi. Això implicava posar a 

treballar en el seu benefici la població que tenia sota el seu domini mitjançant una 

explotació intensiva del territori que li permetia acumular rendes tant en espècies com 

en moneda. Mantingueren la població per interès: perquè podien exigir un major 

                                                 
1 “... los respectives procesos de Trabajo tienen distintos contenidos y efectos sociales. El andalusí se 

organiza más autónomamente, puesto que no hay dominio sobre las persones y por consiguiente no hay 

renta, y su resultado –fruta fresca y pasas- no facilita ninguna acumulación de riqueza  estable. En todo 

caso los excedentes, si los hay de consideración, acudiran al mercado urbano. No habrá, pues, feudales o 

señores de renta, en todo caso, verduleros” M. BARCELÓ, Arqueologia Medieval..., pàg. 208-209. 
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nombre de rendes i perquè els era útil per assegurar la continuïtat de l’explotació d’unes 

terres que, en definitiva, portaven segles treballant i aquest coneixement no només de la 

terra sinó també del rec i la seva gestió s’havia transmès de generació en generació. La 

família senyorial, en definitiva, va fer  treballar un engranatge que, de fet, funcionava 

molt abans de la seva arribada al territori i va saber modificar-lo per adaptar-lo a les 

seves necessitats de renda com a senyors feudals. Resumint, els Montcada van saber 

redirigir la producció de l’espai agrari conquerit cap a l’acumulació de renda. 

Tanmateix, però, la gestió directa del camp i del sistema de rec restava en mans dels 

vilatans que eren els autèntics encarregats del seu funcionament. 

En realitat, doncs, el tret distintiu de la Baronia, presència majoritària de 

població musulmana, va ser un benefici per la família Montcada que tenia en aquests 

camperols mà d’obra eficaç. Això no obstant i, ja que no estaven adscrits a la terra i 

tenien llibertat de moviment dins de la Corona, la família senyorial va haver d’aprendre 

a mantenir un equilibri entre el que exigia i el que atorgava marcant sempre de forma 

evident el seu domini. Per aquest motiu els musulmans podien conservar el seu temple, 

utilitzar la seva llengua, mantenir els oficials de l’aljama i jutjar amb les seves pròpies 

lleis dins de la comunitat; prerrogatives de les quals, d’altra banda, gaudien totes les 

aljames de la Corona d’Aragó, i que tenien com a única finalitat acontentar una població 

espremuda econòmicament per mantenir-la en el territori alhora que incentivaven la no 

assimilació d’aquest grup poblacional.  

Malgrat totes les dificultats no es pot posar en dubte que l’aljama d’Aitona 

s’havia adaptat al seu entorn i havia après a optimitzar els seus recursos de treball. Els 

pagesos havien aconseguit un coneixement suficient del seu medi proper per, amb els 

petits lots de terra que posseïen, alimentar-se, satisfer la part de fruits senyorial i obtenir 

l’excedent necessari per alimentar animals, sembrar i comerciar a petita escala al mercat 

local o al proper. Ara bé, l’equilibri de tots els factors que feien possible aquesta 

subsistència, el funcionament de la Baronia i, en definitiva el manteniment de statu quo 

de la família Montcada, era molt feble, l’alteració de qualsevol d’ells distorsionava la 

resta i impedia assolir els horitzons de producció necessaris. L’equilibri, però, era alterat 

per factors externs, la Guerra Civil i la pesta que va despoblar l’aljama de Seròs, 

l’avinguda del riu que va inutilitzar la peixera de la séquia Major i va impedir el rec.  

Com bé diuen els documents, l’aljama era el tresor dels Montcada, la sòlida base 

de la seva situació privilegiada. Per això pocs anys després de l’expulsió dels moriscos, 
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el llavors marquès d’Aitona no es lamentà d’aquesta expulsió per qüestions 

sentimentals, sinó perquè ja no hi havia mà d’obra per treballar el camp ni camperols als 

quals exigir renda. La base de l’economia senyorial s’havia reduït i deixava de garantir 

la seva continuïtat. L’única preocupació del marquès era el seu drama econòmic i no el 

drama humà que molts dels habitants dels seus domini havien patit amb l’expulsió.  

 

El funcionament de l’aljama d’Aitona no és substancialment diferent del de les 

estudiades en altres viles i ciutats de la Corona d’Aragó. L’articulació interna, la 

presència d’uns oficials, l’ús de la llengua i les lleis són constants en tots aquests 

estudis. Però, tal vegada el que més es repeteix és la premissa que reben una major 

pressió rendística que els membres de la universitat. Això és quelcom que ha quedat 

sobradament demostrat. I encara, que aquesta pressió és superior a les aljames de 

reialenc. No poso en dubte aquesta afirmació, no estic en disposició de fer-ho. Això no 

obstant crec que caldria conèixer quina és la situació real, en l’àmbit econòmic, de 

cadascuna d’aquestes aljames per matisar aquesta pressió. Pagar més rendes no suposa 

rebre una major pressió fiscal si es disposa de capital i patrimoni per afrontar-les o si 

aquestes són d’un import baix. Per tant, tal com s’ha realitzat en el cas d’Aitona, cal 

combinar tres variables: nombre d’habitants de l’aljama, superfície de terra conreada, 

rendes. Només amb la combinació d’aquestes dades, i si és possible caldria afegir la 

productivitat de la terra, hom serà capaç de copsar quantitativament la realitat de 

cadascuna de les aljames estudiades i podrà realitzar una comparativa objectiva de les 

dades fruit de l’anàlisi. Ara per ara l’únic que els investigadors podem fer és comparar 

les xifres totals del que pagaven cadascuna d’aquestes comunitats sense atendre a les 

altres dues variables, fet que provoca que aquest exercici comparatiu pugui dur a 

estimacions esbiaixades. Les preguntes que es plantegen al respecte són moltes: paguen 

més rendes les aljames amb més població, o les que posseeixen un major nombre de 

terres a conrear, o ambdues, o simplement els senyors imposen les rendes 

arbitràriament? Així doncs, només analitzant les aljames una per una mitjançant la 

combinació d’aquestes tres variables hom podrà finalment respondre a aquestes 

preguntes, establir quines eren les comunitats que rebien una major pressió fiscal i 

determinar què la motivava. Evidentment, l’alteració d’alguna d’aquestes variables farà 

modificar l’equació. Una mala collita, una disminució sobtada o un augment de la 

població, una avinguda del riu que inutilitza les terres i destrueix la collita, una sequera, 
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són factors que, com hem pogut comprovar en el cas d’Aitona, desestabilitzen el fràgil 

equilibri. 

Finalment, caldria comparar les dades obtingudes amb les de les universitats 

cristianes. Només així coneixerem el veritable grau de submissió i explotació 

econòmica a què se sotmetia a les comunitats musulmanes.  

 

Si bé, aparentment a Aitona s’havia trobat un equilibri hom no pot determinar si 

la pressió fiscal exercida per la família Montcada sobre els seus vassalls musulmans 

podria qualificar-se d’excessiva. Tan sols quan s’obtinguin, per altres aljames del 

territori de la Corona, dades similars a les aquí s’aporten hom podrà realitzar 

comparatives en igualtat de termes i establir uns barems que determinin en quines 

aljames la pressió senyorial, en l’àmbit rendístic, era abusiva. És cert que són dades 

difícils d’obtenir perquè la documentació conservada és desigual al territori. Tanmateix, 

però, properes investigacions han de ser enfocades en aquest sentit per obtenir un major 

coneixement del conjunt dels habitants musulmans de la Corona d’Aragó. 
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10.1 ANNEX DOCUMENTAL 

  

 L’annex documental recull els documents referents al plet entre els Montcada i 

l’orde de l’Hospital al segle XIV, el llistat de Rendes que manaren redactar Mateu i 

Orfresina de Montcada i, finalment, el Capbreu Antich de la vila y teme d’Aytona. Els 

documents estat ordenats cronològicament.  

La transcripció s’ha realitzat seguint les normes estàndard: s’han desenvolupat 

les abreviatures i s’ha procedit a la puntuació del text. Al seu torn, s’han emprat els 

apòstrofs quan ha estat necessari. En aquelles ocasions en què el document uneix dues 

paraules i aquestes no poden apostrofar-se hom ha optat per separar-les amb un punt 

volat. És necessari especificar que, tot i que s’ha optat per accentuar les paraules 

segons la normativa actual, he preferit no posar accents en els noms musulmans per 

no induir a error.  

 A peu de plana, mitjançant una nota, s’han indicat totes aquelles frases que 

estaven anotades al marge dels documents origials. Per la seva banda, les paraules 

il·legibles han estat substituïdes per aquest símbol [...], mentre que les paraules que 

presentaven una difícil lectura o que han presentat dubtes a l’hora de transcriure-les 

han estat escrites entre corxets []. Amb el símbol \ / s’ha marcat el text que estava 

escrit entre línies, com un afegitó. 

 Cal especificar, però, que no ha estat corregida l’ortografia i que, exceptuant 

els casos mencionats en el paràgraf anterior, s’ha mantingut sempre, i sense excepció, 

l’ortografia original. 

 Finalment, cal especificar que a la transcripció del Capbreu Antich s’han afegit 

uns números en negreta davant de cadascuna de les possessions declarades. Són 

números correlatius començant des de l’1. Són, doncs, números afegits per mi que no 

apareixen al document original. La finalitat era la d’identificar cadascuna de les 

possessions per aprofundir en l’estudi i anàlisi del document i facilitar la cerca de les 

referències que s’han introduït a les notes a peu de plana al llarg del present treball. 



 



 

1344, juliol, 14, Lleida  

ACB, Gran Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-146 

 

In Christi nomine noverint universi [cum] inter venerabilem et religiosum 

fratrem Bartholomeum de Villafrancha locumtenentem comendatoris domus Gardeni 

Ilerde ordinis hospitalis sancti Johannis Iherosolimitani ac procuratorem seu 

yconomum, honorabilis et religiosi viri fratis Petri Alquerii prioris ordinis supradicti 

in [prioratum] Cathalonie et universitatem et homines loci de Ajabuto ex una parte, et 

Abraffim de Alboneyha sarracenum sindicum et procuratorem universitatis hominum 

loci de Seros, ac homines et universitatem dicti loci de Seros ex parte altera super 

cequiam de Seros et eius presa seu aqueductis diversarum questiorum materia extitit 

suscitata. Dicebant, namque homines dicti loci de Seros, quod ipsi et eorum 

predecessores erant et fuerunt in possessione vel quasi habendi et faciendi cequiam 

per quam aqua discurrit proveniens ex flumine Sicoris cum qua rigantur ipsorum 

honores et possessiones et quod erant et fuerunt in possessione [recipiendi] dictam 

aquam et faciendi et construendi dictam cequiam in quacumque p[arte] ipsus termini 

de Ajabuto situati iuxta flumen Sicoris tam super loco de Ajabuto quam infra locum 

predictum de Ajabuto. Dicebant etiam, se et predecessores eorum, fore et fuisse in 

possessione vel quasi recipiendi de ipso termino de Ajabuto et de quacumque parte 

ipsius termini ramam, gleves et lapidis ad faciendum fulciendum en aptandum 

pixeriam dicte cequie dum tamen dicta rama non esset arboris fructifferi et lapidis non 

fuerint in solamento vel spona, dicebant etiam se et predecessores suos esse et fuisse 

in possessione habendi dictam cequiam que sit amplitudinis in solo sexdecim 

palmorum et quod si in [quex]erio cequie supradicte essent arbores seu arundines 

impeditores transitum aque dicte cequie quod ipse arbores et arundines possent 

scindere vel evellere et [ponere] ad fulciendum vel aptandum dictam pexeriam in 

quorum possessione asserebant et asservunt se turbari et inpediri per homines de 

Ajabuto indebite et iniuste preffati viri locumtenens comendatoris, ac procurator seu 

yconomus, preffati honorabilis domini prioris et homines loci de Ajabuto et Arnaldus 

Bartholomei, habitator Ilerde, sindicus et procurator substitutus universitatis hominum 

sepefati loci de Ajabuto, negando predicta asserebant quod dictis hominibus de Seros 

non dicebat recipere seu mitere facere seu construere cequiam supradictam in aliquam 

parte termini de Ajabuto, suptus villam nec unquam fuit usitatum et precipue per loca 

que essent plantata seu culta, dicebant etiam quod non licebant dictis hominibus de 



 

Seros recipere ramam, broçam seu lapides sive gleves in aliqua parte termini de 

Ajabuto absque voluntate hominum ipsius loci Ajabuti vuylles que fos rama de 

miganes vel lapides sive codols dels arenys ho miganes nec unquam fuit aliquid 

ussitatum. 

Et quod si homines de Seros fuerint unquam in possessione faciendi predicta 

que asserunt quod dicta possessio fuit clandestina et aliquando violenta et per 

potentiam usurpata. Dicebant etiam se gravari per dictos homines de Seros in eo quod 

dicti homines de Seros quando eos venire contingerit pro refficiendam seu reparanda 

dicta cequia veniun in magna multitudine more ostili non sequendo inter publicum sed 

deniando ad ipso veniunt per vineas et per campos et fructus dictorum hominum loci 

de Ajabuto dissipant et consumunt.  

Dicebant etiam quod anno proxime preterito homines de Seros, contra 

voluntatem hominum loci de Ajabuto, [preco] novi operis [inun]tatione facta eisdem 

in opere per Jacme Lapilli aperierunt et fecerunt novam cequiam per quodam 

[predium] Mingueti de Guardiola dicti loci de Ajabuto et nichilominus cum 

contradicerentur eisdem dictum opus sono emisso et congregatis hominibus de 

Aythona, de Calaterrano et de Seros, dicti homines de Seros mano armata intrarunt 

terminum loci de Ajabuto et homines dicti loci et locum temptarunt invadere et 

pugnare et invassissent et pugnassent nissi fuissset eis prohibitum per homines loci de 

Aythona et [eo tunc] talarunt aliquas vineas et arbores in dicto [loco] termino dicto 

loci de Ajabuto et alia dampna deberunt pro quibus honorabilis Jacobus de Alossio 

vicarius Ilerde processit pro pace et treuga contra aliquos singulares tam christianos 

quam sarracenos preffati loci de Seros. 

Tamdem partes predicte pro bono pacis et concordie et causa expensarum et 

missionum evitandarum super predictis questionibus et earum qualibet necnon super 

omnibus aliis questionibus et demandis motis seu movendis occasione predictorum et 

super omnibus aliis quibusvis emergentibus vel dependentibus ex eis communiter vel 

divisim universaliter vel particulariter compromisserunt in venerabiles providos et 

discretos viros dominos Jacobum Calbeti, legum doctorem, et Arnaldum Calbeti, 

civitem Ilerde, presentes tanquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compossitores. 

Ita quod quicquid dicti arbitri, arbitratores et amicabiles compossitores dixerint seu 

pronunciaverint super questionibus predictis vel aliqua ex eis comuniter vel divisint 

interloquendo vel diffiniendo, iure, laude vel composicione ratum et firmum a 

partibus predicti perpetuo habeantur sub pena mille morabetinorum auri de qua tercia 



 

pars adquiratur parti adquiescenti et alia tercia pars domini arbitris, arbitratoribus et 

amicabilibus compositoribus et alia tercia pars honorabile domino vicario Ilerde vel 

eius locumtenenti nomine domini regi. Ita quod pars non adquirens dicte sentencie seu 

pronunciacioni penam predictam solvere teneantu dividendam ut superis est 

expressum, prout hec et alia in compromisso in et super predictis per partes predictas 

facto et firmato lacius sunt contenta. Quare dicti domini arbitri, arbitratores et 

amicabiles compositores processerunt ad sentenciam ferendam super predictis sub 

forma que sequitur: 

Unde nos Jacobis Calbeti, legum doctor, et Arnaldus Calbeti, civis Ilerde 

arbitri, arbitratorem et amicabiles compositores, vissis propositis et petitis per partes 

predictas coram nobis et quodam processu habito super questione dicte cequie inter 

dictas partes coram oficiali Ilerde pro reverendo domino Episcopo necnon et quodem 

alio procesu facto per honorabilem Vicarium Ilerdem contra aliquos hominos 

singulares dicti loci de Seros, tam christianos quam sarracenos, et quibusdam 

peticionibus coram nobis propositis per partem Hospitalis predicti et quibusdam 

informationibus nobis in scriptis oblatis pro qualibet partium. Visis etian in nostris 

[subjectis] occulis termine loci de Ajabuto et cequiis locis ac rebus super quibus seu 

quorum occassione dicte questiones suscitate fuerunt. Auditis etiam atque [discursis] 

cum diligentia et maturitate omnibus aliis et singulis que partes predicte coram nobis 

dicere, vel proponere, volunter verbo vel scriptis comunicato quia super predictis 

paritori consilio die quia presenti dictis partibus ad sententiam assignata habito [quia] 

colloquio et tractatu cum qualibet partium predictarum et sacrosantos Dei quatuor 

Evangeliis et Cruce Domini coram nobis positis in nomine sancte et individue 

Trinitatis. Arbitrando et amicabiliter componendo decernimus et declaramus quod 

universitas seu homines de Seros possint decetero inmitere et in missam ducere 

aquam ex flumine Sicoris pro rigandis honoribus et possessionibus suis quas habent in 

terminis loci de Seros per quam libet partem termini de Ajabuo libere et sine 

contradictione hominum universitatis de Ajabuto et singularium eiusdem universitatis 

subtus tamben illam rippam que appellatur rippa grossa o rippa veylla faciendo et 

aperiendo novam cequiam pro ut secundum mutacionem aque Sicoris necessitas 

suasserit novam cequiam aperiri. Sic tamen quod si novam cequiam aperiri contingerit 

seu duci per predia sive loca in quibus sint plantate arbores ,vel aliqui fructus 

seminati, vel [saci] quod eo caso universitas de Seros teneatur solvere et satisfacere 

domino, seu dominis predictorum, extimacionem dampni quod ex destruccione et 



 

emulsione dictorum arborum et fructum que continget propter dictam cequiam ad 

arbitrium et cognicionem quatuor proborum hominum videlicet duorum hominum loci 

de Seros et duorum hominum loci de Ajabuto.  

Et item, arbitrando decernimus et declaramus quod decetero cequia predicta de 

Seros iam constructa seu construenda in posterum sit et esse possit latitudinis seu 

amplitudinis sexdecim palmorum et quod arboris nunc existentes in rippa dicte cequie 

infra spacium dictorum sexdecim palmorum teneatur evellere radititus domini 

arborum infra spacium quindecim dierum postquam requissiti fuerint, vel dicte 

arbores que infra dictum terminum evulse non fuerint homines de Seros possint 

scindere et evellere et convertere in opus cequie supradicte. Et si decetero noviter 

arbores plantarentur in rippa dicte cequie infra spatium sexdecim palmorum 

predictorum, quod liceat hominibus de Seros dictos arbores evellere et scindere et in 

opus dicte cequie covertere propria auctoritate alicuius consensu inde minime 

expectato.  

Item, decernimus et declaramus modo quo supra quod si homines de Ajabuto 

velint claudere cequiam vel cequias derelictas pro homines de Seros propter 

mutationem cequie vel cequiarum noviter factarum seu constructarum quod hoc 

facere possint redigendo eam vel eas si voluerint ad culturam franque et libere et sine 

contradictione hominum de Seros sit tamen quod si homines de Seros dictam cequiam 

vel cequias antiquas velint revertere ad statum prestinum vel renovare ut aqua inde 

[...] [...] transeant quod hoc eis liceat absque contradictione hominum predictorum de 

Ajabuto propris tamen sumptibus et expensis absque satisfactionem seu esmenda 

arborum vel fructum que in dicta cequia vel cequiis obturatis seu enrunatis plantata 

fuerint sine [sata].  

Item modo, quo supra decernimus quod pro construccione seu reparacione 

dicte cequie facte vel faciende et eius pixerie liceat hominibus de Seros accipere 

franque et libere de rama de les miganes de les sots que son sos Ayabut que no seran 

plantats que sunt vel fuerint in flumine Sicoris infra terminum de Ajabuto nec non de 

lapidibus fluminis seu propre seu in rippis iusdem vel in areniys vel in miganis 

predictis. Idem quoque decernimus de glevis et broça et brocys existentibus in dictis 

arennys et medianiis.  

Decernimus etiam, quod liceat dictis hominibus de Seros pro reparacione et 

constructione dicte cequie seu pixerie eiusdem accipere libere de lapidibus de les 

roques del secà aytant com és sobre lo camí aygües vessans aavall de illis, tamen que 



 

sint pro se separate a solo et quod non sint iam destinate seu parate ad opus 

existentibus extra villam et in locis ermis et quod dictas lapides sint ducant seu portent 

ad opus cequie quod per ipsorum transitum nullum dampnum detur predictis 

hominibus de Ajabuto sane aliquibus abussibus et scandalis que sequi possent 

occassione dicte cequie et pixerie providere conantes. Decernimus et statuimus quod 

si quando homines de Seros venire contigerit ad terminum de Ajabuto pro reparandis, 

fulciendis et aptandis seu noviter construendis cequia et pixeriis quod cequierius vel 

manobrerius cum quatuor vel quinque numero ex eisdem et non amplius possint 

venire per queixerium cequie supradicte ceteri vero habeant et possint venire per iter 

publicum videlicet per lo camí Riba Segre ho per lo camí del Secà e del camí del Secà 

venir a Segre per lo camí de la barcha ad dictas pixeriam et cequiam sine dampno 

tamen et lessione quod per aliquos ex dictis hominibus de Seros in vineis vel in ortis 

vel in aliis frutibus dictorum hominum de Ajabuto minime inferatur. Veruntamen si 

ad reparationem seu novam construccionem dictem cequie seu pexerie seu in aliqua 

ipsarum parte opus sit [auditorio] hominum numeri amplietis quod liceat dictis 

hominibus de Seros et tot homines et feminas adhibere et ponere in quexerio quod 

necessari fuerint reparacioni construccioni predictis pro ut operis qualitas hoc requirat 

sine tamen dampno lessione hominum de Ajabuto ut predicitur.  

Item, quod hominibus vel feminis de Seros venientibus ad dictum opus vel in 

eo existentibus vel ab eo recedentibus seu redeuntibus non liceat recipere de fructibus 

vinearum et aliorum predictorum hominum de Ajabuto absque ipsorum voluntate. Et 

qui contrafecerit quod e ipso incidat penam quinque solidos iaccenses que adquiratur 

comendatori loci de Ajabuto et quod super dicto dampno credatur vedalerio seu iuratis 

deputatis ad custodiendum terminum de Ajabuto quod que baiulus et iurati ac 

procuratores de Seros statim dictum bannum faciant ex solvi vel tradere pignora cum 

per baiulum loci de Ajabutum fuerint requisiti.  

Item, statuimus quod nullus de Ajabuto audeat pignorare vel iniuriam facere 

alicui dictorum hominum de Seros venientium ad operandum seu redehuntium ab 

eodem opere racione fructuum  receptorum per eos de vineis seu de aliis preditis 

dictorum hominum loci predicti de Ajabuto nec ea occassione emitatur aliquo modu 

sono per homines de Ajabuto vel de Seros sed fructuus recipiens bannum ut predicitur 

solvere compellatur.  

Item, statuimus modo quo supra quod si occassione dictorum fructuum 

receptorum per dictos homines de Seros vel occassione dicte cequie seu pexerie 



 

moveretur aliqua contradictio sive contrast inter homines de Ajabut et de Seros quod 

nullus dictorum hominum audeat sonum emitere nec ad sonum sit emissum exire 

audeant seu venire homines dictorum locorum ullo modo set ille vel illi qui sonum 

emisserint in penam incidant ducentorum solidorum iaccensium ad quam solvendam 

baiulo et hominibus loci contra quem sonus fuerint emissus compellantur per 

dominum loci sonum emitentis, et si dictam penam quovis casu non solverint vel 

solvere non potuerint quod ad eadem solvendam teneantur homies loci unde fuerit 

sonum emitens.  

Item cum super questione tale et invassionis que anno proxime preterito facte 

dicuntur per homines de Seros adversus locum homines de Ajabuto non dum plene 

deliberaverimus. Ideo quo ad presens pronunciarem obmitimus pronunciacionem 

super ipsis fiendam resservantes nobis deliberatione habita pleniori. Et predicta 

dicimus et promunciamus arbitrando et componendo mandantes ea servari per dictas 

partes sub pena in compromisso appossita partem parti in predictis quatenus 

condemptacionem sapiant condempnantes quatenus vero absolutionem sapiant partem 

a petitione alterius absolventes. Siqua vero dubia vel obscura emerserit super presenti 

sentencia seu occasione eiusdem ex potestare nobis in compromisso concessa et 

atributa per partes predictas retinemus nobis, atque salvamus, quod ea possimus 

declarare et interpretari ac decidere coniuntim vel divisim semel et plures etiam lapso 

tempore compromissi quando et ubi et quociens nobis videbitur faciendum cui 

quidem declarationi et interpretationi partes predicte stare habeant teneantur sub dicta 

pena in compromisso appossita.  

Qua quidem sententia lecta, publicata atque lata in continenti venerabilis frater 

Bartholomeus de Villafrancha ,locumtenens comendatoris domus Gardenii ac 

procurator seu yconomus, honorabilis et religiosi viri fratris Petri Alquerii, prioris 

Cathalonie, supradicti et Arnaldus Bartholomei, procurator dicti honorabilis domini 

prioris ac sindicus, et procurator substitutus universitatis hominum loci de Ajabuto et 

Raymundus Guardiola, christianus, et Maffoma Amargos, sarracenus sindici et 

procuratores universitatis hominus loci predicti d·Ayabuto, et Maçot Iuges, 

christianus, et Abraffim d·Alboneyha, sarracenus sindici procuratores universitatis 

hominum dicti loci de Seros, iamdicti firmarunt, laudarunt, aprobarunt et emologarunt 

dictam sentenciam seu pronunciacionem per dictos dominos arbitros, arbitratores et 

amicabiles compossitores. Latam in omnibus per omnia ad plenum et renuntiarunt 

omni appellationi, provocacioni, suplicacioni et in integrum restitutioni.  



 

Lata fuit hoc sentencia seu pronunciacio in civitate Ilerde in hospitio 

venerabilis et discreti domini Jacobi Calbera arbitri, arbitratoris et amicabilis 

compossitoris supradicti die sabati intitulatam sextodecimo kalendas augusti anno a 

nativitate Domini Millessimo trecentessimo quadragesimo quarto presentibus 

honorabilibus Petro de Timor et Petro de Castres civibus Ilerde et pluribus aliis 

presentibus ad predicta vocatis specialiter rogatis. 

 

Sig(signe)num mei Antonii de Podio Viridi notari publici Ilerde et etiam per 

totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum auctoritate 

eiusdem qui hec scribi, feci et clausi et predictis omnibus interfui die, anno et loco 

[prefixis]. Et est rassum et rescritum in XLV linea ubi scribitur “contra quem”. 



 

 

 



 

1350, agost, 14, Barcelona 

Biblioteca de Catalunya, Pergamí 106, reg. 5361 

 

In nomine Domini noverint universi quod nos ffrater Petrus Arnaldi de 

Parietibus Tortis Prior Cathalonie Ordinis Hospitalis Sancti Johanis Iherosolimitani ex 

parte una, et ego Raimundus de Calderiis procurator ad hec et alia specialiter 

constitutus a nobili viro Guilelmo Raimundi de Montecatheno domino de Miquinença 

cum publico instrumento facto per Guilelmum d’en Bru notarium Ffrage publicum et 

tocius regie iurediccionis quinto kalendas augusti anno subscripto, et nos Otichus de 

Montecatheno dominus de Seros ex altera, attendentes quod racionem questionis 

diucius ex orte occasione aque fluentis per cequiam aqua rigantur orte locorum 

d’Aytona, de Seros, de Calataira et de Vingania et d’Algarfa, et litis inde inter nos 

dictum priorem, ex una parte, et nobilem Guilelmum Raimundi de Montecatheno, 

olim dominum dictorum locorum, ex altera secute plura dampna et missiones fuerunt 

hinc inde sequta et longe maiora de presenti sunt parata et sequi imposterium 

sperantur insis ipsa questio celeriter decidatur. Ideo volentes parcere laboribus et 

expensis et occurrere dampnis et periculis qui sequi et inde possent pronunciamus per 

firmam et solemnem stipulacionem alter alteri et nobis ad invicem nec non et vobis 

notario infrascripto pro tanquam publice persone, pro nobis et pro aliis etiam personis 

quarum interest et intererit stipulanti quod quicquid nobilis vir Bernardus de Capraria 

super predictis dixeriter vel ordinaverit verbo vel facto per se vel per alium cui hoc 

faciendi comiserit potestandem seg[...] per nos et sequi per nostros homines faciemus. 

Quoniam nos eidem nobili Bernardo potestatem per dictam questionem decidendum 

de dicta aqua ordinandi et ipsam eciam dandi per illa loca de quibus et prout voluerit 

per se vel alium vel alios quem vel quos elegerit [...] potestatem satisfactis tamen 

primitus et de presenti dampnis que dictus prioratus ver eius homines de presenti vel 

quandocumque pro tempore inde vel racione aut accio[...] dicte cequie vel aque 

paterentur. Volentes et assencientes expresse quod ad predicta dictusnobilis possit 

eligere quam vel quas personas vel personam voluerit que dictam questionem dirimat 

et dirimant et de dicta aqua ordinet iuxta sue libitum voluntatis que tam per dictum 

nobilem quam per illum vel illos quem vel quos ipse inde elegitur possint et  habeant 

expediri absque lite aliqua et sine scriptis salvo quod ipsa ordinacio aque in scriptis ad 

eternam rei memoriam redigatum et presentibus vel absentibus partibus et etiam non 

vocatis pro ut eidem nobili vel eligendo aut eligendis ab ipso melius visum fuerit 



 

expedire. Quam ordinacionem qui sequi ut premittitur promittimus per nos et nostros 

sub pena mille morabetinorum aurii cuius mediatas domino regi et altera mediatas 

parti obtemperanti ipsi ordinationi acquiratur comissa tamen ipsa pena vel non 

comissa soluta vel non nichlominus ipsa ordinacio habeat suum vigorem et rata 

maneat atque firma aqua ordinacione negamus appellare vel ab ea recurrere ad 

arbitrium boni viri vel eam aliquant impugnare quam ipsi appellacioni et arbitrio boni 

viri et eius recursui et omni iuri usui et racioni predictis obviantibus expresse et 

excerta sciencia et pacto renunciamus. Et pro predictis omnibus et singulis 

complendis et attendendis tenendis et etiam obsevandis obligamus alter alteri et nobis 

ad invicem scilicet nos dictus prior omnia bona dicti prioratus et ego dictus 

Raimundus de Calderiis omnia bona dicti nobilis Guillermi Raimundi et nos dictus 

Otichus omnia bona nostra mobilia et immobilia habita et habenda. Et ut predicta 

majori gaudeant firmitate non vi nec dolo sed sponte iuramus nos dictus prior per 

crucem domini nostri Ihesu Christi in nostro habito fixa et ego dictus Raimundus de 

Calderiis in animam dicti nobilis Guilelmi Raimundi et nos dictus Otichus in animam 

nostram per dominum deum et eius sancta quatuor evangelia manibus nostris 

corporaliter tacta predicta omnia et singula attendere et complere tenere et observare 

et in aliquo non contrafacere vel venire iure aliquo causa vel etiam racione. Hec igitur 

omnia et singula supradicta ut dicta et expressa sunt supra facimus paciscimur 

promittimus nos partes iamdicte altera alteri adinvicem et vobis etiam notario 

infrascripto tanquam publice persone pro nobis et pro aliis etiam personis quarum 

interest et intererit recipienti et paciscenti ac etiam legitime stipulanti. 

Actum est hoc in quadam magna domo Palacii Regii civitatis Barchinone pri 

die idus augusti, anno domini millessimo trecentesimo quinquagesimo. 

S(+)num ffratris Petri Arnaldi de Parietibus Tortis prioris, S(+)num Raimundi 

de Calderiis procuratoris, S(+)num Otichi de Montecatheno predictotrum qui 

nominibus predictis hec laudamus, firmamus et iuramus. 

Testes huius rei sunt: nobiles viri Petrus de Montecatheno, ami[ran]tus 

Gilabertus de Scintillis dominus de Nules et gubernator Maiorice, Olfus de Proxida 

dominus de Almenaria, consiliarii dicti domini Regis, frater Raimundus de 

Viladamany comendator Barchinone ordinis Hospitalis, predicti Jacobus de Faro 

consiliarius, Bernardus de Area de Domo dicti domini regis, Petrus de Columbario 

iurisperitus. 



 

Sig(signe)num Bartholomei de Lauro scriptoris dicti domini regis et eius 

auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem suam qui predictis inter 

fuit et hec scribi, fecit et clausit. 



 

 



 

1351, febrer, 26 

ACB, Gran Priorat de Catalunya, pergamí 1-14-147 

 

In Christi nomine Amen. Orta [manera] questionis inter honorabilem et 

religiosum virum ffratrem Petrum Arnaldi de Paretibus Tortis priorem ordinis 

Hospitalis Sancti Johanis Iherosolimitani in Cahalonia ex una parte agente, et nobilem 

virum Guilelmum \Raimundi/ de Montechateno dominum de Miquinença 

deffendentem ex altera, racionibus infrascriptis super quibus questionibus 

honorabilibus viris proviris atque discretis personis amicis partes utriusque 

tractantibus fuit compromissum sub forma sequetem:  

In nomine Domini noverint unversi quod nos ffrater Petrus Arnaldi de 

Paretibus Tortis ordinis Hospitalis Sancti Johannis Iherosolimitani prior Cahalonie ex 

parte una, et ego Raymundus de Calderiis procurator ad hec et alia specialiter 

constitutus a Nobili Guilelmo Raymundi de Montecatheno domino de Miquinença 

cum publico instrumento facto per Guillem d’en Bru notarium Frage, publicum et 

tocius regie iurisdiccionis quinto kalendas augusti anno subscripto [prefatos] nomine 

ex altera. Attendentes [...] [...] seu auniencia que super invasionem per dictum 

nobilem Guillem Raymundi de locis d’Artesa et d’Orxesa dicti prioratus facta inqua 

dictus nobilis Guilelmus Raymundi, et illi qui cum ipso erant, ceperunt et 

secunduxerunt plures homines d’Artesa et de Torres captos quorum aliquos in eorum 

ad huc detinet captionem et plura bona mobilia secum deportarunt et alia dicta loca 

[dampnif]ficarunt facta et firmata fuit, coram illustrissimo domino Petro Dei gratia 

rege Aragonem, Valentie, Maioricarum, Çardine et Corsice comiteque Barchinone, 

Rossilionis et Ceritanie cum instrumento publico die et anno subscriptis et per 

notarium subscriptum recepto continentur inter certa capitula que secuntur:  

Primerament, que de feyt [...] ereta los homens d’Artesa e de Torres que té 

preses e tot lo bestiar e bísties reté, e la roba, e diners la qual se puga trobar ni saber 

en sa terra ni en los lochs de’n Hotich, ne en altra part que aver se puga e acó iurara 

en n’Otich d’açò que en sa terra e poder seu serà e son procurador d’en Guillem 

Ramon del romanent del capítol. Item, del bestiar e de la roba e diners d’altres coses 

qui sien dels locs del Spital que no·s puguen trobar haia a retre lo dit noble a 

conexença e estimació de fra Guillem d’Esvoló e de’n Ramon de Calders e de mossèn 

Bernat Alanyà per tercer en los quals se ferme de present compromís la qual 

conexença ffaçen de continent que ells haien audà certifficació dels homens que les 



 

robes, bestiar, bèsties e diners auran perdut. E açò haien conexença dins spay de un 

mes o més avant de temps si mester hauran. E açò sie a conexença de tots III del 

temps que·s poran avenir si mester l’an elongar e de la stimació e a les pagues a fer de 

tots III o del I ab lo dit tercer. E durant lo dit compromís los processos a instància del 

Hospital començats, e encara que començar se porian, sien sospeses, així que durant 

aquell compromís la part del Hospital no puga recórrer sobre aquells al senyor rey ne 

als officials o comissaris seus o jutge ecclesiastich ni en altra manera res demanar per 

vertut d’aquells sinó davant los dits arbitres. E si per aventura les dites coses per los 

dits arbitres se determenen que los dits processos sien casses nulles e vans e hauts per 

[cancellats] axí que, per virtut d’aquells, la part del dit Hospital no puga res demanar 

sinó solament ço que per los dits arbitres iurat serà. Emperò, si lo compromís pessave 

sens aquells dits arbitres o II d’aquells les dites coses no aguessen determenades, en 

aquell cas los processos desús dits quant a les coses qui esmenades o restituides no 

seri[en] romanguen en sa força e valor axí que per la present avinença no sie fet 

preiudici a la una part ne a l’altra. Quant emperò a les coses qui smenades o 

restituides no ffossen ffossen haudes per nulles, axí que per vigor d’aquells o en altra 

manera per les coses ja esmenades e restituides, la part del Hospital no pogués res 

demanà.  

Idcirco ut affectus noster per effectum operis ad impleantur tenore presentis 

publici instrumenti, gratis et exacta sciencia, compromitimus in vos venerabilem 

fratrem Guillermo de Volono comendatorem Domus de Gardeny ordinis predicti, et 

Raymundum de Calderiis supradictum nomine proprio et ut privata persona tanquam 

in arbitros et arbitratores, laudatores et amicabilies compositores a nobis prefatis, 

nominibus comuniter electos, sub pena mille morabetinorum auri tam a parte parti 

quam a nobis ad invicem per stipulationem promissa cuius pene medietas domino 

Regi et altera medietas parti adquiescenti et dite vestre obtemperanti adquirantur 

super contentis in predicto capitulo quod incipit: Item del bestiar et etc. Et dantes 

nobis potestatem quod super predictis possitis vos cum hominibus que predicta 

amiserunt informare.  

Promittimus nos, dicte partes, quibus supra nominibus vobis dictis arbites et 

arbitratoribus et nobis ad invicem sub dicta pena quod super predictis comparebimus 

coram vobis diebus horis et locis per vos nobis assignandis. Et quod procedemus 

coram vobis in scriptis, vel sine scriptis, sinplicitur et de plano et sine omni diffugio, 

malicia atque lite de die in diem ac in die etiam pluries de hora in horam diebus 



 

feriatis \et non [feriatis]/ et pro ut volueritis. Et quod tornabimus in posse vestro 

utraque pars predictos mille morabatinos auri vel pignora mobilia tenenda et bene 

valentia predictos mille morabatinos auri quando nos dicte partes a vobis inde 

fuerimus requisiti.  

Promitimus etiam nos, dicte partes, quibus supra nominibus vobis et nobis ad 

invicem sub dicta pena quod quitquid vos in[...] concordantes super predictis et 

quolibet eorundem [...]itis et pronunciaveritis de iure laudo vel amicabili 

compositione ratum et ffirmum perpetuo havebimus, tenebimus et observabimus, sub 

dicta pena, omni apellatione et contradictione cessante.  

Item, promittimus vobis et nobis ad invicem sub dicta pena quod quitquid per 

nos super promissis pronunciatum extiterit nobis ad invicem faciemus et complebimus 

cum efecto et quod in aliquo non contraveniemus sub pena predicta. Et si forsam quod 

absit vos ambo super predictis non potueritis in unum dictam sententiam vel 

pronunciacionem concordare, eligimus et assumimus ac associamus vobis de presenti 

in tercium arbitrum et abritratorem venerabilem Bernardum Alanyani, legum 

doctorem, qui una vobiscum ambobus vel altero vestro in unum dictam sentenciam 

vel pronunciacionem concordans, pronunciet et dicat, et dicere ac pronunciare possit, 

super predictis de iure laudo vel amicabili composicione pro ut super dictum est. Que 

sentencia seu pronunciacio valeat et teneat quamque promittimus iamdictis nominibus 

vobis et nobis ad invicem et notarii infrascripto tanquam publice persone pro eo et pro 

aliis etiam personis quarum inter est et intertit estipulanti ratam et f[... ] perpetuo 

habere, tenere et observare et in aliquo non contrafacere vel venire ac si a vobis 

ambobus in unum dictam sententiam vel pronunciacionem concordantibus esset lata.  

Promitimus etiam, iamdictis nominibus vobis et nobis ad invicem, quod nos 

per vos vel per interponitam personam contra presens compromissum seu contentam 

in eo et processum inde faciendum et sententiam vestram nullum impetrabimus 

rescriptum nullum privilegium allegabimus nulla exceptionem, excusationem, 

causam, racionem seu maliciam opponemus seu impetrari, allegari seu opponi 

faciemus propter que presens compromissum seu contenta in eo et processus inde 

faciendus et sentenciam vestra viciari valeat seu etiam anulari et quod nullo utemur 

benefficio alicuius legis sive iuris que vel quod viciet, vel viciare possit, presens 

compromissum et processum inde faciendum sentenciam vestram sive ex personis 

vestris sive ex persona dicti terci sive ex personis etiam nostri dictorum 



 

compromittencium sive exrede qu[o] compromititur. Immo renunciamus excerta 

sciencia beneficio ominum predictorum. 

Promittimus etiam, vobis et nobis ad invicem, sub dicta pena quod quitquid 

etiam vos ambo in unum concordantes, vel etiam vos ambo post discordiam vestram 

aut alter vestrum cum dicto tercio super hiis siqua essent in vestra sentencia seu 

pronunciacione dubia vel obscura declaraveritis aut interpretari fueritis ad 

requisicionem utriusque partis, vel alterius partis, tamem et super comissione dicte 

pene si forsam comitaretur cognoveritis et dixeritis, tam infra tempus subscriptum 

quam etiam post ratum similiter et firmam perpetuo habebimus, tenebimus et 

observabimus sub dicta pena omni apellatione et contradiccione cessante.  

Verum, si aliqua nostri dictarum partium in predictis contumax aut [...] et 

sentencie vetre adquiescens non fuerit nichilominus presens compromissum processus 

sentenciam seu pronunciacio vestra remanant perpetuos atque firma. 

Dantes et concedentes expresse iam dictis nominibus vobis, dictis arbitris et 

arbitratoribus, plenam et liberam potestatem quod super predictis possitis procedere et 

per nos procedi facere pro ut per nos supra premissum est et pronunciare modo et 

forma predictis etiam tempore feriato et dictis partibus presentibus, vel absentibus, aut 

altera presente et altera percontumaciam absente et iure ordine servato vel non servato 

aut totaliter pre[teran]sso et declarare et interpretari siqua in vestri pronunciacione 

emeserint ambigua dubia, vel obscura, et dicte pene comissione cognoscere infra 

tempus compromissi et post et eam parti cui adquiratur et dicto domino regi tradere et 

tradi facere.  

Pretera volumus quod unus vestrum nomine suo et aliorum illud mandancium 

seu comitencium, pro vobis nomine et mandato vestro, possit predictam sentencia 

vestram legere et recitare et etiam valeat tantum quantum sia nobis esset lecta et 

recitata intelligatur tamen et volumus quibus supra nominibus quod semper vestram 

sentencia sit firma et eam promittimus alias sub dicta pena servare pro ut superius 

continetur.  

Volumus etiam et pasciscimus ad invicem quod dicta pena tociens, quociens 

contra predicta aut eorum aliquod per nos, dictas partes, aut alterium nostrum ventum 

aut factum fuerit comitatur, et comissa exhigatur, qua pena comissa, vel non comissa, 

soluta, vel non soluta, nichilominus dita seu pronunciacio per vos, dictos arbitros, aut 

dictum tercium una cum vobis ambobus aut altero vestrum ferenda rata maneat atque 

firma. 



 

Item volumus quod presens negocium terminetur per vos hinc ad unum mense 

primo et continue venturum quem terminum pro[...] vos ambo vel alter unum una cum 

dicto tercio libere valetis semet et plures pro ut vobis et ei videbitur faciendum. Et quo 

sentencia sive pronunciacio vestra feratur in scriptis ut eterne memorie comendetur et 

pro predictis omnibus e singulis complendis et attendendis, tenendis et firmiter etiam 

observandis, obligamus vobis et nobis ad invicem quibus supra nominibus videlicet 

nos dictus prior, omnia bona nostra, et dicti prioratus et ego, dictus Raymundus de 

Calderiis omnia bona, dicti nobilis Guilelmi Raymundi de Montecatheno, mobilia et 

immobilia habita et habende. Renunciantes quanum ad hec nos, dicte partes, gratia et 

excerta sciencia omni appellacioni et [consuetudini] Barchinone siqua est per quam 

licitum sit appellari a sentencia arbitrali.  

Renunciamus etiam et nobis ad invice ex pacto renunciacionis et a dictis 

vestris sentencia vel pronunciacione vestra non possimus recurrere ad arbitrium boni 

viri.  

Renunciamus etiam quantum ad hec omni alii iurii racioni et consuetudi contra 

hec repugnantibus. Hec igitur omnia supradicta et singula facimus, paciscimur et 

promitimus nos, dicte partes, vobis, dictis arbitris et arbitratoribus nec non, et vobis 

notario infrascripto tanquam publice persone per predictis arbitris et (31) 

arbitratoribus et per utraque parte et per aliis etiam personis quarum interest et 

intererit recipienti et paciscenti ac etiam legitime stipulanti. Et volumus quod de hiis 

possint vobis et nobis et cuilibet nostrum et vestrum fieri et tradi publicum et publica 

instrumenta per notarium infrascriptum. 

Quod fuit actum in camera domini Regis sui Palaci Regi civitate Barchinone 

pridie die idus augusti anno Domini millessimo trecentesimo quinquagesimo. 

Sig(+)num fratris Petri Arnaldi de Parietibus Tortis prioris predictis. 

Sig(+)num Raymundi de Calderiis procuratoris iamdicto qui, nominibus predictis, hoc 

laudamus et firmamus.  

Testes huius rey sunt: inclitus dominus infans Raymundus Berengarii Dei 

gratia comes Impuriarum, patrusque reverendi in Christo patris domini Hugo divina 

providencia episcopus Valentie, cancellarius, Petrus eadem providencia Oscensis 

episcopus, nobiles viri Luppus Dei gratia comes de Luna et dominus civitatis Sugurbi, 

Berengarius de Apilia camerarius maior et Jacobus de Faro consiliarii dicti domini 

regis et Petrus de Columbario, iureperitus. Sig(signe)num Bartholomei de Lauro 



 

autoritate regia notari publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini 

Regis Aragonum qui predictis interfui et hec scribi, fecit et clausit.  

Quo compromisso facto et firmato perdictas partes pro parte predicti 

honorabilis prioris et hominum suorum fuerunt oblate petitiones quibus litem 

contestando fuit pro parte nobilis Guilelmi Raymundi antedicti responsum quibus 

\pratis quilibet pro sua et sue partis intencione fundanda et invada allegarunt aliqua 

[...]/ pro ut hec et alia in processu inde facto in posse notari infrascripti lacius 

continentur et longissimis tractatibus et parlamentis habitis cum partibus antedictis. 

Renunciatoque et concluso per ipsas partes in hac cause dieque presenti partibus 

assignata ad sentenciam audiendum ipsis partibus presentibus et expresse ipsam 

sentenciam fieri postulantibus ipsi venerabiles arbitri ad sentenciam ferendam super 

predictis processerunt in modum sequentem:  

unde nos, ffratre Guilelmus de Volono comendator Domus de Gardeyn ordinis 

predicti, Raymundus de Calderiis dominis de Çatallada et Bernardus Alayani 

licenciatus in legibus, arbitri supradicti, visa forma capitulorum super quibus fundatur 

compromissum necnon compromissi supra inseriti et firmati in nos per partes 

predictas et potestate nobis in eodem compromisso atributa data, atque concessa, 

visisque petitionibus oblatis per partem honorabilis prioris antedicti et responsionibus 

inde petitionibus consecutis et aliis omnibus que ipse partes coram nobis tam verbo 

que scripturis dicere, proponere, vel allegare voluerunt cum solercia recensitis habitis 

que super hiis diversis tractatibus et parlamentis cum partibus predictis sive eorum 

procuratoribus visis auditis, intellectis et examinatis partium iuribus habitoque 

consilio et obrento apluribus et diversis sapientibus et peritis Deum ius et iusticiam et 

equitatem habentes pre occulis nostris et sacrosantis Quatuor Evangeliis in nostri 

presentia ponitis ut iudicium nostrum devultu dei procedat et occuli mentis nostre 

videant equitantem. Cum constet nobis per confessionem precium predictarum apud 

acta et coram nobis productas de molentis invasionibus captionibus personarum, 

animalium et aliorum plurium rerum factis et illatis predictum nobilem Guilelmum 

Raymundum de Montecatheno et alios qui cum eo erant locis de Artesia, de Torres, de 

Orxesa et de Adar et hominibus et feminis habitatoribus ipsorum locorum necnon 

prefato fratri Guilelmo de Volono, comendatori Domus Gardenii, et predicto 

honorabili priori et ordini Hospitalis antedicti, tatxationem ipsorum bonorum primitus 

facta super animalibus grossis et minucis, denariis et aliis rebus mobilibus subreptis et 

ablatis a dictis locis comendatore et hominibus ipsorum locorum per nos arbitros 



 

supradictos averatione seu extimacione facta cum iuramento per partem hominum 

dictorum locorum comendatoris honorabilis prioris et Hospitalis predictorum, qui 

iurarunt ad dicta quatuor Dei Evangelia corporaliter tacta, per parte hominum locorum 

comendatoris honorabilis prioris et ordinis Hospitalis supradictorum, quod bona que 

amiserunt  non recuperarunt nec recuperare potuerunt. 

Que quidem bona subrepta et ablata hominibus comendatori priori et ordini 

supradictis in universum ascendunt ad valorem et summa quatuor decim milem 

septingentorum cinquaginta novem solidorum et tres denarios iaccensem. 

Idem, ex hiis moti et aliis que movere iuste possunt animum recte iudicancium 

decernimus, pronunciamus, declaramus atque precipimus quod pro omnibus singulis 

rebus subreptis et ablatis dictis locis hominibus et feminis ipsorum locorum nec non 

comendatori Domus Gardenii ante dictis per dictum nobilem Guilelmi Raimundi, et 

eius complices et valitores, det et dare habeant ipse nobilis Guilelmus Raymundi 

prefatis hominibus dictorum locorum et comendatori Domus Gardenii, cum eorum 

procuratoribus, quatuordecim milia septingentos quinquaginta novem solidos tres 

denarios iaccensio per terminos subsequentes:  

videlicet, quod quinta decima die post festum Resureccionis Domini proxime 

instantis solvant et tradant supradictis hominibus et comendatori vel eorum 

procuratoribus quinque mille solidos iaccenses; et quinta deciam die mensis ianuari 

subsequentis alios quinque mille solidos iaccenses; et quintadecim die mensis iulii 

subsequentis residuos quatuor mille septingentos novem solidos tres denarios 

iaccenses. Dictum viro nobilem Guilelmi Raymundi et suam partem ab omnibus aliis 

questionibus, peticionibus sive demandis fecis vel proponitis per dictum priorem, vel 

homines prefatos, vel ipsorum procuratores, vel actores dictum nobilem et eius 

valitores, absoluimus predicto honorabili priori et hominibus antedictis seu eius 

procuratoribus super[...] imponimus \silentium/ sembiternum et inpredictis in 

quantum absolucionem vel condempnacione sapiunt utraque partem absoluimus et 

condempnamus. Predictam autem sentenciam nostram fuerimus in hiis [...] et eam 

damus inter partes predictas ex potestate nobis per dictas partes in dicto compromisso 

atributa atque data.  

Et hec omnia laudamus, arbitramus, diffinimus, dicimus atque inviolabiliter 

precipimus fieri et observari sub pena mille morabatinorum auri aponita in singulis 

capitulis laudi et compromissi si contra factum fuerit comitenda. [salvo] et reservato 

nobis arbitris in potestate declarandi, interpretandi nec non supercomissione pene si 



 

forsam comunitentur cognoscendi et corrigendi superpredictis ubicumque et 

quandocumque visum fuerit expedire. Et super predictis et quolibet predictorum. 

Iterum semel et pluries pronunciandi iuxta formam compromissi etiam si fuerit lapsus 

termino compromisi. 

Lata fuit hec sentencia et lecta per venerabilem Bernardum Alayani et arbitris 

supradictis de voluntate et consensu mandato seu comissione aliorum arbitrorum iuxta 

formam et potestatem in preffato compromisso concessam in domo habitacionis sue. 

Anno Domini Millessimo trecentesimo quinquagesimo primo die mercurii, hora 

vesprorum, intitulata septimo kalendas marcii. Et incontinenti dicte partes, gratis et 

excerta sciencia, laudarunt, emologarun et aprobarunt sentenciam predictam et omnia 

et singula in eadem contenta et promiserunt in posse mei, notarii infrascripti, 

predictam sentenciam et singula capitula eiusdem servare et tenere et contra ea vel 

aliquod capitulem eiusdem non [...] sive casu. 

Presentibus venerabilibus Dalmacio de Volono, Berengario de Castellet, 

iurisperito, et Amiguetto Joffre, Berengario de Sent [Iust] loci de Seros, Johanem 

Calaf et Petro Ruffes presbiteriis et beneficiatis in sede Ilerde pro testibus ad 

prolacionem dicte sentencie vocatis ad hibitis et rogatis. 

 

Sig(signe)num mei Bernardi Pueles notarii publici Ilerdense ac etiam per 

totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, auctoritate 

eiusdem, qui hanc sentencia scribi, feci et clausi et prolacioni eiusdem interfuy cum 

superposite in prima linea ubi dicitur Raymundi et in XIIII linea ubi scribitur et non 

feriatis et in XXXV linea ubi scribitur [partis] quilibet pro sua et sue partis intencione 

fundanda et invada allegarunt aliqua [...] et in XLVI linea ubi dicitur silentium. 

 



 

1544, març, 11, Seròs  

Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya, rotlle 699 fotogrames 371-413  

 

 

La interpretació, traducció y declaració feta de lengua aràbica o morisca en 

catalana de un capbreu antich de la vila y terme de Aytona en letra morisca scrit ab 

intervençió de interpretes olim Alfaquins etc. juntament ab la interposició de la 

auctoritat y decret del honorable balle de la vila de Seròs. 

(fot. 372) In Christi nomine amen, noverint universi quod anno a Nativitate 

Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto die vero undecimo mensis 

marcii intitulato apud villam de Seros vicarie Ilerde in mei Bernardi Oriol vicini et 

habitantis ville de Fflix publici apostolica et regia auctoritatibus notarii et testibus 

infrascriptorum ad hec vocatorum et specialiter assumptorum presentia fuit 

personaliter constitutus honorabilis Bartholomeus Oliver dicte ville de Seros 

habitantis alumpnus sive criat et procurator illustrissimi domini dopni Joannis de 

Montecateno comitis Aytone etc. prout de sua potestate ad infrascripta per agenda 

constat instrumento per me dictum et infrascriptum notarium recepto et testificato 

tredecimo predictorum mensis et anni ante presentiam honorabilis Gasparis Gavarda 

baiuli dicte ville de Seros qui verbo coram dicto baiulo dixit et exposuit quod cum 

tempore quo sarraceni dicti comitatus de Aytona ad sanctam fidem Catholicam 

fuerunt conversi essent multe scripture sarracenorum in villa de Aytona que pro parte 

dicti illustrissimi domini principalis [sui] fuerint depositate et ad custodiendum tradite 

honorabili Joanni Babuli olim alfaquino sarracenorum nunch christiano presentis ville 

de Seros habitantis inter quasquidem scripturas est quoddam capibrevium antiquum in 

lingua arabica seu morisca scriptum quodquidem facit pro iuribus dicti illustrissimi 

domini principalis sui.  

Ideo petit et requirit dictum honorabilem baiulum quatenus [viis] et remediis 

iusticie quibus decet mandet dicto Joanni Babuli olim alfaquino predicto depositario 

dictarum scripturarum dictasque scripturas in lingue arabica seu morisca scriptas bene 

legenti et intelligenti quod simul cum alio olim alfaquino sarracenorum mediante 

juramento dictum capibrevium in nostram cathalonie linguam traducant et legant 

interpretentur et declarent in posse mei dicti notarii adeo ut ex interpretatione, 

declaratione, lectione et traductione de dicta lingua arabica in nostram per ipsos michi 

dicto notario facienda de dicto capibrevio publicum fiat instrumentum ad futura 



 

[nostri] memoriam suamque dicti baiuli in dicto instrumento ad maiorem tuiciionem 

eiusdem interponat auctoritatem pariter et decretum copiamque autenticam et fidem 

[...] de dicto instrumento sibi dicto nomine concedat tradique et dari provideat officio 

suo in hiis humiliter implorato. 

Et dictus honorabilis baiulus attenta dicta requisitione sibi pro parte dicti 

procuratoris facta providet quod dictus Joannes Babuli olim alfaquinus predictus 

simul cum Joannes Montcada bille de Miquinença regni Aragonum habitante olim 

alfaquino sarracenorum dicte ville nunch vero cristiano in presenti villa de Seros 

personaliter reperto dictam linguam arabicam seu moriscam bene legenti et 

intelligenti mediante iuramento dictum capibrevium interpretentur legant, traducant et 

declarent in nostram linguam cathalonie in posse mei dicti notarii [...] presentis cause 

ad hibuit et seu assumpsit de cuius interpretatione traductione lectione et declaratione 

(fot. 373) per ipsos facienda mandavit publicum fieri instrumentum, concedendo 

copiam ipsius dicto procuratori fieri et tradi per me dictum et infrascriptum notarium 

presentibus ibidem pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis honorabile 

Joanne Ludovico Olles mercatore Ilerde in presenti villa de Seros residenti et Matheo 

Vilanova agricola dicte ville de Seros habitante. 

Vigore cuiusquidem provisionis fuerunt dicti Joannes Babuli et Joannes 

Montcada olim alfaquini predicti citati coram dicto baiulo ad instanciam dicti 

procuratoris per Petrum de la Borda notarium juratum curie dicti baiuli et fuit eisem 

mandatum pro parte dicti baiuli predicta de ssuper promissa fieri sicut et prout de 

ssuper continetur quo siquidem mandato eisdem facto in continenti jurarunt dicti 

Joannes Babuli et Joannes Moncada in posse dicti baiuli ad Dominum Deum et eius 

sancta quatuor evangelia manibus suis corporaliter tacta quod bene veridice et 

fideliter dictum capibrevium in lingua arabica seu morisca scriptum in nostram 

cathalonie linguam interpretabuntur, legent et declarabunt michi dicto notario sicut et 

prout in eo continetur. Et hiis factis in continenti ego dictus notarius processi ad 

continuandum et scribendum dictum capibrevium prout michi fuit lectum per dictos 

Joannem Babuli et Joannem Montcada et modo et forma scilicet cum appositis in 

margine prout in dicto capibrevio continebunt sub huiusmodi tenore: 

 

 

 

 



 

Talla de Mohama Najar prom: 

1- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab los hereus 

de Juçi Gauch y a sol ponent ab los hereus de Braym Algezar. És dos almuts; fa quint 

al señor. 

2- Item més té unes cases afronten a mig jorn ab Bernat de Tarragona y a sol 

ponent ab Dalla Ysmael estimades en setanta sous. 

 

Talla de Braym Almallori, mercader: 

3- Primo té un tros de orta en la orta de Aytona en la partida de Fayrà. Afronte 

a sol ixent ab brassal cosser y a sol ponent ab lo camí de lo Biero y a tremontana con 

Braym Propell Madir. És dotze almuts; fa quint al señor estimat per cent y vint-i-

cinch sous. 

 

Talla de Mohama Ganch Jove: 

4- Primo té unes cases afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent ab via 

pública y a sol ponent ab Braym Alguisi les quals eren de Mohama Almilell. 

Estimades en dos-cents sous. 

5- Item més té un tros de terra en Xendo, afronte a mig jorn ab Moama Mir y a 

sol ponent ab Braym Amade. És sis almuts y mig; fa delma y albaquela al señor. 

6- Item més té altre tros de terra en la partida de Exendo. Afronte a mig jorn 

ab Mohama Navales, a sol ixent ab brassal cosser, a sol ponent ab Braym Almallori 

mercader y ab Beso. És tres almuts; fa delma y albaquela al señor. 

7- Item més té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a sol ixent ab 

ell mateix y a sol ponent ab lo banqual de Roguer. És quatre almuts. Fa quint al señor. 

 

Talla de Juçi Ganch: 

8- Primo té un tros de terra en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab Salvador de 

Barbaroja y a sol ponent ab Homadel Abulfac. És una faneguada; fa quint al señor. 

9- Item té un corral que afronte a mig jorn ab la viuda de Juçi Ganch y sol 

ixent ab Domingo Pons estimat en cent sous. 

10- Item té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn  ab 

Domingo Texidor y a sol ponent ab los hereus de Juçi Ganch. És tres almuts; fa quint 

als señor. 

 



 

Talla de Juçi fill de Fierro: 

11- Primo té un tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab 

terra dels hereus de Gali Propell Madir y a sol ponent ab lo camí de la Redorta. [...]. 

Fa quint al señor. 

12- Item més té un tros de terra en Fayrà. Afronte a sol ixent ab Braym [...] y a 

sol ponent ab Mohama Propell Madic Mohamet. És deu almuts; fa quint al señor. 

 

Talla de la viuda de Juçi Gang: 

13- Primo té terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab son fill Juçi 

Ganch y a sol ponent ab lo brasal franch. És quatre almuts; fa quint al señor. Porten-la 

sos dos germans Braym y [...]1 

14- Item més té altre tros de terra en la partida de FAYRÀ. Afronte a mig jorn 

ab la vinya de la mesquita y a sol ponent ab Mohama Propell. És quatre almuts; fa 

quint al señor. Fonch mudat a sos germans Braym y Gali2. 

15- (fot. 374) Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig 

jorn ab brassal cosser y a sol ponent ab Jaume Çirera. És dos almuts y mig; fa quint al 

señor. Porte-la Gali Najar3. 

16- Item més té una vinya en Fayrà. Afronte a mig jorn ab terra de Santa Lucia 

y a sol ponent ab la çèquia de la Ribera. És cinch almuts; fa quint al señor. És de 

Braym4. 

17- Item més té altre tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Junis 

Almallori Cuguet y a sol ponent ab Domingo Pons. És set almuts; fa quint al señor. És 

de Juçi5. 

18- Item més té altre tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Propell y a sol ponent ab Braym Benamin. És quatre almuts; fa quint al señor. 

19- Item més té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab 

Mohama de Benigint y a sol ponent ab lo brassal del mont. És dos almuts y mig. Fa 

quint al señor. Porte-lo l’alamí Mahoma Propell6. 

                                                 
1 La darrera frase està escrita al marge. 
2 La darrera frase està escrita al marge. 
3 La darrera frase està escrita al marge. 
4 La darrera frase està escrita al marge. 
5 La darrera frase està escrita al marge. 
6 La darrera frase està escrita al marge. 



 

20- Item més té altre tros de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Pere Pedra y a sol ponent ab Ramon Castelló. És un almut; fa quint al señor. Porte-la 

Ramon Castelló7. 

21- Item més té un tros de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

la mijana, a sol ponent ab Moama Najar. És dos almuts y mig; fa quint al señor. Porte-

la Salvador Barbaroja. 

22- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab Braym Aboali y a sol ponent 

ab Juçi Ganch. Estimades en cent sous. Gali8. 

23- Item més té un corral. Afronte a mig jorn ab via pública y a sol ponent a 

Mofferig Algafi. Estimat en cent sous. Gali9. 

24- Item més té unes cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab via pública y 

a sol ponent ab los hereus de Juçi Ganch. Estimades en cent sous. Braym10.  

25- Item té un almut de terra en la prtida de la Redorta que era de [...]. Fa 

delma y albaquela al señor. Gali11. 

 

Talla dels hereus de Gali Saba: 

26- Primo tenen terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab terra de la 

ferreria y a sol ponent ab Mohama Almallori. És deu almuts y un quart; fa quint al 

señor. 

27- Item tenen una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Beringuer de Pic y a sol ponent ab brassal cosser. És quatre almuts y mig y un octavo; 

fa quint al señor. 

 

Talla de Azmet Propell: 

28- Primo té un ort en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab Domingo 

de Solanes y a sol ponent ab Braym Propell. És tres almut; fa quint al señor. 

29- Item té un banqual de terra que comprà de Mariem la viuda muller de 

Abdallà Amade, en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab la cèquia de la 

                                                 
7 La darrera frase està escrita al marge. 
8 La darrera frase està escrita al marge. 
9 La darrera frase està escrita al marge. 
10 La darrera frase està escrita al marge. 
11 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Ribera y ab banqual de comprador. És sis almuts; fa quint. Porta’l son honcle 

Mohama Propell12. 

30- Item té en la partida mateixa un banqual. Afronte ab Braym Avisandor y 

ab Joan Roquer y ab Juçi Ganch. És tres almuts; fa quint al señor. Porta’l son honcle 

Mohama Propell13. 

 

Talla de la viuda de Braym Propell, muller que ere de Soleyma de la Costal: 

31- Primo té en la partida de Penaroja un tros de terra. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Propell alamí y a sol ixent ab Braym Avisandor y a sol ponent Miquel 

Roquer y Juçi Ganch garbeller. És tres almuts; fa quint al señor. 

32- Item té terra en la montanya, en la partida de la Foya. Afronte a mig jorn 

ab Mohama Propell y a sol ponent ab los hereus de Domingo Botiller. Estimada en 

vint sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Juci Almallori Cuguet: 

33- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Azmet 

del Spital y a sol ponent ab Çayt d’Alquesi. És un almut; fa quint al señor. 

34- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab Braym Amade 

y a tremontana ab Mastama de moro y a sol yxent via pública. Estimades en cent y 

vuytanta sous. Porte-las Galli Almallori cuguet14. 

35- Item té un bancal en Xendo que·s diu l’Alhodra. Afronte a mig jorn ab 

brassal cosser y a sol ixent axí mateix brassal cosser y a sol ponent ab (fot. 375) Juçi 

Ganch la qual terra comprà de una judia que.s dia Santo. És mitja fanecada; fa delma 

y albaquela al señor. Quoranta sous. Porte-la Mohama Najar15. 

 

Talla de Braym Alcasp: 

36- Primo té unes cases en lo carrer nou. Afronten a mig jorn ab la çèquia de 

la Ribera y a sol ponent ab los hereus de Braym Amade. Estimades en cent y vint 

sous.  

 

 

                                                 
12 La darrera frase està escrita al marge. 
13 La darrera frase està escrita al marge. 
14 La darrera frase està escrita al marge. 
15 Aquesta darrera frase es troba al marge, al final de fotograma 374. 



 

Talla de Braym fill de Hadolla Amade: 

37- Primo té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab terra 

de la mesquita y a sol ponent ab Domingo Santjust. És quatre almuts; fa quint al 

señor. La mitat al fill y és de Braym Benarmir16. 

38- Item té un ort en partida de’n Xendo. Afronte a mig jorn ab son germà 

Mohama Amade y a sol ponent ab la çèquia de la Ribera. És quatre almuts; fa quint al 

señor. La mitat al fill17. 

39- Item té terra en la partida de’n Xendo afronte a mig jorn ab terra de la 

ferreria y a sol ponent ab Braym Alboali. És quatre almuts; fa quint al señor. Al fill18. 

40- Item més té terra en la partida de’n Xendo. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Ganch y a sol ponent ab Pere Serra. És quatre almuts; fa delma y albaquela al señor. 

41- Item més té un tros de terra en la partida de la Carabaçada. Afronte a mig 

jorn ab brasal cosser y a sol ponent ab Pere Serra. És quatre almuts; fa quint al señor. 

42- Item més té un bancal de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab la çèquia 

de la Ribera y a sol ponent ab Juçi Amade. És set almuts; fa quint al señor. 

43- Item més té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Cayt 

Alquisi y a sol ponent ab Moama Propell. És tres almuts; fa quint al señor. 

44- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab Mohama 

Biniodri y a sol ponent ab via pública y a tremontana ab Moama Amir. Estimades en 

cent xixanta sous. 

45- Item té un corral en la vall. Afronte a mig jorn ab Eyça Almallori Ganasuc 

y a sol ponent ab via pública y a tremontana ab Ayçe Almallori comissari. Estimat en 

cinquanta sous. 

46- Item té un tros de terra que ere de Mahoma Ganch, en la partida de Fayrà. 

És cinch almuts; fa quint. 

 

Talla de Moama Abulguis, lo negret: 

47- Primo té una vinya en la partida del Cotall de Banys. Afronte a mig jon ab 

Juçi Calahorra y a sol ixent ab la cèquia de la Ribera y a sol ponent ab los hereus de 

Pere Serra. És deu almuts; fa delma y albaquela. 

                                                 
16 La darrera frase està escrita al marge. 
17 La darrera frase està escrita al marge. 
18 La darrera frase està escrita al marge. 



 

48- Item més te un tros de terra en Penaroja. Afronte ab terra de la Badia y ab 

los hereus de Bernat Castella. És tres almuts; fa quint. 

49- Item més té unes cases en lo carrer Nou. Afronten ab Braym Amade y ab 

Braym Fassit. Estimades en cent y vint sous. 

 

Talla de Mohama Mir: 

50- Primo té una vinya en la partida del Cotull de Banys. Afronte ab Pere 

Serra i ab la çèquia de la Ribera. És deu almuts; fa quint al señor. 

51- Item té un banqual de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Alí de Amir y 

a sol ponent ab los hereus de Botiller. És nou almuts; fa quint al señor. És en la talla 

de Abdella Amade19. 

52- Item té un bancal de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab terra de la 

mesquita y a tremontana ab la cèquia de la Ribera. És tres almuts y mig; fa quint al 

señor. Fonc mudat en la talla de Abdallà Almantell.20 

53- Item té altre tos de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Gali de Beniguit 

y a tremontana ab Mohama Ganch garbeller. És quatre almuts y mig y mig quart; fa 

quint al señor. 

54- Item més té altre tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte ab 

Soleyma Aboali y ab Antoni Desi. És set almuts; fa quint al señor. 

55- (fot. 376) Item més té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab 

Braym Bin Abdalla Hamade y a tremontana ab via pública y a sol ponent ab via 

pública. Estimades en cent quoranta sous. 

56- Item té altres cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent 

ab via pública. Estimades en xixanta sous. 

 

Talla de Moama Almallori comissari: 

57- Primo té unes cases que eren de Moama Mir estimades per cent y quoranta 

sous. Porta-las Mohama Lemiano21. 

58- Item té un banqual en lo Reguer. Afronte ab ell mateix és quatre almuts; fa 

delma y albaquela. 

                                                 
19 La darrera frase està escrita al marge. 
20 La darrera frase està escrita al marge. 
21 La darrera frase està escrita al marge. 



 

59- Item té un banqual de terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Soleyma 

Bençale y a sol ixent ab Bràfim Calavera y a sol ponent ab camí general y a 

tremuntana ab camí general. Fa delma y albaquela al señor; és quatre fanecades, 

estimada cada fanecada sixanta sous. Sume tot dos-cents y quoranta sous. 

60- Item més té unes cases en lo carrer Nou afronten a la part de mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ixent ab Soleyma Bençale, a sol ponent ab Abdolla 

Almallori. Estimades en cent vint sous y eren de Moama Benaodria. 

 

Talla de Homado Navarro: 

61- Primo té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab la çèquia y a 

sol ponent ab via pública y ab Mohama Amir. Estimades en dos-cents xixanta sous. 

 

Talla de Braym Almallori Ganasut: 

62- Primo té un banqual de terra en la partida de’n Xendo afronte a mig jorn 

ab Juçi Almallori Ganasur y a sol ponent ab Moferrig Algar. És tres almuts; fa quint 

al señor. 

63- Item més té un bancal de terra en lo Cotull de Banys. Afronte a sol ixent 

ab Juçi Calahorra y a sol ponent ab Moama Propell. És una fanecada; fa delma y 

albaquela. 

64- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab via pública y a 

sol ponent ab Juçi Aboltier. Són estimades en cent y quoranta sous. Porta-les Braym 

Abisandor22. 

65- Item té un banqual en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Ferrig Abulquis y a 

sol ixent ab Gali Dejunys y a sol ponent ab Joan d’Aguer. És dos fanecades; fa delma 

y alboquela. Porta’l Joan Roguer23. 

 

Talla de Gali Almallori Cuguet: 

66- Primo té unes cases en la partida del carrer Nou. Afronten ab Ferig 

Abisandor. Estimades per cent xixanta sous. 

67- Item té un bancal de terra en Fayrà. La mitat d’ell afronte ab Ferrig Algas 

y ab Eyça Almallori comissari. És cinch almuts; fa quint al señor. 

                                                 
22 La darrera frase està escrita al marge. 
23 La darrera frase està escrita al marge. 



 

68- Item té terra en la partida de là de Muchalles de Ganch en la muntanya. 

Afronte a mig jorn ab Braym Amade y a sol ponent ab la boga de Carratalà. Estimada 

en vint y cinch sous; fa delma y alboquela al señor. 

69- Item més té un tros de terra en la montanya. Afronte a mig jorn ab Joan 

Baró y a sol ponent ab Braym Beneamir. Estimada en deu sous; fa delma y albaquela 

al señor. 

 

Talla de Gali24 Almallori Cuguet: 

70- Primo té un banqual de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Eyça 

Almallori comissari y a sol ponent ab Monferrig Algas. És deu almuts; fa quint al 

señor. Porta son germà Gali la mitat25. 

71- Item té unes cases en lo carrer nou afronten a mig jorn ab Braym Amade y 

a sol ixent ab via pública. Estimades per cent sixanta sous. 

72- Item té unes cases que eren antigament de Junis Almallori, en lo carrer 

Nou afronten ab Braym Amade y ab ell mateix. Estimades per cen y vuytanta sous. 

Barrejaren-les ab licència del jurat Braym Alloqui per que estan en la talla de Çalema 

Abençale. 

73- Item té un corral que ere de Çaleyma Abençalea y de Eyça Propell Fassit. 

Afronte ab lo corral del señor y ab l’ort de Mahoma Algezar. Estimat en sexanta sous. 

Porta’l Edam Binehodria26. 

 

(fot. 377) Talla de Braym Aborraffia: 

74- Primo té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab lo 

camí de Banys y a sol ponent ab los hereus de Mohama Margós. És cinch almuts; fa 

quint al señor. 

75- Item té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab braçal 

franc y a sol ponent ab los hereus de Domingo Botaller. Son dos almuts; fa quint al 

señor. 

76- Item té un tros de terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab 

brassal y a sol ponent ab lo camí del Bovar. És tres almuts; fa quint al señor. Fonch 

mudat en la talla de Azmet del Spital27. 

                                                 
24 Gali està superposat a Mahoma. 
25 La darrera frase està escrita al marge. 
26 La darrera frase està escrita al marge. 



 

77- Item té terra en lo Reguer. Afronte ab ell mateix y ab Moama Propell. Fa 

delma y albaquela és dos almuts 

78- Item té un tros de terra en la Carabaçada. Afronte a mig jorn ab lo camí y a 

tremontana ab brassal y a sol ixent ab Moama Baca. És dos almuts y mig fa quint al 

señor. 

 

Talla de Junis Almallori arlot: 

79- Primo té un tros de terra en lo Cotull de Banys. Afronte a mig jorn ab la 

Conillera y a sol ponent ab Juçi Calahorra. És quatre almuts; fa delma y albaquela al 

señor. Porta-se-la lo riu28. 

80- Item té unes cases en lo carrer Nou que eren de Junis Almallori Arlot, 

afronten a mig jorn ab Mohama Benigint y a sol ponent ab via pública y a tremuntana 

Eyça Propell fassit. Estimades en dos-cents sous. Porta-les Mohama fill de Gali 

Propell29. 

 

Talla de Abdalla Ismael fuster: 

81- Primo té un tros de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Moham Baca y a 

sol ponent ab terra de la mesquita. És deu almuts; fa quint al señor. Aquesta terra 

fonch mudada en la talla de son gendre de Abdalla Ysmael30. 

82- Item té unes cases en la Vall. Afronten a sol ixent ab la vall y a sol ponent 

ab Çoleyma Navarro. Estimades en cent sous. També lo porte lo gendre31. 

83- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab terra 

de la mesquita y a tremontana ab la çèquia de la Ribera. És tres almuts y mig; fa quint 

al señor. Porta-la lo alfaquí Ayup32. 

84- Item té dos troços de terra en lo camí de la Barqua damunt la cèquia brasal 

y davall la cèquia. És nou almuts y mig; fa quint al señor. Fonc mudada en la talla de 

Gali Alquefa33. 

85- Item té una vinya que ere de Gali Alquesi en Banys. És cinch almuts; fa 

quint al señor. Barrejaren la talla ab licència de Mohama Baca, iurat de l’any present, 

                                                                                                                                            
27 La darrera frase està escrita al marge. 
28 La darrera frase està escrita al marge. 
29 La darrera frase està escrita al marge. 
30 La darrera frase està escrita al marge. 
31 La darrera frase està escrita al marge. 
32 La darrera frase està escrita al marge. 
33 La darrera frase està escrita al marge. 



 

y ab licència de los estimadors que eren Juçi fill de Gaya y Mohama fill de Mohama 

Almallori moro. Fonch mudada en la talla de son gendre Adalla Ysmael34. 

86- Item té unes cases que eren de Amargós. Estimades en tres-cents sous. 

Porta-les Alfaqui Mohama Ayup35. 

 

Talla de Braym Aboali jove: 

87- Primo té un tros de terra en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab la Mijana y a 

sol ponent ab Juçi Ganch. És cinch almuts y mig; fa quint al señor. 

88- Item té una vinya en la partida mateixa afronte a mig jorn ab los hereus de 

Gali Saba. És quatre almuts y mig manquo un octau fa quint al señor. 

89- Item té una alhodra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab la viuda 

de Mofferig Amargós y a sol ponent ab Adulla Ysmael. És set almuts; fa quint al 

señor. 

90- Item té un bancal de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Domingo Pons 

y a sol ponent ab terra de la Abadia. És quatre almuts; fa quint al señor. 

91- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Braym Amade y a 

sol ponent ab Eyçe Amargós és quatre almuts; fa quint al señor. 

92- Item té terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab Faraig Avisandor y a sol 

ponent ab Yçe Almallori. És una fanecada. Fa quint al señor. Porta-la Mohama 

Limiano36. 

93- Item té un vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Ramon 

Castellano y a sol ponent ab Alí Binhehodria. És quatre almuts; fa quint al señor. 

94- Item té un corral. Afronte a mig jorn ab Abdalla Amade y a sol ponent ab 

via pública. Estimat en vuytanta sous. Porta’l lo fill de Gali Amade Aysut37. 

95- Item té un tros de terra en Littera en la partida de Piniello. Afronte a mig 

jorn ab Mohama Beniguit y a sol ponent ab Bernat Pinyana. Estimada en vint sous; fa 

delma y albaguela. 

96- Item té terra en la montanya en la vall de Palaus. Afronte a mig jorn ab 

Moferig Algas y a sol ponent ab Pere Texidor. Estimada en cinquanta sous; fa delma 

                                                 
34 La darrera frase està escrita al marge. 
35 La darrera frase està escrita al marge. 
36 La darrera frase està escrita al marge. 
37 La darrera frase està escrita al marge. 



 

y albaquela al señor. Porta la mitat Mohama Limiano y l’altra mitat Gali fill de 

Soltana38. 

97- (fot. 378) Item té terra en la muntanya. Afronte a mig jorn ab Guillermo 

Aler y a sol ponent ab la boga de Carratalà. Estimada en quinze sous; fa delma y 

albaquela al señor. 

98- Item té terra en Exendo que era de son pare. És quatre almuts; fa quint al 

señor. 

 

Talla de Eyça Almallori comissari: 

99- Primo té un tros de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Abulquis y a sol ponent ab Mohama Almallori cuguet. És sis almuts; fa quint al señor. 

Fonch mudat a Çoleyma Alfaquel39. 

100- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Azmet Caliero y 

a sol ponent ab brassal cosser. És cinch almuts; fa quint al señor. Porta’l Ayçe 

Amilell40. 

101- Item té un banqual de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab lo camí y a 

sol ponent ab Braym Amargós. És dos almuts; fa quint al señor. 

102- Item té unes cases en lo camí del castell. Afronten a mig jorn ab camí y a 

sol ixent ab camí y a sol ponent ab Juci Xeyas, estimades en quatre-cents sous. Porta-

les Ayçe Almilell41. 

103- Item té un corral en la Vall. Afronte a mig jorn ab Braym Amade, a 

tremuntana ab Faraig Avisandor y a sol ponent ab la vall. Estimat en trenta sous. 

Porta’l Braym Abesandor42. 

104- Item té un banqual en Xendo. Afronte a mig jorn ab brasal cosser y a sol 

ponent ab lo camí. És dos almuts y mig; fa quint al señor. 

 

Talla de Braym Limiano: 

105- Primo té unes cases en la partida de la Moreria, les quals eren de son avi. 

Estimades en cent xixanta sous. Porta la mitat de les cases Moama Limiano y lo ters 

de la vinya43. 

                                                 
38 La darrera frase està escrita al marge. 
39 La darrera frase està escrita al marge. 
40 La darrera frase està escrita al marge. 
41 La darrera frase està escrita al marge. 
42 La darrera frase està escrita al marge. 



 

106- Item té una vinya en Banys afronte ab Joan Gostanti y ab Miquel Serra. 

Fa delma y albaquela. És quatre almuts. 

107- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte ab Mohama Benamir y ab terra 

de la abadia. És dos almuts; fa quint al señor. 

108- Item la mitat de la vinya en la partida de Banys. És tres almuts. Estimada 

en trenta sous; fa quint al señor. Porta-la Mohama lo pato. 

109- Item té un banqual en Xendo. Afronte ab brassal cosser y ab Moama 

Ganch y ab Juçi Limiano. És cinch almuts; estimat cinquanta sous. 

110- Item té terra en la partida de la Redorta que era antigament de son gendre 

Braym Aboali. És una fanecada; fa quint al señor. Estimada en vuytanta sous. 

111- Item té en la vall de Palaus los dos tersos de la terra, estimats en trenta 

sous. Fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Almallori comissari: 

112- Primo té terra en la Mijana. Afronte ab camí de Bovar y ab Eyça Xey y 

ab Mohama Najar. Fa delma y albaquela. És fanecada y sis almuts. 

113- Item té terra en la partida mateixa. Afronta ab Mohama Aboali prom y ab 

Juçi Limiano y ab l’albareda de Aboali. Fa delma y albaquela. És fanecada y sis 

almuts. 

 

Talla de Mohama lo pato: 

114- Primo té unes cases en lo loch de Aytona, en la pujada del castell. 

Afronten a sol ixent ab la mesquita y a sol ponent ab la costa del storador. Estimades 

en dos-cents sous. 

 

Talla de Braym Alquisir: 

115- Primo té terra en la partida de Fayrà. Afronte ab Mohama Amade Aysut y 

ab Gali Almallori Cuguet y ab Azmet [Madir]. És sis almuts; fa quint al señor. 

Estimada en xixanta sous. 

116- Item té les cases a hont ell habite. Afronten ab Joan Pons y ab Mohamo 

fill de Jui Ganch garbeller. Estimades en dos-cents sous. 

                                                                                                                                            
43 La darrera frase està escrita al marge.. 



 

117- Item té un corral afronte ab Moama Sullani y ab Mofferig Abulquis. 

Estimat en cinquanta sous. 

 

Talla de Eyça Propell Fasit: 

118- Primo té unes cases en lo carrer Nou que eren de Arnau de Grop. 

Afronten a mig jorn ab Junis Almallori arlot y a tremuntana ab Braym fill de Eyça 

Propell y a sol ponent ab via pública. Estimades en tres-cents sous. 

119- (fot. 379) Item té un corral que ere de Braym fill de Eyca Propell, estimat 

en sexanta sous. És de Çaleyma Abençale44. 

120- Item té terra en Litera en la partida de la Devesa del señor. Afronte ab la 

Calamor de Gebut y ab Eyça Almallori comissari. Fa delma y albaquela al señor. 

Estimat en cinch sous. 

 

Talla de Braym fill de Eyça Propell: 

121- Primo té un ort en la partida de la Redorta. Afronta a mig jorn ab Azmet 

Propell y a sol ponent ab lo camí de la Barqua. És tres almuts y mig; fa quint al señor. 

Almut y tres quarts y mig a les filles de Mohama Ganch45. 

122- Item té terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Canadella y a 

sol ponent ab Braym Abultier. És dos almuts; fa quint al señor. 

123- Item té unes cases en Penaroja. Afronten a sol ixent ab los hereus de 

Braym Algesar y Mohama Priopell a sol ponent. Estimades en cent vuytanta sous. 

124- Item té un corral en Penaroja. Afronte a sol ixent ab lo corral del señor y 

a sol ponent ab los hereus de Mohama Algesar, a tremuntana ab Juçi Allorgui. Està 

estimat en cent y vint sous. 

125- Item té unes cases en Penaroja. Afronten a sol ixent ab Muçe Alboltier y 

a sol ponent ab Monferig Amargós. Estimades en cent sous. 

 

Talla de Mohama Marguan: 

126- Primo té un ort que ere de Braym Propell. És un almut; fa quint al señor. 

Estimat en vint sous. 

 127- Item unes cases que eren de Braym Propell, el damunt dit. Estimades en 

quoranta çinch sous. 

                                                 
44 La darrera frase està escrita al marge. 
45 La darrera frase està escrita al marge. 



 

 Talla de Mohama, fill de Ayçe Propell: 

128- Primo té unes cases en Penaroja. Afronten a mig jorn ab son germà 

Braym Propell y ab los hereus de Braym Algesar. Estan estimades en dos-cents sous. 

129- Item té un corral en Penaroja. Afronte ab lo señor y ab lo alamí Braym 

Avisandor y ab Soleyma [Binçalea]. Estimat en quoranta cinch sous. 

130- Item té un ort que ere de Braym Ayçe en lo camí de la Barca. És dos 

almuts y mig. Porta’l Mohama Marguau46. 

131- Item té un tros de terra en Fayrà. Afronte ab terra de la ferreria. És una 

fanecada; fa delma y albaquela. Porta’l Joan Cabasés, sastre47. 

132- Item té un tros de terra en la partida de Penaroja, que·s nomene Salhodra. 

Afronte ab terra de Gali Amir y a sol ponent ab terra de la mesquita. És quatre almuts; 

fa quint. 

 

Talla de Mohama Binaodria: 

133- Primo té unes cases en lo carrer de Penaroja, aquelles que eren 

antigament de Mohama Propell Mohamed. Estimades en dos-cents sous. 

134- Item té un bancal de terra en los Reguers aquell que era de Edam Sullani. 

És sis almuts. Estimats quoranta çinch sous. 

135- Item a los Reguers. Afronte ab camí de la Barca y ab ell mateix y ab les 

Basetes. És una fanecada, estimada en sexanta sous. 

 

Talla dels hereus de Braym Algezar y de los hereus de Mohama Algerzar: 

136- Primo tenen unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab 

los hereus de Mohama Algezar y a sol ponent ab Mohama Propell, a tremontana ab 

via pública. Estimades en dos-cents sous. 

137- Item més tenen un corral allí mateix en Penaroja. Afronte a mig jorn ab 

ell  mateix y a sol ponent ab lo carrer de Penaroja. Estimat en setanta sous. 

138- Item tenen un tos de terra en Litera. Afronte a mig jorn ab Gali Alquesi y 

a sol ponent ab la boqua de Gebut. Estimada en vint sous; fa delma y albaquela al 

señor. 

 

 

                                                 
46 La darrera frase està escrita al marge. 
47 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Ayçe Pasquero: 

139- Primo té terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab Moferig 

Sollani y a sol ponent ab Jusu Almallori Gavasuc. És tres almuts; fa quint al señor. 

 

(fot. 380) Talla de Braym Baca Çiri Braym: 

140- Primo té un banqual de terra en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab Eyça 

Almallori y a sol ponent ab lo camí de Bovar. És tres almuts, fa quint al señor. És en 

la talla de son germà Mohama48. 

141- Item té una vinya en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Mohama Baca y a sol 

ponent ab lo mateix Mohama Baca. És tres almuts. Fa delma y albaquela. És en la 

talla de son germà Mohama49. 

142- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab son germà Mohama Baca y 

a sol ponent ab los hereus de Braym Baca. Són estimades en cent sous. És en la talla 

de son germà Mohama50. 

143- Item més té altres cases. Afronten a mig jorn ab Esteve Grau y a sol 

ponent ab lo forn; estimades en vuytanta sous. Foren mudades en la talla de Braym 

Çaydell51. 

 

Talla de Gali Sardell: 

144- Primo té unes cases que eren de Mohama Alquisi. Afronten a mig jorn ab 

via pública y a sol ponent ab Gali Amade Aysut. Estimades en cent y trenta sous. 

 

Talla de Braym fill del alfaquí quondam Mohama Navarro: 

145- Primo té una vinya en la partida de Banys en lo loc que·s nomene 

Reberols. Afronte ab la çèquia de Banys y ab Faraig Abisandor. És dos fanecades; fa 

quint al señor. Estimada en cent xixanta sous. 

146- Iten té terra en lo pla de Litera a las Muelas. Afronte a mig jorn ab Pere 

Serra y a sol ponent ab la boqua de Fraga. Estimada en set sous; fa delma y albaquela 

al señor. 

 

 

                                                 
48 La darrera frase està escrita al marge. 
49 La darrera frase està escrita al marge. 
50 La darrera frase està escrita al marge. 
51 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Muça Abultier: 

147- Primo té terra en la partida de la canal. Afronte a mig jorn ab Braym 

Propell y a sol ponent ab brasal. És dos almuts; fa quint al señor. És de Allorquí52. 

148- Item té un banqual en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Gali Damir y a sol 

ponent ab de la mesquita. És cinch almuts; fa quint al señor. 

149- Item té unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ponent ab Moferig Amargós. Estimades en dos-cents sous. Porta la 

mitat d’estes cases Mohama Abisandor53. 

150- Item té un banqual de terra que ere de Mohama Propell en Penaroja. 

Afronte a mig jorn ab lo camí y a sol ixent ab Muça lo damunt dit y a sol ponent ab 

Adalla Hamade y a tremuntana ab Bernat de Tarragona. És tres almuts. Fa quint al 

señor. 

151- Item té unes cases que eren de Braym de Ayçe. Afronten ab Muça lo 

damunt dit y ab camí general. Estimades en cent sous. 

 

Talla de Moama fill de Moama fill de Junis: 

152- Primo té unes cases que li donà a ell son pare Mohama fill de Junis. 

Afronten a mig jorn ab Mohama Ybraym Sullani y a sol ponent ab la costa del castell 

y a sol ixent ab Mohama Majar. Estimades en dos-cents sous. 

153- Item té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab 

Joan Roquer y a sol ponent ab Braym Benigint y a tremontana ab lo camí de les 

vinyes y ab Mohama Ganch garbeller. És onze almuts y un octavo; fa delma y 

albaguela; estimat en vuyt lliures y cinch sous. Portan-lo ses germanes y la mitat de 

les cases54. 

 

Talla de Mofferig Amargós: 

154- Primo té unes cases en la partida de Penaroja. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ponent ab Mohama Benigint. Estimades en dos-cents sous. 

 

 

 

                                                 
52 La darrera frase està escrita al marge. 
53 La darrera frase està escrita al marge. 
54 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Mariem filla de Mohama Benigint: 

155- Primo té un bancal en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Miquel Roquer y a 

sol ponent ab Pere Girona. És onze almuts. Fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Benigint: 

156- Primo té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Alquisi y a sol ponent ab Jaume Cirera. És dos almuts; fa quint al señor. 

157- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab los hereus de 

Moferig Bingamil y a sol ponent ab terra de la abadia. És dotze almuts; fa quint al 

señor. Porta’l Gali Najar55. 

158- Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab lo 

riu de Segre y a sol ponent ab los hereus de Moferig Binganil. És quatorze almuts; fa 

quint al señor. Porta’l Braym Propell. 

159- (fot. 381) Item té un tros de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab 

Pere Serra y sol ponet ab Ayçe Amargós. És set almuts y mig; fa quint al señor. 

160- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Domingo Botallier y a sol ponent ab la cèquia Maior. És tres almuts y un 

octavo; fa quint al señor. 

161- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Miquel 

Roquer, a sol ponent ab Pere Girona. És onze almuts; fa delma y albaquela al señor. 

Porta’l Mariem, sa neta56. 

162- Item té un tros de terra en la partida de Reberols afronte a mig jorn ab 

Mohama fill de Mofferig Baca y a sol ponent ab la cèquia de Banys. És una fanecada; 

fa quint al señor. Portan-la los hereus de Mohama Navarro57. 

163- Item té una vinya en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Mofferig 

Algas y a tremontana ab la cèquia de Banys. És una fanecada; fa quint al señor. Porta-

la Braym Propell58. 

164- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab Braym 

Almallori Arlot. Estimades en tres-cents sous. Porta-les Mahoma Madic. 

165-Item té una halhodra en Xendo. Afronte ab Mohama Baca y ab Mohama 

Algas. És un almut y mig. 

                                                 
55 La darrera frase està escrita al marge. 
56 La darrera frase està escrita al marge. 
57 La darrera frase està escrita al marge. 
58 La darrera frase està escrita al marge. 



 

166- Item té unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ponent ab lo carrer de la mesquita. Estimades en cent y vint sous. 

167- Item té altres cases. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent ab 

Mohama Propell y a sol ixent ab Moama Alcaspe. Estimades en cent sous. Portan-les 

los hereus de Braym Abulquis59. 

168- Item té un bancal de terra que ere de Girona en Penaroja. Afronte ab 

Ramon Castelló y ab la viuda de Gali Alquisi y afronte ab Beniguit lo damunt dit. És 

cinch almuts; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Albulguis: 

169- Primo té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte ab brasal 

cosser y ab Mohama de Benigint. És un almut y un terç; fa quint al señor. Fonch 

mudat en la talla de Gali Propell Madic60. 

170- Item té unes cases en lo carrer Nou afronten a mig jorn ab via pública y a 

sol ixent axí mateix, a tremontana ab Moferig Abulquis, a sol ponent ab Ayçe Amade 

Alcalell. Estimades en dos-cents sous. Foren mudades en la talla y porta-la Gali fill de 

Gali Propell Madic cent y cint sous. Item Moama Ferig Baca vuytanta sous61. 

171- Item l’ort quatre almuts. Porta’l Gaziza filla de Mohama Abulguis62. 

172- Item la sortanella. Quatre almuts. Fa quint. 

173- Item un banqual en Fayrà. És sis almuts; fa quint. Fonch mudat en la talla 

de Mohama Alfaquel63. 

 

Talla de Gali Beniguit: 

174- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Xeya y a sol ponent ab Ramon de Pereandreu. És quatre almuts, fa delma y 

albaquela al señor. 

175- Item té un ort en Xendo en la partida de la canal. Afronte a mig jorn ab 

Braym Alfaquel Vallès y a sol ponent ab Mohama Mir. És quatre almuts y mig y mig 

quart, fa quint al señor. 

                                                 
59 La darrera frase està escrita al marge. 
60 La darrera frase està escrita al marge. 
61 La darrera frase està escrita al marge. 
62 La darrera frase està escrita al marge. 
63 La darrera frase està escrita al marge. 



 

176- Item té un banqual de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Mofferig 

Algas y a sol ponent axí mateix. És dos almuts; fa quint al señor. 

177- Item té terra en Litera en la partida del Ximiello, en lo pla. Afronte a mig 

jorn ab Pere Serra y a sol ponent ab Antoni Barquer. És estimada en deu sous; fa 

delma y albaquela al señor. 

178- Item té en la partida mateixa un tros de terra. Afronte a mig jorn ab 

Domingo Texidor y a sol ponent ab Braym Aboali, estimat deu sous. Fa delma y 

alboquela al señor. 

179- Item té terra en la partida de las Cadullas d’escalamun. Afronte a mig 

jorn ab los hereus de Braym Baca. Estimada en çinch sous; fa delma y albaquela al 

señor. 

180- Item té terra en la partida de las Spletas de [...] afronte a mig jorn ab 

Mohama Amade y a sol ponent ab Soleyma Amade. Estimada en cinch dous. Fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Benigint fill de Alí Benigint: 

181- Primo té un banqual en Xendo. Afronte a mig jorn ab los hereus (fot. 

382) de Ferig Benigimil y a sol ponent ab terra de la abadia. És dotze almuts; fa quint 

al señor. 

182- Item té una vinya en la partida de Reberols. Afronte ab Mofferig Baca y 

ab la çèquia de Banys. És una fanequada; fa quint al señor. 

183- Item té unes cases en lo carrer de la mesquita, estimades en cent sous. 

184- Mossen Ferrer Piquer té un banqual en lo Cotull de Banys. Afronte ab lo 

camí y ab la Conillera. És set almuts; fa delma y albaquela. 

185- Item té terra en lo Cotull de Banys, és de Corpuscristi. Afronte ab 

Conillera y ab Mahoma Ganch garbeller. És set almuts; fa delma y albaquela. Porta-la 

Copons64. 

 

Talla de Mohama fill de Moama Amade: 

186- Primo té un banqual en lo Cotull de Banys. Afronte a mig jorn ab Junis 

Almallori y a sol ponent ab Juçi Calahorra. És set almuts; fa delma y albaquela al 

señor. Porta’l lo [...] Mossen Ferrer65. 

                                                 
64 La darrera frase està escrita al marge. 



 

187- Item té unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab 

Braym Amargós, a sol ponent axí mateix Braym Amargós, a tremontana ab via 

pública. Estimades en cent sexanta sous. 

188- Item té terra en lo pla dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Arnau Amiguet y a sol ponent ab Braym Amade. Estimada en deu sous; fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Amargós: 

189- Primo té un banqual de terra en Fayrà. Afronte ab Mohama Propell y ab 

Braym Binamir. És tres almuts y mig; fa quint al señor. 

190- Item té una vinya en la partida mateixa. Afronte a sol ponent ab Yçe 

Amade, a tremontana ab la cèquia de la Ribera. És tres almuts; fa quint al señor. 

191- Item té un tros de terra en la partida de Reberols. Afronte a mig jorn y a 

sol ponent ab Domingo Pons y ab Ramon Castelló. És deu almut; fa quint al señor. 

192- Item té unes cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab 

Mofferig Abulquis y a tremontana ab via pública y a sol ponent ab Gali de Amir. 

Estimades en quatre-cents sous. 

193- Item té terra en Litera en la partida de la Calamó prop del abellar ab sas 

afrontacions estimada en quinze sous. Fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Gali Almillel: 

194- Primo té unes cases en lo carrer de la mesquita. Afronten a mig jorn ab 

via pública y a tremontana axí mateix via pública que puje al castell. Estimades en 

cent sexanta sous. Porta-les Pere Arançis66. 

 

Talla de Mohama Almillel: 

195- Primo té unes cases. Afronten a mig jorn ab via pública y a ponent ab 

Domingo Pons estimades en dos-cents sous. 

 

Talla de Ferig fill de Mohama Baca ferreger: 

196- Primo té un banqual en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab Eyçe 

Almallori y a sol ponent ab lo camí del Bovar. És sis almuts; fa quint al señor. 
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197- Item té un tros de terra que afronte ab lo camí de la Barqua y ab terra de 

la abadia. És dos almuts y mig; fa quint al señor. 

198- Item té unes cases en la partida de la Vall que eren de los hereus de 

Mohama Amade Alcalell. Estimades en tres-cents sous. 

199- Item té un tros de terra que ere de Gali Alquisi en la partida del camí de 

la Barca, que afronte ab brasal y a mig jorn ab son pare. És sis almuts; fa quint al 

señor. 

200- Item té un banqual en Xendo. Afronta a mig jorn ab Braym Amir y a sol 

ponent ab los hereus de Moama Gali. És nou almuts; fa quint al señor. 

201- Item té un tros de terra en Litera, en la partida de las Muelas [Chivises] 

afronte a mig jorn ab Mohama Navarro y és lo terç de la terra. Estimat en set sous, fa 

delma y albaquela. 

202- Item té la mitat de les cases que eren de Mohama Bulquis en lo carrer 

Nou. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent ab Gali Propell Madich, 

estimades en vuytanta sous. 

203- Item té un banqual de terra que ere de Adulla Amade, en la partida de la 

Carabaçada. Afronte a mig jorn ab braçal cosser y a sol ponent ab Pere Serra, és 

quatre almuts. Fa quint al señor. 

204- (fot. 383) Item té un banqual de terra al pont de barquer, que ere de Pere 

Pons. Afronte a sol ixent ab la cèquia de la Ribera y a sol ponent ab l’ort de Roguer a 

tremontana ab camí general. És deu almuts; estimat en cent sous. Fa quint al señor. 

 

Talla de Braym Abultier: 

205- Primo té un tros de terra en la partida de la Canal que·s diu l’alhodra 

afronte a mig jorn ab Braym Propell y a sol ponent ab brasal. És dos almuts; fa quint 

al señor. 

 

Talla de Braym Alfaquel Vallès: 

206- Item té unes cases en la pujada del castell estimades en setanta sous. 

  

 

 

 

 



 

Talla de Juçi Allorqui: 

207- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab Ramon Castelló y a sol 

ponent ab via pública. Estimades en tres-cents cinquanta sous. Porta la mitat Braym 

Madit, l’altra mitat Braym Allorqui67. 

208- Item té un corral en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Braym Propell y a 

sol ponent ab lo carrer de Penaroja. Estimat en sexanta sous. 

209- Item té un corral damunt lo camí de Penaroja. Afronte a tremontana ab lo 

[Tormo] de Caldes y a mig jorn ab lo camí de Penaroja. Estimat en vint sous. 

Allorqui68. 

210- Item té un pati [...] en lo loch de Aytona en la partida del Forn. Afronte a 

sol ixent ab Braym Almallori prom texidor y a sol ponent ab Fàtima la ferrageta [...] 

la part del forn. Compra’l de Haye fill de Junis y de sa muller Gaxalata una per preu 

de cinquanta sous y ere lo corral damunt dit antigament de Mohama Baca Ferraget. 

 

Talla de Juçi Axeya: 

211- Primo té un banqual de terra en Riberols. Afronte a mig jorn ab camí de 

Penaroja y a tremontana ab la vall de las canals. És fanecada y sis almuts; fa delma y 

albaquela al señor. 

212- Item té un tros de terra en la partida de’n Xendo. Afrontre a mig jorn ab 

Adalla Ysmael y a sol ponent ab Iusu Almallori Ganasuc. És dos almuts y mig. Fa 

quint al señor. 

213- Item té unes cases junt ab les cases de la mesquita. Afronte a sol ixent ab 

dites cases y a sol ponent ab Juçi Allorqui, a tremontana ab via pública. Estimades en 

dos-cents sous. 

214- Item té altres cases en lo camí del castell. Afronten a sol ixent ab Yçe 

Almallori comissari y a sol ponent ab Yçe Xeya. Estimades en cent quorata sous. 

215- Item té altres cases y un corral. Afronten ab les cases de l’alfaquí y ab 

Mohama Benigint. Estimades en cinquanta sous. 
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Talla de Braym Sullani: 

216- Primo té unes cases en la pujada del castell. Afronten a mig jorn y a sol 

ixent ab via pública y a sol ponent ab Juçi Xey. Estimades en quatre-cents sous. Porta 

la mytat Braym Sullani69. 

217- Item té altres cases en la pujada del castell que eren antigament de Juçi 

Propell Madic, estimades en cent quoranta sous. 

Item porta la mitat de les cases segones Braym lo damunt dit70. 

219- Item té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Brasal cosser y a sol ponent ab Moama Ganch y a sol ixent ab terra del Spital. És dos 

almuts y mig. Fa quint al señor. 

220- Item té un tros de terra en la partida de’n Xendo. Afronte a mig jorn ab 

son germà Mohama Sullani y a sol ixent ab sos germans Gali y Adam és sis almuts; fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Aeyça Xeya: 

221- Primo té un ort en Xendo que afronte a sol ixent ab los hereus de Juçi 

Ganch y a sol ponent ab Pere Serra. És dos almuts y un quart; fa quint al señor. 

222- Item té unes cases en lo camí del castell. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ixent ab Juçi Xey y a sol ponent ab Braym [Bingamil]. Estimades en 

cent quoranta sous. 

223- Item té terra en la Mijana. Afronte ab lo camí del Bovar y ab lo camí de 

riu y ab Mohama comissari. És fanecada y dos almuts. Fa delma y albaquela al señor. 

Item té terra en la partida mateixa. Afronte ab Adallà Amade y ab Braym 

Abulquís y ab la Conillera. És una fanecada; fa delma y albaquela al señor. 

224- Item té terra en la montanya en la Gonas. Afrone a mig jorn ab la viuda 

de Gali Alquisi y a sol ponent ab los hereus de Arnau Amiguet. Està estimada en deu 

sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

(fot. 384) Talla de Ayçe Almelell: 

225- Primo té un tros de terra en lo Cotull de Banys. Afronte a mig jorn ab la 

Mijana y a sol ponent ab Ayçe Almelell lo damunt dit. És una fanecada, fa delma y 

albaquela al señor. Fonch mudat en la talla de Edam Binahodria71. 
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226- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab Joan Sant Martí y a sol 

ponent ab Simó de Barbaroja. Estimades en dos-cents sous. Foren mudades en la talla 

de Pere Cabero72. 

227- Item té un corral en lo carrer de Pere Serra. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia y a sol ponent ab la sinagoga dels jueus. Està estimat en quoranta sous. 

228- Item té un banqual de terra en Xendo. Afronte ab Braym Culiero y ab 

Braym Amade. És cinch almuts; fa quint al señor. Porta’l Braym Almallori Texidor 

jove73. 

229- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab lo camí y a 

tremontana ab Joan Pons y a sol ixent. És dos almuts; fa quint al señor. 

230- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab lo camí 

de Banys y a tremontana ab la vinya de la abadia de Aytona y a sol ixent ab la vinya 

de Ramon Castelló. És cinc almuts; fa quint al señor. 

231- Item l’algama dels jueus del corral damunt aquell que ere de Eyça 

Almelell que afronte a mig jorn ab la cèquia y a sol ponent ab la synagoga. Estimat 

per quoranta sous. Pague l’algama dels jueus dels quoranta sous lo terç que son tretze 

sous y quatre y lo que reste porta Gali Almelell que són vint-i-sis y vuyt diners. 

 

Talla de Braym Baca prom: 

232- Primo té un banqual de terra en la partida de la canal. Afronte a mig jorn 

ab Braym Xeya y a sol ponent ab brasal. És cinc almuts; fa quint al señor. Fonch 

mudada en la talla de son fill Moama74. 

233- Item té una vinya en Banys. Afronte a mig jorn ab son fill Mohama Baca 

y a sol ponent ab Azmet Culiero. És quatre almuts; fa quint al señor. 

234- Item té un banqual de terra en Xendo que afronte a mig jorn ab Azmet 

Culiero y a sol ponent ab Ramon Aler. És cinch almuts; fa quint al señor. 

235- Item té unes cases en lo camí del castell que afronten a mig jorn ab la 

mesquita y a sol ixent ab la casa de la mesquita y a sol ponent via pública. Estimades 

en dos-cents sous. 

236- Item té una halhodra en Xendo que afronte ab Gali de Benigint y ab ell, 

era de Soleyma Amade. És un almut y mig; fa quint. 
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Talla de la viuda de Moama Baca: 

237- Lo banqual de la canal damunt dit mas alt és cinch almuts; fa quint al 

señor. 

238- Item té en Xendo un banqual que afronte ab brasal cosser y ab Mohama 

Ganch y ab Juçi Lenyano. És una fanecada; fa quint al señor. Porta’l Calahorra75. 

239- Les cases damunt dites més altres, dos-cents sous. 

240- Item té una vinya en Banys. La mitat d’ella és tres almuts; fa quint. 

241- Item un banqualet en Xendo, aquell que ere de Benigint. Afronte ab 

Moama Algas y ab Mariem de Baca tres almuts y mig y de altra part cinch almuts. Fa 

quint. 

 

Talla de Juçi Almallori Ganahuc: 

242- Primo té terra en la partida de Xendo que afronte a mig jorn ab Juci Xeya 

y a sol ponent ab Braym Almallori Ganahuc. És tres almuts y mig fa quint al señor. 

243- Item té en la muntanya terra que ere de Botiller. Fa delma y albaquela al 

señor. Estimada en quoranta sous. 

 

Talla de Maçot Ayup: 

244- Primo té un banqual en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab lo riu y a sol 

ixent ab lo banqual que ere de Moama Alboquís, [...] fanecades ara és76 quatre almuts 

y mig fa delma y albaquela al señor perquè lo demés se n’ha portat lo riu y ab 

consentiment dels jurats de aquell any que eren Mahoma Ganch Garbeller y son 

companyó Brafim Almallori Beso fonch rellevat lo demés. 

 

Talla de Mofferig Almallori Ganahuc: 

245- Primo té un bancal de terra en la Redorta que afronte a mig jorn ab los 

hereus de Botiller y a sol ponent ab Gali Ysmael. Ere quatre almuts; fa quint al señor. 

Reste a Ferig l’alhodra; levaron-ne un almut, reste tres almuts a la sobre dita, un 

almut. 

246- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Ayçe Almallori comissari y a sol ixent ab lo Spital. És dos almuts y mig. Fa quint al 

señor. 
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247- Item l’ort que té en lo camí de la barca. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Propell Mohamet, a sol ponent ab lo camí de la barqua. És dos almuts; fa quint al 

señor. Estimat en vint sous. 

 

(fot. 385) Talla de Braym fill de Mofferig Almallori: 

248- Primo té unes cases que eren de Moama Mir que afronten de dues parts 

ab carrera pública, e són en lo carrer Nou. Estimades en xixanta sous. 

249- Item en la Redorta que ere de son pare té un almut de terra. Fa quint al 

señor. 

250- Item té lo reguer aquell que comprà de Braym de Gaya y entre aquell que 

prengué de Moama Abulguis tot és tres fanecades; a xixanta sous la fanecada munta 

cent vuytanta sous. 

251- Item té l’ort aquell que ere de Yçe Xey en la partida del molí. Afronte ab 

los hereus de Gali Ganch y a sol ponent ab los hereus de Pere Serra. És dos almuts y 

un quart. Fa quint al señor. 

252- Item té un tros de terra en la partida de la Redorta que és almut y mig. Fa 

quint al señor. 

 

Talla de Mofferig Baca de lo vell: 

253- Primo té terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab lo camí y 

a sol ponent ab la terra de la abadia. És dos almuts. Fa quint al señor. És en la talla de 

Moama Baca77. 

254- Item té terra en la partida del Cotull de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Mateu Montanyés y a sol ponent ab Mohama Sollani. És tres almuts; fa quint al 

senyor. 

255- Item té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab Braym Baca y a sol 

ponent ab Berenguerona. Estimades en dos-cents xixanta sous. 

 

Talla de Soleyma fill de Binçale: 

256- Primo té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab la cèquia Maior, a 

sol ponent ab Mohama Almallori. Estimades en cent sous. 
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Talla de Braym Binjamil: 

257- Primo té un banqual de terra en la Carabaçada. Afrone a mig jorn ab lo 

camí y a sol ponent ab la terra de la abadia. És dos almuts y mig; fa quint al señor. 

258- Item té unes cases en lo camí de la pujada del castell. Afronten a ponent 

ab la vall y ab lo camí del forn y a sol ixent ab Ayça Xeya y a mig jorn ab via pública. 

Estimades en dos-cents sous. 

259- Item té un corral en lo camí de la pujada del castell estimat en vint sous. 

 

Talla de Mohama fill de Mofferig Baca: 

260- Primo té un banqual de terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn 

ab Ayçe Almallori, a sol ponent ab lo camí del Bovar. És tres almuts; fa quint al 

señor. Fonch mudada en la talla de son fill78. 

261-  Item té una vinya en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Salvador de Barbaroja 

y a sol ponent ab Ayçe Xey. És quatre almuts; fa delma y albaquela al señor. 

262- Item té unes cases davant la casa del forn. Afronten a mig jorn ab lo forn 

y a sol ixent ab via pública y a sol ponent ab son germà Braym Baca. Són estimades 

en dos-cents sous. Porta-les Braym Çaydell79. 

263- Item un banqual que ere de son germà Gali en lo Bovar. Tres almuts. Fa 

quint al señor. Fonch mudat en la talla de son fill Ferig80. 

264- Item una vinya en Fayrà que ere de son germà Braym, tres almuts. Fa 

delma y albaquela al señor. 

265- Item un banqual que ere de Ferig Baca. Afronte ab lo camí de la barca y 

ab lo banqual de la abadia, és dos almuts y mig. Fa quint al señor. Fonch mudat en la 

talla de son fill81. 

266- Item un ort que ere de Adalla Ysmael en la partida del Brassal franch. 

Afronte ab camí de l’ort de la abadia. És tres almuts; fa quint al señor. 

267- Item un banqual que ere de Juçi [Alpet]. Afronte a mig jorn ab Domingo 

Codinells y a sol ixent ab Bernat Pinyana, a ponent ab Mohama Propell, a tremontana 

ab lo camí y los hereus de [...], és una fanecada y sis almuts. Estimat en cent y cinch 

sous. 
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268- Item un tros de terra que ere de Domingo Cudinels en Fayrà. És cinch 

almuts; fa quint al señor. Porta’l Pau Rubira. 

269- Item té en Litera un tros de terra en la partida de [...] afronte a mig jorn 

ab Pere Serra y a sol ponent ab la [...] de Fragua estimat en set sous. Fa delma y 

albaquela al señor. Fonch mudat en la talla de son fill Ferig82. 

270- Item un tros que ere de son germà Braym set sous. Fa delma y albaquela. 

 

(fot. 386) Talla de Mohama fill de Braym Propell Madic: 

271- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Simó 

Cabasés, a sol ponent ab Mohama Sardell. És dos almuts; fa quint al señor. 

 

Talla de Mohama Ganch garbeller: 

272- Primo té un banqual de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn 

ab la çèquia y a sol ponent ab Junís Almallori. És una fanequada; fa delma y 

albaquela al señor. 

273- Item té un banqual de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab la muller 

de Braym Amade y a sol ponent ab Antoni Desí. És dos almuts y mig fa quint al 

señor. Fonch mudat en la talla de Azmet de Spital83. 

274- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Mohama Mir y a 

sol ponent ab Braym Amade. És sis almuts y mig, fa delma y albaquela al señor. 

Fonch mudat en la talla de son fill Mohama84. 

275- Item té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Domingo Texidor, a sol ponent ab los hereus de Juçi Ganch. És tres almuts; fa quint al 

señor. Fonch mudat en la talla de Juçi Ganch son germà85. 

276- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent axí 

mateix via pública, a sol ponent ab Mohama Almillell. Estimades en dos-cents sous. 

Porta la mitat son fill Mohama86. 

277- Item té altres cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab via pública y a 

sol ponent ab los hereus de Juçi Ganch. Estimades en cent sous. Foren mudades en la 

talla de sa mare87. 
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278- Item té altres cases en Penaroja. Afronten a sol ixent ab Muça Albultier y 

a ponent ab Mofferig Amargós. Estimades en cent sous. Foren mudades en la talla de 

Braym fill de Ayçe Propell88. 

279- Item té terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Ayce Amargós 

y a sol ponent ab Antoni [Barquer] és cinch almuts; fa quint al señor. Fonch mudada 

en la talla de Braym Abdallà89. 

280- Item té terra que ere de Aler en Xendo. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Baca y a sol ixent ab brasal y a sol ponent ab brasal franc y a tremuntana ab los hereus 

de Gostanti. És onze almuts y quart; fa quint al señor. Porta-la Braym Benamir90. 

281- Item té un banqual en Xendo. Afronte a mig jorn ab Mohama lo damunt 

dit, a sol ixent ab Domingo Solanes y a tremontana ab Pere Serra. És quatre almuts; fa 

delma y albaquela. Porta’l Gauginet91. 

282- Item té un banqual de terra en la partida de Fayrà, ere de son gendre. És 

set almuts. Porta’l Braym92. 

283- Item té altre banqual de terra en la partida de la Redorta, ere de son 

gendre. És cinch almuts. 

 

Talla de Braym Binahodria: 

284- Primo té terra en lo Cotull de Banys y és mijana y és [lixiu] del señor. És 

vuyt fanequades, estimada la fanequada cinquanta sous. Suma quatre-cents sous. 

 

Talla de Gali fill de Junís Almallori moro: 

285- Primo té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab terra de la 

abadia y a sol ponent ab los hereus de Bernat Castelló. És tres almuts; fa quint al 

señor. 

286- Item té unes cases que afroten a mig jorn ab Ayçe Almallori comissari y 

a sol ponent ab Mohma Najar y a tremontana via pública. Estimades en dos-cents 

sous. 
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287- Item té un corral que·sté ab son fill Moama Junís estimat en cinquanta 

tres sous y quatre. 

288- Item té terra en lo Bovar. Afronte ab Aram Tabo y ab Mofferig Albulquís 

y ab brasal y ab lo señor. Fa delma y albaquela; és fanecada y cinch almuts. 

289- Item té terra en lo Reguer. Afronte ab Pau Rubira y ab Braym Almallori 

y ab brasal. És una fanecada y miga. 

290- Item té terra en la partida de Xendo que afronte ab Ganch y ab Gaziz 

Binjamil y ab brasal cosser. És dotze almuts; fa quint al señor. 

291- Item té terra en la partida de Penaroja que afronte ab Miquel Roquer y ab 

camí de Banys. Fa delma y albaquela. 

 

Talla de Mohama Najar: 

292- Primo té terra en la Mijana que afronte ab Almallori comissari y ab 

Braym Culiero y ab lo camí del Bovar. És fanecada y [...] almuts fa delma y 

albaquella. Estimada la fanequada en xixanta sous. 

293- Item té terra en lo banqual damunt dit Juçi Limiano y el riu y la riba 

vella. És fanequada y dos almuts; fa delma y albaquela. Estimada la fanequada en 

sexanta sous. Portan-la los hereus de Homado Avisandor93. 

294- Item un tros de terra en la Mijana afronte ab lo riu y ab brassal cosser y 

ab Azmet del Spital. És una fanequada estimada en xixanta sous; fa delma y 

albaquela. 

295- (fot. 387) Item una fanequada que ere de Braym Culiero. Afronte ab lo 

riu, ab lo camí del Bovar y ab ell mateix. Fa delma y albaquela. Estimada la 

fanequada vuytanta sous. 

296- Item mija fanequada que ere de Sidi Braym. Fa delma y albaquela. 

Estimada quoranta sous. 

297- Item deu almuts de terra que eren de Andalí. Fa delma y albaquela. 

Estimada la fanecada en vuytanta sous. 

298- Item en la partida mateixa terra que afronte a mig jorn ab lo riu y a 

tremuntana ab lo camí. És sis almuts. 

299- Item un banqualet en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab lo riu de 

Segre y a tremuntana ab Azmet del Spital. És quatre almuts. 
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Talla de Gali Baca: 

300- Primo té terra en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab Ayça Almallori y a sol 

ponent94 ab lo camí del Bovar. És tres almuts. Fa quint al señor. 

 

Talla de Braym fill de Braym Propell Maric: 

301- Primo té un banqual en la Redorta. Afronte a mig jorn ab la Mijana y a 

sol ponent ab Gali Majar y a sol ixent ab Gali Amade. És dos fanequades estimades 

en cent xixanta sous. Fa quint al señor. 

302- Item té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

brasal y a sol ponent ab Gali Najar y a sol ixent ab Joan Gostanti. És onze almuts, 

estimats en cent xixanta sous. Fa delma y albaquela al señor. 

303- Item té un tros de terra en la partida de la Riba. Afronte a mig jorn ab 

Arançis y ab son germà Maoma. Fa delma y albaquela. Estimat en quinze sous. 

304- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Haye 

Ysmael y ab Sardell. És tres almuts y mig, fa quint al señor. 

305- Item té terra en Litera en la Muelas. Afronte a mig jorn ab Pere Serra y a 

sol ponent ab la Boqua de Fragua. Estimada en set sous, fa delma y albaquela al 

señor. 

 

Talla de Ferig Abulquis: 

306- Primo té unes cases que eren antiguament de Gali Maguan. Afronten a 

mig jorn ab lo jueu que·s nomene Mose Jason y a sol ponent ab Zacaria Ganch y a sol 

ixent via pública. Estimades en dos-cents sous. Porta-les Jaye Alquisi95. 

 

Talla de Mohama Sardell Jove: 

307- Primo té un banqual en Fayrà que afronte a mig jorn ab Ramon Sant Just 

y a sol ponent ab Ramon Cifrari. És una fanequada, fa quint al señor. 

308- Item té en la partida mateixa un banqual de terra que afronte a mig jorn 

ab los hereus de Braym Binamir y ab Mohama Propell Mohamet y ab Aysut Amade. 

És tres almuts y mig y un quart. Fa quint al señor. 

 

 

                                                 
94 Al text ponet. 
95 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Soleyma Navarro: 

309- Primo té terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab la cèquia 

de la Ribera y a sol ponent ab Adalla Amade. És quatre almuts. Fa quint al señor. 

Porta-la Pons96. 

310- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab 

Adalla Amade y a sol ponent ab Moama Amade. És dos almuts, fa delma y albaquela 

al señor. Porta’l Moama fill de Abdalla Amade97. 

311- Item té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Omadell Abulfat y a sol ponent ab Adalla Ysmael. És tres almuts. Fa quint al señor. 

312- Item té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab Adalla Ysmael y a 

sol ponent ab Mohama Baca y ab Bartholomeu Balustre. Estimades en dos-cents sous. 

Porta-les Braym Binehodria98. 

313- Item té altres cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab Soleyma 

Binehodria y a sol ponent ab Adalla Amade. Estimades en quoranta sous. Són de Gali 

Binehodria99. 

314- Item en lo Reguer té terra que afronte a mig jorn ab lo riu y a sol ixent ab 

Antoni Desi. És deu almuts. Fa delma y albaquela. 

 

Talla de Mohama Navarro: 

315- Primo té un banqual en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Ferig Almallori, 

a sol ixent ab Antoni Desi y a sol ponent ab los hereus de Soleyma Binehodria, a 

tremontana ab brasal. És cinch almuts y mig, fa delma y albaquela al señor. 

316- Item te un tros de terra en la partida de Bovar. Afronte ab lo camí del 

Bovar y ab Mohama Najar y ab Moama Alquisir. És una fanequada y mija, fa delma y 

albaquela. 

317- Item té un banqual de terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab son pare 

y ab lo camí del Bovar. És cinch almuts. Fa delma y albaquela. 
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(fot. 388) Talla de son fill Mohama Navarro: 

318- Primo té un banqual de terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Gali 

Serrano, a tremuntana ab son pare. És cinch almuts, fa delma y albaquela. Estimada la 

fanequada en xixanta sous. 

 

Talla de Ayçe Amargós: 

319- Primo té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Faraig Avinsador, a sol ponent ab Juçi Amade. És set almuts, fa quint al señor. 

320- Item té un Banqual de terra en Pardines. Afronte a mig jorn ab Mofferig 

Algas y a sol ponent ab lo brasal del Mont. És set almuts, fa quint al señor. 

321- Item té un banqual de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab Mohama 

de Beniguit, a sol ponent ab la cèquia de la Ribera. És set almuts, fa quint al señor. 

322- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afrote a mig jorn ab 

Brasal cosser, sol ponent ab Mohama Baca. És tres almuts, fa quint al señor. 

323- Item té un banqualet en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Pere 

Girona y a sol ponent ab Bernat Pinyana. És un almut, fa quint al señor. 

324- Item té dos troços de terra en la muntanya, en la Gonas; fan delma y 

albaquela. Són estimats en noranta sous. 

 

Talla de Soleyma Binçalea: 

325- Primo té unes cases que eren de Ayçe Propell Fassit, estimades en 

xixanta sous. 

 

Talla de la viuda de Mohama Binçalea: 

326- Primo té un banqual de terra en la partida de Banys. Afrone a sol ixent ab 

Bernat de Tarragona y a mig jorn ab los hereus de Braym Abisandor. És una 

fanequada y mig almut, fa quint al señor. 

 

Talla de Gali Najar: 

327- Primo té un banqual en la partida de Fayrà. Afronte ab brassal cosser y ab 

Mohama Propell, ere de Joan Cirera. És deu almuts, fa quint al señor. 



 

328- Item té un banqual en la Redorta. Afronte ab brasal y ab Mohama 

Almallori pastor; és quatre almuts y mig. Fa delma y albaquela. Estimat en noranta 

sous. Porta’l son fill Moama100. 

329- Item té una alhodra en Xendo. Afronte ab Adalla Ysmail y ab los hereus 

de Juçi Almallori. És dos almuts y mig, fa quint al señor. Porta-la son fill Braym101. 

330- Item té un banqual que ere de Gali Ganch en la partida de Fayrà. Afronte 

ab brassal coser y ab Jaume Cirera. És dos almuts y mig, fa quint al señor. 

331- Item té un ort en la Redorta. Afronte a mig jorn ab Buhalis y a sol ponent 

ab la çèquia. És tres almuts y un [octavo], fa quint al señor. 

332- Item té terra en Xendo que afronte ab brassal coser y a sol ponent ab 

Mohama Propell. És dos almuts y mig, fa quint al señor. 

 

Talla de Mohama fill de Mohama Najar: 

333- Primo té un banqual de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig 

jorn ab los hereus de Domingo Botaller y a sol ponent brasal cosser. És nou almuts, fa 

delma y albaquela al señor. 

334- Item té terra en la Mijana. Afronte ab Mohama Almallori comissari y ab 

lo camí del Bovar y ab Braym Culiero, fa delma y alboquela. És fanequada y dos 

almuts. 

335- Item té terra en la partida mateixa, afronte ab Juçi Limiano y ab lo riu de 

Segre, fa delma y albaquela. És fanequada y dos almuts. 

 

Talla de Mohama Ganch, fill de Mohama Ganch garbeller: 

336- Primo té un banqual de terra en Xendo que afronte a mig jorn ab Moama 

[...] y a sol ponent ab Braym Amade. És sis almuts, fa delma y albaquela al señor. 

337- Item té part de les cases aquelles hon ell habite, estimades en trenta sous. 

 

Lo nom de nostre señor sia loat calandari de disapte a onze del mes de 

setembre any noucents y tretze [...] mossén Garcia de la Predra procurador d’Aytona a 

los promens que mirassen la qüestió que tenia Mohama Ganch prom y son nét 

Ganginet de los sis almuts y mig de la terra. Y lo percurador ysqué con ells y són los 

promens Frarig de Carratalà y Ferig Abulquis y Braym Almallori Cuguet y ells se 
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determinaren iuxta Deu e ses consiències que la terra damunt dita, que ere en poder de 

Mohama Ganch, el damunt dit, per hon manà lo percurador car lo damunt dit Moama 

Ganch ç’agués de paguar y que paguàs les quísties (fot. 389) ordinàries de aquest 

calendari en avant, y del calendari damunt dit en atràs que paguàs lo Ganguinet. Con 

testimoniança de Simó Cabasés y Juçi Serrano ha scrit lo acte damunt dit Juçi 

Almallori texidor, notari en aquella hora de la algama d’Aytona. 

 

Talla de Mohama Sullani: 

338- Primo té unes cases en la partida del mercat, afronten a mig jorn ab 

Domingo Gostanti y a sol ponent a tremuntana ab Grabiel Calavera. Estimades en 

sexanta sous. 

 

Talla de Mohama Alcasp: 

339- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab Adalla Ysmael y a sol 

ponent ab Mohama Benigint, estimades en vuytanta sous. 

 

Talla de Mofferig Sullani: 

340- Primo té terra en lo Bovar, l’alhodra. Afronte a mig jorn ab la Mijana y a 

sol ponent ab Ayçe Pasquero. És dos almuts, fa quint al señor. 

341- Item un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab la Mijana, a sol 

ponent ab Miquel Roquer. És una fanequada y mija, fa delma y albaquela al señor. 

342- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab lo forn y a sol ponent ab lo 

carrer de la moreria. Estan estimades en dos-cents sexanta sous. 

343- Item un corral afronte a mig jorn ab Gali Binehodria y a sol ponent ab la 

muralla. Estimat en cent sous. 

344- Item té les cases que eren de Joan Pons. Afronen a mig jorn ab Mofferig 

Abulquís y a sol ixent ab via pública. Estimades en cent cinquanta sous. 

345- Item té un banqual en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Joan 

Roquer y nomenes generalmant lo dumanja. És tres almuts y mig, fa delma y 

albaquela al señor. 

 

 

 

 



 

Talla de Gali [Amir]: 

346- Primo té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Beringuerona y a sol ponent ab Mohama Amade. És cinch almuts, fa delma y 

albaquela al señor. 

347- Item té un ort en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Braym Boali 

y a sol ponent ab Mohama Mir. És dos almuts, fa quint al señor. 

348- Item té una vinya en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Pere Serra. És cinch almuts, fa quint al señor. 

349- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab los hereus de Domingo 

Gostanti y a tremuntana y a sol ixent ab Guillamó de Aler. Estimades en tres-cents 

sous. 

350- Item té altres cases davant la mesquita. Afronten a mig jorn y a sol ixent 

ab les cases de la ferreria y ab Braym Amargós y a tremuntana ab via pública, 

estimades en cent sous. 

351- Item té un banqual de olivers en Banys. Afronte ab la cèquia de Banys y 

a tremontana ab Soleyma Amade y a sol ixent ab Joan Cabasés y a sol ponent ab 

Domingo Pons. És dos almuts y mig fa quint al señor, ere de Monserrat Engali. 

352- Item en Litera té un pla en la partida del camí de Fraga. Afronte ab 

Azmet Culiero y a sol ponent ab Ayçe Amade, estimat en vint sous. Fa delma y 

albaquela al señor. 

 

Talla de la viuda de Gali Alquisi: 

353- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab los hereus de Albeto y a 

sol ponent ab Domingo Pons. Estimades en dos-cents sous. 

 

Talla de Braym Massagran Tamborino: 

354- Primo té quatre fanequades en lo Cotull de Banys. Fan delma y 

albaquela, estimades en cent sexanta sous. Porta-les son germà Mohama102. 

355- Item les cases de son gendre en la moreria, estimades en cent sous. 

356- Item un corral davall la casa de Gali Ganch. Estimat en trenta sous. 
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Talla de Braym [Binehodria] y Homadel Binehodria. Donació per ell feta a 

ells: 

357- Primo té un banqual de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab la cèquia 

Maior y a sol ponent ab la viuda de Mofferig Amargós. És quatre almuts y mig, fa 

quint al señor. 

358- Item té un banqual en la Redorta. Afronte a mig jorn ab los hereus de 

Mofferig Almallori Ganasuc y a sol ponent ab brassal cosser. És dos fanequades, fa 

quint al señor. 

359- (fot. 390) Item té unes cases que afronten a mig jorn ab Domingo Pons y 

a sol ponent ab Caleya Binamir, estimades en cent cinquanta sous. Són de son 

germà103. 

360- Item té un corral que afronte a mig jorn ab Juçi Amade y a sol ponent ab 

Mofferig Sullani, estimat en vint sous. És de son germà Aysut104. 

361- Item té les cases que eren de Çoleyma Navarro. Afronten a mig jorn ab 

Gali Alquisi y a sol ixent ab Gali, lo damunt dit, y a sol ponent ab Mohama Xeya. 

Estimades en quoranta sous. 

362- Item té unes cases en la moreria. Afronten ab lo fill de Braym Amadey la 

resta cerque la via pública. Estimades en cent sous. Item porta Ayçuguet105. 

363- Item té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab Adallà Ysmael y a 

sol ponent ab Mohama Baca y ab Bartholomé Balustre. 

 

Talla de Ayçe Binehodria: 

364- Primo té unes cases. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent ab 

casa de Juçi Albeto. Estimades en cent sous.  

365- Item té unes cases que eren de son germà Gali, afronten ab Braym 

Binçalema Benamir y ab los hereus de Domingo Pons y a sol ixent ab via pública, 

estimades en cent-cinquanta sous. 

366- Item té un corralet que afronte ab Mofferig Sollani y ab via pública que 

lo çerque. Estimat en vint sous. 

367- Item té un bancalet de terra en la partida del molí. Afronte ab la cèquia de 

la Ribera y ab l’alfaquí Gali fill de Moama Ayup. És un almut, fa quint al señor. 
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Talla de la viuda de Mohama Algas: 

368- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab Mose Chiro, jueu y a sol 

ponent ab los hereus de Juçi Amade Albet, estimades en vint sous. 

 

Talla de Juçi Limiano: 

369- Primo té terra en lo Bovar que afronte ab Moama Almallori comissari y 

ab Mohama Najar. Fa delma y albaquela, és quatre fanequades. 

 

Talla de la viuda de Mohama el pregonero: 

370- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab Mohama Propell y a sol 

ponent ab Moama Baca. Estimades en trenta sous. Foren mudades en lo nom de 

Moama fill de Braym Baca106. 

 

Talla de Saleyma Binamir: 

371- Primo té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Simó de Barbaroja y a ponent ab terra de la mesquita. És quatre almuts y mig, fa quint 

al señor. La mitat \a Moama/ Alquisi107. 

372- Item té un banqual en la partida mateixa. Afronta a mig jorn ab lo camí 

del Bovar y ab Çalema lo damunt dit. És dos almuts, fa quint al señor. La mitat a 

Moama Alquisi108. 

373- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab la 

Mijana y a sol ponent ab brasal coser. És un almut, fa delma y albaquela al señor. 

374- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Gali Binehodria y les tres parts 

cerqua la via pública. Estimades en tres-cens sous. 

375- Item té altres cases en la moreria. Afronten a mig jorn y a sol ponent ab 

via pública. Estimades en cent sous. 

 

Talla de la viuda de Braym Amade: 

376- Primo té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Alquisi y a sol ponent ab Mohama Binehodira. És quatre almuts y un octavo, 

fa delma y alboquela al señor. Fonch mudat en la talla de Moama Alquisi109. 
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377- Item té altre tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn 

ab brasal coser y a sol ponent ab Moama Ganch. És quatre almuts y mig. Fa quint al 

señor. Fonch mudat en la talla de Gali Alquisi110. 

378- Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Juçi Amade Albeto y a sol ponent ab lo camí de la barca. És dos almuts, fa 

quint al señor. Fonch mudat en la talla de Gali lo damunt dit111. 

379- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab la cèquia de la 

Ribera y a sol ponent ab Simó de Barbaroja. És tres almuts, fa delma y albaquela al 

señor. Fonch mudat en la talla de Gali lo damunt dit112. 

380- Item té un banqual de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Azmet Culiero y a sol ponent ab Mohama Propell. És cinch almuts y mig, fa quint al 

señor. Fonch mudat en la talla de Gali lo damunt dit113. 

 

(fot. 391) Talla de Mohama fill de Braym Amade: 

381- Primo té un banqual de terra en la partida de Pardines que ere antigament 

de Ramon Mosino. Afronte a mig jorn ab Moama fill de Adalla Amade y a sol ponent 

ab brasal coser y a sol ixent ab Mose Jahon. És deu almuts, fa quint al señor. 

382- Item les cases aquelles que eren de Salamó Jahon, afronten a mig jorn ab 

via pública y a sol ponent ab Mose Jahon. Eren antigament de Salami Jahon. 

Estimades en cinquanta tres sous y quatre. 

383- Item té allí mateix un corralet estimat en trenta sous. 

384- Item té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Propell y a sol ponent ab brasal cosser. La mitat de aquella terra és cinch 

almuts y mig y un quart, fa quint al señor. 

 

Talla de Moama fill de Braym Baca: 

385- Primo té un banqual de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab brasal y a 

sol ponent ab Adalla Ysmael. És deu almuts, fa quint al señor. 
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386- Item té un baqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Braym Amade y a sol ponent ab terra de la abadia. És dos almuts menys un octavo, fa 

quint al señor. 

387- Item té un banqual de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Bernat de Tarragona y a sol ponent ab Joan Serra. És quatre almuts, fa quint al señor. 

388- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Beringuer 

Depir y a sol ponent ab Mohama fill de Junís. És sis almuts, fa quint al señor. 

389- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Mohama Propell y a sol ponent 

ab via pública. Estimades en cent xixanta sous. 

390- Item té un tros de terra en la partida de la canal. Afrone a mig jorn ab 

Braym Xey y a sol ponent ab brasal. És cinch almuts, fa quint al señor. 

391- Item té un bancal de terra en la partida de Xendo, afronte a mig jorn ab 

Azmet Culiero y a sol ponent ab Ramon Aler. És cinch almuts, fa quint al señor. 

392- Item té unes cases en lo camí del castell. Afronten a mig jorn ab la 

mesquita y a sol ixent ab les cases de la mesquita y a sol ponent ab via pública. 

Estimades en dos-cents sous. 

393- Item té altres cases. Afronten a mig jorn ab Mohama Propell y ab Moama 

Beniguit, estimades en trenta sous. 

394- Item té terra en la Litera, en la vall de les Canals. Un tros de terra afronte 

a mig jorn y a sol ixent ab Domingo Cosell y ab Junís Almallori Cuguet. Estimat en 

deu sous, fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Culiero: 

395- Primo té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn 

ab Soleyma Binehodria y a sol ponent ab brassal cosser. És set almuts, fa quint al 

señor. Los set almuts son mudats en la talla de Moama Abisandor114. 

396- Item té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab la 

çèquia de la Ribera y a sol ponent ab Faraig Avisandor. És tres almuts, fa delma y 

albaquela al señor. 

397- Item té un banqual de terra en la partida de Riberols. Afronte a mig jorn 

ab Matheo Montanyas y a sol ponent ab Domingo Pons. És una fanequada, fa quint al 

señor. Porta’l Gerra115. 

                                                 
114 La darrera frase està escrita al marge. 



 

398- Item té un banqual de terra en la partida de la Calamó. Afronte a mig jorn 

ab terra del Spital que és casa de los pobres y a sol ponent ab Simó de Barbaroja. És 

tres almuts, fa quint al señor. 

399- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Mofferig 

Binjunis Almallori moro y a sol ponent ab los hereus de Monserrat Angalí. És dos 

almuts y mig, fa quint al señor. 

400- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Moama Propell y a sol ponent 

ab la muralla. Estimades en cent y vint sous. Foren mudades en la talla de Braym 

Amade jove116. 

401- Item té altres cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent 

ab Çoleyma Binehodria. Estimades en cent y vint sous. Foren mudades en la talla de 

Braym lo damunt dit estes cases y les altres117. 

402- Item té terra en la mijana en lo camí del Bovar. Afronte ab Moama Najar 

y ab Mohama Alquisi. És una fanecada y quatre almuts. Fa delma y albaquela al 

señor. 

403- Item té un tros de terra en Litera al camí de Fraga. Afronte a mig jorn ab 

lo camí de Fraga y a sol ponenet ab Juçi Xeya. Estimat en deu sous, fa delma y 

albaquela al señor. 

 

(fot. 392) Talla de Soleyma Navarro: 

404- Primo té unes cases en lo estirador estimades en cent sous. 

431- Item té terra en la muntanya en lo pla, a la serra de lo Romeu. Afronte a 

sol ixent ab la serra y ab Juçi Binehodria y ab la boqua de Gebut. Estimada en 

quoranta sous. Derrelinquida.118 

 

Talla de Juçi Amade: 

405- Primo té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab 

Soleyma Amade y a sol ponent ab lo brasal del mont. És set almuts, fa quint al señor. 

Porta-la Joan Desi119. 

                                                                                                                                            
115 La darrera frase està escrita al marge. 
116 La darrera frase està escrita al marge. 
117 La darrera frase està escrita al marge. 
118 La darrera frase està escrita al marge. 
119 La darrera frase està escrita al marge. 



 

406- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab la cèquia de la 

Ribera, a sol ponent ab Juçi Amade lo damunt dit. És cinch almuts, fa quint al senyor. 

407- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab lo 

damunt dit, a sol ponent ab Adolla Ysmail. És tres almuts, fa quint al señor. 

Los dos partits portan-los los hereus de Braym Propell Soleyma y Azmet120. 

408- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Adolla Amade, a sol ponent ab 

Braym Amade, estimades en cent xixanta sous. 

409- Item té un corral. Afronte a mig jorn ab via pública y a sol ponent ab 

Mofferig Sullani. Està estimat en vint sous. 

410- Item té un banqual de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab terra de la 

ferreria y a sol ponent ab Pere Munanyés. És una fanequada, fa delma y albaquela al 

señor. 

411- Item té un tros de terra en Litera. Afronte a mig jorn ab los hereus de 

Braym Baca y a sol ponent ab Gali Alquisi. Estimat en vint sous, fa delma y albaquela 

al señor. 

 

Talla de Abdallà Amade: 

412- Primo té un banqual de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn 

ab Pere Serra y a sol ponent ab Culiero. És set almuts, fa delma y albaquela al señor. 

Porta’l Braym Abisandor121. 

413- Item té un tros de terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab 

Soleyma Navarro y a sol ponent ab Ramon Busino. És tres almuts, fa quint al señor. 

414- Item té unes cases que afronten ab Soleyma Aboali. Estimades en trenta 

sous. Porta-les Braym Aboali122. 

415- Item té altres cases que afronten a tremuntana ab Juçi Amade. Estimades 

en cent y quoranta sous. Portan-les los hereus de Braym Ganch123. 

416- Item té un corral que està estimat en quoranta sous. Porta’l Braym 

Ganch124. 

417- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte ab Gali Damir y 

ab los hereus de Domingo Botiller. És nou almuts, fa quint al señor. 

                                                 
120 Escrit al marge entre els dos paràgrafs anteriors. 
121 La darrera frase està escrita al marge. 
122 La darrera frase està escrita al marge. 
123 La darrera frase està escrita al marge. 
124 La darrera frase està escrita al marge. 



 

418- Item té un ort que ere de Botiller. Afronte a mig jorn ab Gali Alquisi y a 

sol ixent ab camí y a sol ponent ab lo señor y a tremuntana ab la cèquia de la Ribera. 

És tres almuts, fa quint al señor. 

419- Item té terra en lo Bovar. Afronte ab Mofferig Abulquís y ab Yçe Xeya y 

ab al Conillera y ab Joan Roquer y ab Ferig Abulquís y ab lo riu. És quatre 

fanequades y mija. Fa delma y albaquela. Porta-la Joan Roquer125. 

420- Item té terra en Litera, en la partida de Panadés. Estimada en quinze sous, 

fa delma y albaquela al señor. Porta-la Simó Gostanti. 

421-Item té altre tros de terra en la pleta de Mohama lo pregonero. Està 

estimada en quinze sous. Fa delma y albaquela al señor. 

422- Item té un comellar en la partida de los Corrals d’Escalamunt. Està 

estimat en quinze sous, fa delma y albaquela al señor. 

423- Item té un tros de terra en lo comellar de Saletu, en la muntanya. Està 

estimat en vint sous, fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Soleyma Aboali: 

424- Primo té un banqual de terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn 

ab Simó de Barbaroja, a sol ponent ab lo brasal del mont. És cinch almuts, fa quint al 

señor. 

425- Item té una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Domingo 

Rossell, a sol ponent ab Moama Ganch. És cinch almuts, fa quint al señor. Porta-la 

Braym Abisandor. 

426- (fot. 393) Item té un tros de terra en Fayrà. Afronte a sol ixent ab terra de 

la ferreria y a sol ponent ab los hereus de Gali Asaba. És quatre almuts, fa quint al 

señor. Porta’l Aziza126. 

427- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

brasal cosser y a sol ponent ab lo brasal franc. És deu almuts, fa delma y albaquela al 

señor. Porta’l Mohama Amade jove127. 

428- Item té un banqual de terra en la partida de la Redorta. Afronta a mig jorn 

ab Mohama Mir, a sol ponent ab lo camí de la barca. És cinch almuts, fa quint al 

señor. Porta la mitat son fill y l’altra mitat Mariem, muller de Juçi Propell128. 

                                                 
125 La darrera frase està escrita al marge. 
126 La darrera frase està escrita al marge. 
127 La darrera frase està escrita al marge. 



 

429- Item té un tros de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Ayçe 

Amargós y a sol ponent ab Mofferig Algas. És tres almuts y mig y mig quart. Fa quint 

al señor. Porta’l  Moama Binamir de Carratalà129. 

430- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Juçi Ganch y a sol ponent ab 

Azmet Propell, estimades ab lo corral en tres-cents sous. 

431- Vengué al fill Mohama de sa part de les cases ab lo corral ab concòrdia 

feta ab son germà Braym, cent y trenta sous. 

432- Item té un tros de terra en Litera, en la partida de la Calamó de Gebut. 

Afronte a mig jorn ab Abdallà Amade y a sol ponent ab Beringuer Santjust. Estimat 

en vint sous, fa delma y albaquela al señor. 

433- Item té un tros de terra en la partida de las Calamoras. Afronte a mig jorn 

ab los hereus de Gostanti y a sol ponent ab Gali Alquisi. Estimat en quinze sous. Fa 

delma y albaquela al señor. Porta’l Mohama130. 

434- Item té altre tros de terra en la montanya. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Almallori y a sol ponent ab Moama Almallori, estimat en vint sous. Fa delma y 

albaquela al señor. Porta’l Moama131. 

435- Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab 

Gali Binehodria y a sol ponent ab Moama Amade. Estimat en quinze sous, fa delma y 

albaquela al señor. Porta’l Moama132. 

 

Talla de Soleyma Binehodria: 

436- Primo té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab lo 

camí de Xendo y a sol ponent ab Domingo Pons. És set almuts, fa quint al señor. 

Porta’l Braym133. 

437- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Rapina de Culiero y a sol 

ponent ab Soleyma Navarro. Estimades en cent sous. Porta-les Gali Binehodria134. 

438- Item té una vinya en Fayrà. Afronte ab Pere Serra y ab Antoni Barquer. 

És dos almuts, manquo un quart. Fa quart al señor. Porta-la Braym135. 

                                                                                                                                            
128 La darrera frase està escrita al marge. 
129 La darrera frase està escrita al marge. 
130 La darrera frase està escrita al marge. 
131 La darrera frase està escrita al marge. 
132 La darrera frase està escrita al marge. 
133 La darrera frase està escrita al marge. 
134 La darrera frase està escrita al marge. 
135 La darrera frase està escrita al marge. 



 

439- Item té unes cases en lo camí de la moreria. Afronten a mig jorn ab los 

hereus de Mohama Abulfac, a sol ixent ab Junís Almallori, mercader, y a sol ponent 

ab via pública. Estimades en cent cinquanta sous. Porta-les Mohama. 

440- Item té un tros de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Mohama Propell, 

a sol ixent ab Gali Amade, a sol ponent ab la cèquia. Es quatre almuts, fa quint al 

señor. Porta’l Mohama136. 

441- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab brasal cosser y a 

sol ixent ab Junís Almallori y a sol ponent ab los hereus de Pons, a tremuntana ab 

Mohama Marguan. És set almuts, fa quint al señor. Porta’l Mohama137. 

442- Item un tros de terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Ferig Almallori, 

a sol ixent ab Mohama Navarro y a sol ponent ab Joan Sanmartí. És tres almuts, fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de la viuda de Azmet Culiero: 

443- Primo té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Gali de 

Beniguit y a sol ponent ab Braym Baca. És un almut, fa quint al señor. 

444- Item té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab 

Pere Serra y a ponent ab Faraig Avisandor. És tres almuts, fa quint al señor. 

445- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Perico 

Montanyas y a sol ponent ab Mofferig Algas. És quatre almuts, fa quint al señor. 

446- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Azmet Culiero y a ponent ab 

Soleyma Binehodria, estimades en cent sous. Foren mudades de la talla de Braym 

Amade138. 

447- Item un almut de quint que és de Rama de Culiero. 

 

Talla de Gali Alquisi: 

448- Primo té un ort en Xendo. Afronte a mig jorn ab Beringuer de Pic y a sol 

ponent ab los hereus de Domingo Botiller. És tres almuts. Fa quint al señor. 

449- Item té un tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Faraig de 

Avisandor y a sol ponent ab l’ort de Domingo Gostanti. És onze almuts y un quart, fa 

quint al señor. 

                                                 
136 La darrera frase està escrita al marge. 
137 La darrera frase està escrita al marge. 
138 La darrera frase està escrita al marge. 



 

450- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Beringuer de 

Santjust y a sol ponent ab los hereus de Arnau Amiguet. És set almuts y mig, fa quint 

al señor. 

451- (fot. 394) Item té unes cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ponent ab Mohama Ganch. Estimades en cent y quoranta sous. 

452- Item té altres cases en la moreria que afronten a sol ixent ab Braym 

Culiero y a sol ponent ab Moama Alquisi y a mig jorn ab via pública. Eren dels fills 

de Salema Fragues. Estimades en cent sous. 

453- Item té terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab brasal 

cosser y a sol ponent ab Mohama Ganch. És quatre almuts y mig, fa quint al señor. 

454- Item té terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab los hereus de 

Juçi Albeto y a sol ponent ab lo camí de la barca. És dos almuts, fa quint al señor. 

455- Item té un tros de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Simó de Barbaroja. És tres almuts, fa delma y 

albaquela al señor. 

456- Item té terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Azmet Culiero 

y a sol ponent ab Mohama Propell. És cinch almuts, fa quint al señor. 

457- Item té un tros de terra que ere de Mohama Ganch en la Redorta. És dos 

almuts y mig, fa quint al señor. 

458- Més té en special una cambra, afronte a mig jorn ab los hereus de Braym 

Gauch y ab via pública, estimada en quoranta sous, y (458 bis) axí mateix reste la 

mitat de l’ort, afronte a mig jorn y a sol ixent ab camí general y a sol ponent ab lo 

señor. És un almut y mig, fa quint al señor139. 

459- Item té terra que ere de Ayçe Amargós en la Redorta. És set almuts, fa 

quint al señor. 

460- Item tres almuts en Xendo que eren d’Ayçe Amargós. Fa quint al señor. 

461- Item les terres del pla. Primo té un banqual junt ab lo molí. Afronte a mig 

jorn ab Domingo Pons y a sol ponent ab lo camí del molí. Estimat en cinch sous. Fa 

delma y albaquela al señor. 

462- Item té dellà lo riu de Segre un tros de terra. Afronte a mig jorn ab Pere 

Serra y a sol ponent ab lo riu de Segre. Estimat en vint sous, fa delma y albaquela al 

señor. 

                                                 
139 Escrit al marge esquerre dels tres paràgrafs anteriors. 



 

463- Item té terra en Litera. Afronte a mig jorn ab Soleyma Aboali y a sol 

ponent ab Ayçe Amilell estimada en cinch sous. És en la partida de Traner, fa delma y 

albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Binamir jove: 

464- Primo té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

l’alamí y a sol ponent ab Gali Ganch y a tremuntana ab Braym Aboali. És onze 

almuts, fa quint al señor. Porta’l Ramon Pereandreu140. 

465- En la partida mateixa té un tros de terra que afronte a mig jorn ab Gali 

Calahorra y a sol ixent ab camí y a sol ponent ab Juci Limiano. És tres almuts, fa 

quint al señor. Porta’l Braym Cusino141. 

466- Item té un tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab 

son germà Braym a sol ixent ab Braym Propell, fill de Moama Propell, y a sol ponent 

ab Braym Aboali. És set almuts. Porta’l Ramon Pereandreu142. 

467- Item un banqual de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab 

Monserrat Sanjust, a sol ponent ab Ramon Amiguet de Ciscar y a tremontana ab camí 

general. És set almuts, fa quint al señor. Porta’l Pere Andreu143. 

468- Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera, a sol ixent ab l’alamí, a sol ponent ab Braym Allorqui. És tres 

almuts, fa delma y albaquela al señor. 

469- Item té la mitat de l’ort. Afronte a mig jorn ab Ayçe Almallori comissari, 

a sol ixent ab camí general y a sol ponent ab lo señor. És almut y mig, fa quint al 

señor. Porta’l Gali fill de Gaya144. 

470- Item té altre tros de terra en la partida del molí. Afronte a mig jorn ab lo 

camí del molí y a sol ixent ab la vall estimat en cinch sous. 

471- Item té terra en Litera en la partida del Pla de Travar. Afronte a mig jorn 

ab la boqua de Gebut. Estimada en cinch sous. 

472- Item té un tros de terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera, a sol ixent ab Ramon Amiguet. És dotze almuts, fa quint al señor. 

La mitat porta Moama Cosino y l’altra mitat Braym Cosino145. 

                                                 
140 La darrera frase està escrita al marge. 
141 La darrera frase està escrita al marge. 
142 La darrera frase està escrita al marge. 
143 La darrera frase està escrita al marge. 
144 La darrera frase està escrita al marge. 



 

473- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Navarro y a sol ixent ab Salamó Jahon. És dos almuts, fa quart al señor. 

474- Item té unes cases en la partida de la moreria. Afronten a mig jorn ab via 

pública, a sol ixent ab Ramon Amiguet y a sol ponent ab son gendre. Estimades en 

cinquanta sous. 

475- Item té cases en la partida mateixa. Afronten a mig jorn ab Braym 

Culiero y a sol ixent ab via pública y a sol ponent ab Gali Alquisi jove. Estimades en 

cinquanta sous. Porte-les Moama Ganch146. 

 

Talla de Moama Alquisi: 

476- Primo té una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Guillamó Bernat y a sol ponent ab Pere Girona. És un almut y mig fa quint al señor. 

Porta-la Moama Propell Madic147. 

477- Item té un tros de terra en lo brassal franc. Afronte a mig jorn ab [zoca] 

del pregonero y a sol ponent a la viuda de Braym Amade. És vuyt almuts, fa quint al 

señor. 

478- (fot.395) Item té un banqual de terra en la partida de Banys. Afronte a 

mig jorn ab Gali Binehodria y a sol ponen ab la vinya de la abadia. És sis almuts y 

mig, fa quint al señor. Porta’l Gali Ganch148. 

479- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent 

ab Gali Ydrís. Estimat en quoranta sous.  

480- Item té una vinya en Fayrà. Afronte a mig jorn ab l’albareda de Navarro 

y a sol ponent ab terra de la mesquita. És tres almuts y mig, fa quint al señor. Porta-la 

Mose Jahon149. 

481- Item té terra que ere de Amadona en lo brasal franc. És quatre almuts, fa 

delma y albaquela al señor. 

482- Item té un tros de terra en lo camí de la barca. Afronte ab brasal y ab Gali 

Ganch y ab Lorens Quirlot. És sis almuts, fa quint al señor. Porta’l l’alamí150. 

                                                                                                                                            
145 La darrera frase està escrita al marge. 
146 La darrera frase està escrita al marge. 
147 La darrera frase està escrita al marge. 
148 La darrera frase està escrita al marge. 
149 La darrera frase està escrita al marge. 
150 La darrera frase està escrita al marge. 



 

483- Item té unes cases que eren de Mohama Almillel. Afronten ab los hereus 

de Mohama Ganch y ab cases de Berbis, estimades en dos-cents sous. Porta-les Ferig 

Abulquís151. 

484- Item té terra en Litera, en la partida de la Calamores. Afronte a mig jorn 

ab Adellà Amade y a sol ponent ab Mohama Benigint. Estimada en vint sous. 

 

Talla de Mohama Sardell: 

485- Primo té un banqual de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Almallori, a sol ponent ab los hereus de Arnau Amiguet. És un fanecada, fa quint al 

señor. Porta’l son fill Moama152. 

486- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Ayçe 

Amargós y a sol ponent ab Perico Montanyas. És tres almuts y mig y mig quart. Fa 

quint al señor. Porta’l son fill Moama153. 

487- Item té altre tros de terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab 

Bernat de Tarragona y a sol ponent ab Ayçe Amargós. És quatre almuts, fa quint al 

señor. 

488- Item té altre tros de terra en Xendo. Afronte a sol ixent ab l’alfaquí 

Mohama Yup y a sol ponent ab brasal. És un almut, fa quint al señor. Porta’l Yaye 

Ysmael154. 

489- Item té altre tros de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab la mijana, a 

sol ponent ab Bernat de Tarragona entre alt y baix. És una fanequada, fa quint al 

señor. Porta’l Aysuc Binehodria155. 

490- Item té altre tros de terra en Xendo. Afronte a mig jorn ab Braym 

Almallori Ganasuc y a sol ponent ab lo banqual de la abadia. És quatre almuts y mig, 

fa quint al señor. 

491- Item té altre tros de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Beringuerona y a sol ponent ab Mohama Benigint. És tres almuts, fa quint al señor. 

492- Item té una vinya en Banys. Afronte a mig jorn ab la abadia y a sol 

ponent ab Azmet Culiero. És dos almuts, fa quint al señor. Porta-la son fill Gali156. 

                                                 
151 La darrera frase està escrita al marge. 
152 La darrera frase està escrita al marge. 
153 La darrera frase està escrita al marge. 
154 La darrera frase està escrita al marge. 
155 La darrera frase està escrita al marge. 
156 La darrera frase està escrita al marge. 



 

493- Item té altra vinya en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab terra de la 

mesquita y a sol ponent ab los hereus de Domingo Gostanti, és quatre almuts, fa quint 

al señor. 

494- Item té altra vinya en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Mohama 

Amade y a sol ponent ab Faraig Avisandor. És dos almuts, fa quint al señor. Porta-la 

Mohama Binehodria. 

495- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent ab 

Juci Ganch y a sol ponent ab la muralla y lo corral. Estimat tot en dos-cents sous. 

496- Item té terra en la mijana. Afronte ab Juçi Tamarit y lo riu. Fa delma y 

albaquela. És una fanequada. 

497- Item té un banqual de terra en Fayrà. Afronte ab terra de la ferreria, a sol 

ponent ab Mohama Almallori Cuguet. És deu almuts y un quart, fa quint al señor. 

Porta’n la mitat la muller de Braym Amade Aysuc157.  

 

Talla de la viuda de Juçi Abultier: 

498- Primo té unes cases en lo carrer  Nou. Afronten a mig jorn ab via pública 

y a sol ponent ab Mohama Mir. Estimades en sexanta sous. 

 

Talla de Mofferig Abulquís: 

499- Primo té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab Mohama 

Abulquís y a tremontana ab Braym Amargós. Estimades en dos-cents sous.  

500- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte ab Joan Sentmartí y ab 

Bartholomey Pinyana. És dos almuts y mig. Fa quint al señor. Porta-la son gendre 

Ysmael158. 

501- Item té terra en lo Reguero. Afronte ab Gali Junis Almallori y ab la 

Cunillera ab lo señor, fa delma y albaquela al señor. És tres fanequades. La una 

fanecada porte son fill Gali, l’altra Joan Roquer y l’altra Gilbert159. 

502- (fot. 396) Item té terra en la Mijana, en la partida mateixa. Afronte ab la 

Cunillera y ab Adolla Amade y ab lo riu. És dos fanequades, fa delma y albaquela al 

señor. 

                                                 
157 La darrera frase està escrita al marge. 
158 La darrera frase està escrita al marge. 
159 La darrera frase està escrita al marge. 



 

503- Item un banqual que afronte a mig jorn ab lo riu y a sol ixent ab la 

Cunillera y a sol ponent ab la Mijana. És dos fanequades, fa delma y albaquela al 

señor. 

504- Item davall de la riba, afronte ab Joan Roquer y ab lo riu y ab lo camí de 

la barqua. És dos fanequades, fa delma y albaquela al señor. 

505- Son fill Gali, una fanequada en la Mijana, sexanta sous. 

506- Item unes cases que eren de Mohama Binehadido, estimades en cent 

sous. Porta-les son fill Mohama Bulquis160. 

 

Talla de Ferig Abulquis jove: 

507- Primo té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab son pare 

Mofferig Abulquis y a sol ixent ab via pública y a sol ponent ab son germà Braym 

estimades en vuytanta sous. Són de sos germans Çaleyma y Abdallà161. 

508- Item té un tros de terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab Adolla 

Amade y a sol ixent ab Soleyma Binçalea y a sol ponent ab brasal cosser y a 

tremontana ab son germà. És dos fanequades, estimada la fanequada en xixanta sous, 

prenent suma de cent y vint sous. 

509- Item té unes cases en lo carrer Nou que eren de Braym fill de Adulla 

Amade estimades en cent xixanta sous. Porta-les Braym Sullani162. 

 

Talla de Braym Abulquís, fill de Mofferig Abulquis: 

510- Primo té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab son germà 

Ferig y a sol ixent ab via pública y a sol ponent ab Mohama fill de Ayup, estimades 

en cent y trenta tres sous. 

5011- Item té un corral en lo Tormo. Afronte a mig jorn ab Mohama Algezar y 

a sol ixent ab son germà Mohama Algezar y a sol ponent ab Mohama Propell, estimat 

en cinquanta sous. 

512- Item té una alhodra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Gali 

Najar y a sol ixent ab brasal coser y a sol ponent ab Mohama Algas. És cinch almuts y 

mig, fa quint al señor. 

                                                 
160 La darrera frase està escrita al marge. 
161 La darrera frase està escrita al marge. 
162 La darrera frase està escrita al marge. 



 

513- Item lo reguer en la partida de la Mijana del señor. Afronte a mig jorn ab 

son pare Ferig Abulquis, a sol ixent ab Gali de Junis y a sol ponent ab Joan Roquer. 

És dos fanequades. Estimada en xixanta sous la fanequada, prenen suma de cent y vint 

sous. Porta-la Joan Roquer163. 

 

Talla de Juçi Limiano: 

514- Primo té un banqual de terra en Fayrà que ere de son gendre, feu-la lo 

señor delma y albaguela. És deu almuts. Porta-la Mohama. 

515- Item té terra en Xendo. Afronte ab terra de la abadia. És dos almuts, fa 

quint al señor. Porta-la Braym164. 

516- Item lo banqual de Banys afronte ab Bernat de Tarragona. És quatre 

almuts, torna-la a ell lo señor, delma y albaquela. 

517- Item en Banys té una vinya que ere de son gendre. És sis almuts, fa quint 

al señor. 

518- Item en Litera, la vall de las canals estimada en deu sous. Deixada165. 

519- Item les cases aquelles que eren de son gendre en la moreria, estimades 

en cent xixanta sous. Porta-les Braym166. 

520- Item en lo Reguer té terra que afronte ab Moama Najar y ab Mahoama 

Almallori. És quatre fanequades, a xixanta sous la fanequada suma dos-cents y 

quaranta sous. 

521- Item té terra que ere de Moama Najar en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab 

Joan Serra y a sol ixent ab brasal coser y a sol ponent ab Brahim Binamir. És deu 

almuts, los cinch delma y albaqueal y los altres cinch quint. Porta-la Juci y Mariem167. 

522- Item té un banqual en la partida mateixa que ere de Ayçe Xey. Afronte ab 

lo banqual damunt dit. És sis almuts, fa delma y albaquela. Porta-la Juci y [...]168. 

523- Item un banqual que és en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab lo riu y a sol 

ixent ab la Mijana, a sol ponent ab ell mateix, a tremontana ab Moama Almallori 

comissari. És una fanequada y miga, fa delma y albaquela. 

524- Item té en Xendo terra que ere de Gali Benigint. Afronte ab Moama 

Algas y ab Mariem de Baca. És dos almuts, fa quint al señor. 

                                                 
163 La darrera frase està escrita al marge. 
164 La darrera frase està escrita al marge. 
165 La darrera frase està escrita al marge. 
166 La darrera frase està escrita al marge. 
167 La darrera frase està escrita al marge. 
168 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Moama Limiano: 

525- Primo té un banqual en Fayrà que és deu almuts, fa delma y alboquela. 

526- Item té la mitat de la vinya de Banys que és tres almuts, fa quint. 

 

Talla de Moaham Ysmael: 

527- Primo té unes cases que afronten ab la muralla y a sol ponent ab Faraig 

Avisando. Estimades en cinquanta sous. 

528- (fot. 397) Item té una vinya que ere de Mofferig Abulquis. És dos almuts 

y mig, fa quint al señor. 

 

Talla de la viuda de Mohama Binamir: 

529- Primo té un banqual en Xendo. Afronte ab Juçi Ganch y ab Juci Allorqui 

y ab Domingo Pons y ab Braym Binamir. És una fanequada, fa quint al señor. 

530- Item té una vinya y una alhodra en Fayrà, afronte ab Juçi Marguant y ab 

Braym Amargós. És set almuts manquo un octavo, fa quint al señor. Fonch mudada 

en la talla de Moama Made Cusino169. 

531- Item té unes cases, afronten ab los hereus de Gali Saba y ab la muralla, 

estimades en cent vuytanta sous. 

532- Item té terra dellà lo riu a las Cabecas la mitat y l’altra mitat a son germà. 

Estimada en deu sous, fa delma y albaguela. 

533- Item té terra en la partida mateixa, afronte ab Mofferig Algas, estimada 

en deu sous, fa delma y albaquela. 

534- Item un banqual de terra en lo Reguer. Afronte ab la Mijana y ab lo 

[bisal] y ab lo prom Aboali. És una fanequada, fa delma y albaquela. 

 

Talla de Moama fill de Braym Propell: 

535- Primo té unes cases, que eren de Moama Binamir, en la moreria. 

Afronten a mig jorn ab la viuda de Mohama Binamir y ab la muralla de la villa. 

Estimades en cent y vint sous. 

 

 

 

                                                 
169 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de fill de Mohama Binamir: 

536- Primo té una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Juci 

Marguan y ab Braym Amargós. És set almuts, manquo un octavo. Fonch mudada en 

la talla de Braym Amade Jove170. 

537- Item té unes cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab la viuda muller 

que ere de son pare y ab la muralla de la vila. Estimades cent y vint sous. 

538- Item té cases que eren de los hereus de Mohama Abulquis estimades en 

dos-cents sous. 

539- Las terras de lo pla. 

540- Item té terra en la Litera que afronte a mig jorn ab Mohama Benigint y a 

sol ponent ab lo camí de Fraga. És estimada en quinze sous, fa delma y albaquela al 

señor. 

541- Item té terra en la vall de Palaus. Afronte a mig jorn ab Mohama Amade 

y a sol ponent ab Braym Aboali. Estimada en vint sous, fa delma y albaquela al señor. 

Porta-la son fill Braym171. 

542- Item té un tros de terra en la partida de la Gonàs del corral. Afronte a mig 

jorn ab Ramon Ferrer y a sol ponent ab Ayçe Amargós. Estimada en setanta sous, fa 

delma y albaquela al señor. Porte son fill Moama trenta sous172. 

 

Talla de Braym Binamir: 

543- Primo té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Arnau Amiguet y a sol ponent ab Braym Amade. És [tres] almuts, fa quint 

al señor. És de son fill Moama173. 

544- Item té un banqual en Xendo, afronte a mig jorn ab Moama fill de 

Moama Propell y a sol ponent ab l’ort de Juçi Alloqui. És onze almuts, fa quint al 

señor. És de son germà Moama174. 

545- Item té una vinya y un alhodra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn 

ab Juçi Marguan, a sol ponent ab Braym Amargós. És set almuts, manco un octavo, fa 

quint al señor. 

                                                 
170 La darrera frase està escrita al marge. 
171 La darrera frase està escrita al marge. 
172 La darrera frase està escrita al marge. 
173 La darrera frase està escrita al marge. 
174 La darrera frase està escrita al marge. 



 

546- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Thomàs 

Texidor y a sol ponent ab Romà de Mades. És dos almuts, fa quint al señor. 

547- Item té unes cases en la moreria. Affronten ab Soleyma Binamir y ab 

Faraig Avisandor. Estimades en cent sous. La mitat és de son fill Braym y l’altra 

mitat175. 

548- Item té unes cases. Afronten ab los hereus de Gali Saba y con la muralla 

estimades en tres-cents sous. 

549- Item té un banqual en Fayrà que ere de Eyça Amargos. És set almuts, fa 

quint al señor. 

550- Item un banqual en Pardines que ere de Mofferig Amargós. És set almuts, 

fa quint al señor. 

551- Item unes cases que eren de los hereus de Faraig Avisandor, estimades en 

dos-cents sous. Són de Alí176. 

552- Item lo banqual que ere de la mesquita junt con el en Pardines és tres 

almuts, fa quint al señor. És de son fill Moama177. 

553- Item lo banqual de la Mijana. Afronte ab Ramon de Solanes y ab Pau 

Rubira. És dos fanequades, fa delma y albaquela. 

554- (fot. 398) Item té un tros de terra dellà lo riu de Segre, en la partida de las 

Cabeças. Affronte ab Braym Amade y ab Moama Almallori. Estimada en vint sous, fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Binamir prom: 

555- Primo té unes cases en la partida de la moreria que eren de Faraig 

Avisandor. Afronten a mig jorn ab Tamarit y a sol ixent ab Ramon Amiguet y a sol 

ponent ab via pública. Estimades en cent y vint-i-cinch sous. 

556- Item l’alhodra, afronte a mig jorn ab brasal coser y a sol ixent afronte ab 

son germà Mohama y a sol ponent ab brasal cosser. És un almuts y mig, fa quint al 

señor. 

 

 

 

                                                 
175 La darrera frase està escrita al marge. 
176 La darrera frase està escrita al marge. 
177 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Gali Binamir jove: 

557- Primo té unes cases en la partida de la moreria. Afronten a mig jorn ab 

son pare Braym Binamir, a sol ixent ab son germà Braym y a sol ponent ab lo corral 

de Braym fill de Saleyma Binamir, estimades en noranta sous. 

558- Item té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

brassal cosser y a sol ixent ab son pare Braym y a sol ponent ab brasal coser. És un 

almut y mig, fa quint al señor. 

559- Item té un banqual en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab 

Moama Abulfar y a sol ponent ab lo brassal del mont, a sol ixent ab Mohama Algas. 

És set almuts, fa quint al señor. 

560- Item té una vinya en Banys. Afronte a mig jorn ab Tomàs Texidor y a sol 

ixent ab terra de Santa Lucia, és tres almuts, fa quint al señor. 

 

Talla de Adulla Ysmael: 

561- Primo té terra en los diumanges de Arnau de Grop. Afronte a mig jorn ab 

la Mijana y a sol ponent ab Domingo Texidor. És deu almuts, fa quint al señor. 

562- Item té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Braym Aboali y a sol ponent ab Juci Xey. És dos almuts, fa quint al señor. 

563- Item té un ort en la partida del brasal franc. Afronte a sol ixent ab lo camí 

y a sol ponent ab l’ort del rector. És tres almuts, fa quint al señor. Porta’l Mohama 

Baca178. 

564- Item té una vinya en Banys. Afronte a mig jorn ab Ulhazena y a sol 

ponent ab Mofferig Almallori. És cinch almuts, fa quint al señor. Fonch mudada en la 

talla de [...]179. 

565- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent 

ab los hereus de Juci Amade Albeto, estimades en cent sous. Foren mudades en la 

talla de Ayçe Binehodria180. 

566- Item té unes cases en lo carrer de la mesquita. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ixent ab la mesquita y a sol ponent ab lo camí que puje a l’yglesia. 

Estimades en cent xixanta sous. Porte-les Pere Arancis181. 

                                                 
178 La darrera frase està escrita al marge. 
179 La darrera frase està escrita al marge. 
180 La darrera frase està escrita al marge. 
181 La darrera frase està escrita al marge. 



 

567- Item té unes cases en la pujada de la moreria nomenades les cases de 

Jarasio. Afronte a mig jorn ab Omadel Abulfac y a sol ponent ab via pública. 

Estimades en dos-cents sous. Porta-les Ramon Solanes182. 

568- Item té una vinya en Banys que ere de son gendre Mofferig Abulquis. És 

dos almuts y mig, fa quint al señor. 

569- Item té terra en la muntanya, dellà lo riu. Afronte a mig jorn ab la 

muntanya y a sol ponent ab Barart. Estimada deu sous, fa delma y albaquela al señor. 

570- Item té terra en Litera, en la partida de la Calsada. Afronte ab la calsada y 

ab Gali Ysmael. És estimada en deu sous, fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Almallori texidor jove: 

571- Primo té terra y és un banqual en la partida de Xendo que ere 

antiguament de Gali Almilell. Afronte a mig jorn y a sol ixent ab Braym Culiero y a 

l’altra part ab Braym Amade. És cinch almuts, fa quint al señor. 

572- Item té terra en la partida mateixa. Afronte a sol ixent ab Bohali y ab l’ort 

de Allorqui y ab brassal cosser. És dos almuts, fa quint al señor. 

573- Item té terra en la partida mateixa, un banqual que ere antigament de Gali 

Binamir. Afronte a sol ixent ab brassal cosser y a ponent. És dos almuts, fa quint al 

señor y és estimat [l’almatra] deu sous. 

 

Talla de Moama Ganch fill de Gali Ganch: 

574- Primo té un corral en la moreria que ere antiguament de Moama Binamir 

y de Gali Sardell. Afronte a sol ixent ab son honcle Moama Ganch y a sol ponent ab 

Braym Cusino y a mig jorn ab via pública estimat en cent sous. 

575- Item té un ort que ere de Mohama Mir. És cinch almuts y mig, fa quint al 

señor. 

576- Item té un banqual que ere de Mohama Mir y de Juçi Amade. És quinze 

almuts, fa quint. És de los hereus de Braym Ganch183. 

577- (fot. 399) Item té unes cases que eren de los hereus de Ramon Amiguet. 

Afronten ab ell mateix y ab los hereus de Ramon Amiguet, lo damunt dit. Estimades 

en sexanta sous. Són dels hereus de Braym Ganch184. 

                                                 
182 La darrera frase està escrita al marge. 
183 La darrera frase està escrita al marge. 
184 La darrera frase està escrita al marge. 



 

578- Item un tros de terra dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn ab Moama 

Almallori Cuguet y a sol ponent ab la boqua de Carratalà. Estimat en vint sous, fa 

delma y albaquela al señor. És de los tres germans185. 

 

Talla de Moama fill de Adalla Amade: 

579- Primo té un banqual en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Gali 

Damir y a sol ponent ab Domingo Santjust. És cinch almuts, fa delma y albaquela al 

señor. Fonch mudat en la talla de Jaye186. 

580- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Ayçe 

Amargós y a sol ponent ab Antoni Barquer. És cinch almuts, fa quint al señor. Fonch 

mudat en la talla de Moama Ganch187. 

581- Item té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Barthomeu Pinyana y a sol ponent ab los hereus de Jaume Joffre. És set almuts, fa 

delma y albaquela al señor. Fonch mudat en la talla de Braym Propell Madic188. 

582- Item té un ort en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Gostanti y a 

tremontana ab son germà Braym Amade. És un almut, fa delma y albaquela al señor. 

Fonch mudat en la talla de Soleyma Propell Madic189. 

583- Item té un tros de terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Guillamó Grau y a sol ponent ab Esteve Grau. És nou almuts y mig, fa delma y 

albaquela al señor. Fonch mudat en la talla de Gostant190. 

584- Item té unes cases que afronten ab Soleyma Amade y a tremontana ab 

Braym Aboali y a ponent ab via pública. Estimades en tres-cents sous. 

585- Item té un banqual en la partida de Fayrà que ere del fill de son honcle 

Abdallà. Afronte ab Braym y ab camí. És cinch almuts, fa quint al señor. 

586- Item té un banqual que ere de Braym Navarro. Afronte ab la cèquia de la 

Ribera y ab ell. És dos almuts, fa delma y albaquela al señor. 

587- Item té un banqual de terra en la partida de Pardines, ere antiguament de 

Mose Jahon. Afronte ab lo camí de Pardines y ab ell mateix. És tres almuts, fa quint al 

señor. Compra’l d’ell dos almuts, fa delma y albaquela. 

 

                                                 
185 La darrera frase està escrita al marge. 
186 La darrera frase està escrita al marge. 
187 La darrera frase està escrita al marge. 
188 La darrera frase està escrita al marge. 
189 La darrera frase està escrita al marge. 
190 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Soleyma Amade: 

588- Primo té un banqual de terra en la partida de la Reberola. Afronte a mig 

jorn ab Braym Culiero y a sol ponent ab Domingo Pons. És çinch almuts, fa quint al 

señor. 

589- Item té un banqual en Xendo que afronte a mig jorn ab los hereus de 

Mofferig Bingemil y a sol ponent ab Mohama Benigint. És tres quarts, fa quint al 

señor. És de Juçi Limiano191. 

590- Item té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab Braym 

Amade y a sol ponent ab Brasal. És sis almuts, fa quint al señor. És de son fill 

Braym192. 

591- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Braym Amade y a tremontana 

ab Mohama Amade y a sol ponent ab via pública. Són estimades en cent cinquanta 

sous. 

592- Item té un corral. Afronte a mig jorn ab Adella Amade y a sol ponent ab 

la muralla. Estimat en quoranta sous. 

593- Item té terra en lo Reguer que afronte ab Barthomeu Pinyana y ab Bernat 

Pinyana y ab Vidal de Samaestra. És fanequada y mija. Fa delma y albaquela al señor. 

594- Item té un banqual de terra en Pardines que ere de Joan Pons, estimat en 

cinquanta sous. 

595- Item té terra en Fayrà, un banqual que ere de Brafim Aburraffea. Afronte 

ab brassal franch y ab Guillamó Busino. És dos almuts, fa quint al señor. És de son fill 

Braym193. 

596- Item té un banqual en la partida de Fayrà que ere antigament de l’alfaquí 

Faraig Zaradi. Afronte a mig jorn ab Jaffar Marguan y a sol ponent ab Faraig 

Avisandor. És set almuts; fa quint al señor. 

597- Açò hemés yo, l’alfaquí Ali fill de Moama Ajup, ab licència del jurat de 

l’any present Moama Ganch Garbeller. 

598- Item té un tros de terra en Litera en la partida de Monfret. Afronte a mig 

jorn ab Joan Serra y a sol ponent ab Adolla Amade. Està estimada en cinch sous, fa 

delma y albaquela al señor. 

                                                 
191 La darrera frase està escrita al marge. 
192 La darrera frase està escrita al marge. 
193 La darrera frase està escrita al marge. 



 

599- Item té un tros de terra en la montanya, en la partida de la Vall de Palaus. 

Afronte a mig jorn ab lo damunt dit y a sol ponent ab Mofferig Algas. Estimada en 

deu sous; fa delma y albaquela al señor. 

600- (fot. 400) Item té un tros de terra en la partida de las Yniellas. Afronte a 

mig jorn ab Soleyma Abolai y a sol ponent ab Pere Serra. Estimat en cinch sous; fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Amade: 

601- Primo té una vinya en Pardines. Afronte a mig jorn ab brasal y a sol 

ponent ab Soleyma Amade. És tres almuts, fa quint al señor. És de son fill Moama, la 

mitat194. 

602- Item té un bancal en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Braym 

Amade y a sol ponent ab Braym Binamir. És quatre almuts; fa quint al señor. És de 

son fill Moama195. 

603- Item té un tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Bineodria y a sol ponent ab Ramon Pereandreu. És deu almuts, fa quint al 

señor. Porta’l Saleyma Propell196. 

604- Item té un ort en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Braym 

Culiero y a sol ponent ab Ayçe Almallori comissari. És dos almuts y mig; fa quint al 

señor. 

605- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab Mohama Propell y a sol 

ponent ab via pública. Estimades en cent y vint sous. 

606- Item té un corral que afronte a mig jorn ab Juçi Amade y a sol ponent ab 

Moama Alquisi. Està estimat en cent y cint sous. 

607- Item un banqual en Fayrà que ere de Braym fill de Moama Amade. És 

quatre almuts; fa quint al señor. És de son fill Moama197. 

608- Item la filla de Gali, per sa muller Gaziza, per dos troços de terra en 

Fayrà que eren de son pare Soleyma Aboali. Estimats en noranta sous. 

609- Item té terra en Litera en la partida de Pinielles. Afronte a mig jorn ab 

Moama Beniguit y a sol ponent ab Braym Aboali. Està estimada en deu sous, fa 

delma y albaquela al señor. 

                                                 
194 La darrera frase està escrita al marge. 
195 La darrera frase està escrita al marge. 
196 La darrera frase està escrita al marge. 
197 La darrera frase està escrita al marge. 



 

610- Item té un tros de terra en las Pletas de Romau. Afronte a mig jorn ab 

Moama Benigint y a sol ponent ab Moama Najar. És estimat en vint sous; fa delma y 

albaquela al señor. 

 

Talla de \Ayçuquet/ Braym Amade jove: 

611- Primo té dos cases en la partida de la moreria que eren de Braym Culiero. 

Afronten les unes ab la muralla de la vila y les altres ab Braym mateix. Estimades en 

cent y vint sous. Derinclides198. 

612- Item té un bancal en la partida de Fayrà que ere de Moama fill de Moama 

Binamir. Afronte ab Juci Marguan y ab Ferig Sullani. És set almuts; fa quint al señor.  

613- Ab licència de l’alamí, Braym Avisandor, he posat yo, Gali fill de 

Moama fill de Dayup alfaquí notari, en Aytona açí estes cases que eren de Gali 

Benaodria; afronten a mig jorn ab ell mateix y ab via pública. Estimades en cent y 

quoranta sous. Foren mudades en la talla de Moama Amade199. 

614- Item té un bancal en la partida de Xendo que ere antigament de l’alfaquí 

Zaradi. Afronte a mig jorn ab camí general y a sol ponent ab Joan Pons y a 

tremuntana ab Moama Allorqui. És una fanecada, fa quint al señor. 

615- Item té terra en Litera que afronte a mig jorn ab Tomàs Texidor y a sol 

ponent ab la costa de Monfret. Estimada en vint sous, fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Ayçe Amade prom: 

616- Primo té un banqual en la partida de lo brasal franc. Afronte a mig jorn 

ab brasal y a sol ponent ab Faraig Avisandor. És set almus, fa quint al señor. 

617- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab los hereus de Juçi Amade 

Albeto y a tremontana ab son fill Soleyma Amade. Estimades en quoranta sous. 

 

Talla de Gaziza filla de la viuda de Mohama Propell: 

618- Primo té un banqual en la partida de lo brasal franc. Afronte ab Gali 

Amir y ab Braym Amade és quatre almuts; fa delma y albaquela al señor. 

 

 

 

                                                 
198 La darrera frase està escrita al marge. 
199 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Mohama fill de Mohama Propell Maric: 

619- Primo té un tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte ab Braym 

Amade y ab Mohama Najar. És dos fanequades; fa quint al señor. Porta’l son fill 

Braym200. 

620- Item té un tros de terra en la partida del brasal franch. Afronte ab lo camí 

de la Mijana y ab Junís Almallori. És cinch almuts; fa quint al señor. Porta’l Moama 

Propell201. 

621- Item té altre tros de terra en la partida del brasal franc. Afronte ab Gali 

Amir y ab Braym Amade. És quatre almtus; fa delma y albaquela al señor. Porta’l son 

fill Moama202. 

622- Item té un tros de terra en lo brasal franch. Afronte ab Guillamó Bernat y 

ab Moama Alquisi. És set almuts y un quart. Fa quint al señor. 

623- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte ab Bernat de Tarragona 

y ab Adolla Amade. És tres almuts y mig; fa quint al señor. Porta la mitat son fill 

Braym203. 

624- (fot. 401) Item té un banqual en la partida mateixa. afronte ab Moama 

Propell, lo damunt dit, y és un almut; fa quint al señor. Porta’l son fill Moama204. 

625- Item té unes cases. Afronten a mig jorn ab Ayce Amade y ab la muralla y 

a tremontana ab Braym Amade y a sol ponent ab via pública; estimades en cent 

cinquanta sous. Porta-les Gali fill de Soltana205. 

626- Item té un corral, afronte ab Azmet Culiero. Estimat en trenta sous. 

Porte’l son fill Moama206. 

627- Item té unes cases que eren de Moama el pregonero. Afronten a sol ixent 

ab Gali de Benigint y a mig jorn y a sol ponent ab via pública. Estimades en cent sous. 

Són de son fill Braym207. 

628- Item té terra en lo Bovar que afronte ab ell mateix y ab Cunillera y ab 

Jusu Albeto. És sis fanequades, tres almuts. Fa delma y albaquela. 

                                                 
200 La darrera frase està escrita al marge. 
201 La darrera frase està escrita al marge. 
202 La darrera frase està escrita al marge. 
203 La darrera frase està escrita al marge. 
204 La darrera frase està escrita al marge. 
205 La darrera frase està escrita al marge. 
206 La darrera frase està escrita al marge. 
207 La darrera frase està escrita al marge. 



 

629- Item té terra en la partida mateixa que afronte ab Pere Bernat y ab Ramon 

Casillo y ab Ramon Mades. És dos fanequades; fa delma y albaquela. 

630- Item té un banqual en Fayrà que ere de Rossell. Afronte ab lo brassal 

franch y ab Beringuer Depir y ab Juçi Ganch. És onze almuts, fa delma y albaquela al 

señor. Porta’l son fill Braym208. 

631- Item té un corral en la pujada del castell que afronte a mig jorn ab lo camí 

del castell y a tremontana ab Gali Najar. Estimat en vint sous. 

632- Item té una alhodra que afronte ab terra de Santa Lucia y a mig jorn ab 

Gali Propell y ab la cèquia de la Ribera. És un almuts y mig; fa quart. És de son fill 

Moama209. 

633- Item la mitat de les cases aquella que eren de Juçi Allorqui estimades en 

cent setanta cinch sous. 

634- Item la mitat del corral, aquell que ere de Juçi Allorqui. Estimat en trenta 

sous. 

635- Item la mitat de les cases que eren de Braym Allorqui la mitat de alt. 

Affronten, les cases damunt dites, a sol ixent ab ell y a mig jorn ab Castelló y a sol 

ponent ab lo vell [...] y estimades per vuyanta y set sous y mig. Porte-les Braym lo 

pato210. 

636- Item té un tros de terra en la montanya, en la partida de la Foya que 

afronten ab Minguet Botiller y ab Faraig Avisandor. Estimat en trenta sous; fa delma 

y albaquela al señor. Porta’l son fill Braym211. 

 

Talla de Braym lo Pato: 

637- Primo té unes cases en la vall. Afronten a sol ixent y a mig jorn ab 

Ramon Pereandreu y a sol ponent ab la vall; estimades en vuytanta sous. 

638- Item té un corral en les Buteres. Estimat en cinquanta sous. 

 

Talla dels hereus de Juçi Amade Albeto: 

639- Primo tenen unes cases que afronten a mig jorn ab la torre del loch y a sol 

ponent ab Braym fill de Ayçe Amade. Estimade en cent sexanta sous. 

                                                 
208 La darrera frase està escrita al marge. 
209 La darrera frase està escrita al marge. 
210 La darrera frase està escrita al marge. 
211 La darrera frase està escrita al marge. 



 

640- Item més tenen unes altres cases que afronten a mig jorn ab la viuda 

Gaziza de Moama Algas y a sol ponent ab la viuda de Gali Alquisi. Estimades en 

vuytanta sous. 

 

Talla de Juçi  Albeto: 

641- Primo té terra en lo Reguer. Afronte ab Pere Girona y ab Bernat Pinyana 

y ab Moama Propell y ab Barthomeu Rudinells. És una fanequada y sis almuts, fa 

delma y albaquela al señor. Item mesclada con aquella de altra que no ere servida ni 

quaretada. Fanecada y sis almuts, fa delma y albaquela. 

642- Item té terra en Litera. Afronte a mig jorn ab Soleyma Navarro y a sol 

ponent ab Faraig Avisandor. Estimada en cinch sous; fa delma y albaquella al señor. 

 

Talla de Mohama fill de Benpo Çay[...]: 

643- Primo té unes cases que afronten ab Guillamó Aleri y ab la muralla de la 

vila. Estimades en cent y vuit sous. 

 

Talla de Moama Ganch: 

644- Primo té un ort. Afronte a mig jorn ab Gali Benigint y ab son germà Gali. 

És dos almuts y mig y un quart. Estimat vint sous, fa quint. 

645- Item té unes cases en la moreria. Afronten a mig jorn ab Ramon Ciscar y 

a sol ixent ab lo camí del [...] y a sol ponent ab altra via. Eren antigament de Braym 

Aboali. Estimades en cent xixanta sous. 

 

Talla de Adalla Ysmael: 

646- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab Monserrat Marguilles y a 

sol ponent ab Guillemó Aler. Estimades en dos-cents cinquanta sous. Porte-les Miquel 

Esteve212. 

647- Item té un tros de terra dellà Segre que ere de Gali Alquisi estimat en vint 

sous. 

648- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab camí y a 

sol ixent ab brasal cosser y a sol ponent ab Bernat de Tarragona. És cinch almuts, fa 

quint al señor. 

                                                 
212 La darrera frase està escrita al marge. 



 

649- Item té un banqual en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Juçi 

Limiano y a sol ponent ab terra de la mesquita. És deu almuts; fa quint. 

650- (fot. 402) Item té un banqual en lo camí de la barqua. Afronte ab la torre 

y ab lo camí de la barqua y ab Gali Albeto. És tres almuts, fa delma y albaquela al 

señor. 

651- Miquel Esteve en casa que ere de Adulla Ysmael estimada en dos-cens 

cinquanta sous. 

652- Item un banqual en Fayrà. Afronte ab la cèquia de la Ribera y ab lo brasal 

franch. És sis almuts, fa delma y albaquela. Estimat en sexanta sous. 

653- Item té unes cases que eren de Braym Alfaquet en lo mercat. Estimades 

en cent y vint sous. 

 

Talla de Bulquis lo negre: 

654- Primo té terra en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Barthomeu 

Balustre y a sol ponent ab terra de la mesquita. És un almut; fa quint al señor. 

655- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab Mohama fill 

de Odra. A sol ponent a Braym Amade. Estimades en cent y vint sous. 

656- Item una alhodra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab lo banqual de la 

abadia y a sol ixent ab brasal y a sol ponent ab Monserrat Santjust y a tremontana ab 

Castellona. És tres almuts; fa quint al señor. Porta-la Braym Avisandor213. 

657- Item té un banqual en lo Cotull de Banys. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Juçi Calahorra, ere del [Ayun] jueu, y a sol ixent ab la cèquia y a ponent ab 

lo banqual de la abadia y a tremontana ab la cèquia de la Ribera. Fa delma y 

albaquela. 

658- Item té un banqual en lo reguer. Afronte ab lo riu, a sol ponent ab ell 

mateix, a sol ixent ab la Cunillera. És dos fanequades. Ere de son pare. Estimada la 

fanecada xixanta sous. Porta’l Gali Sullani214. 

 

Talla de Gali Sullani: 

659- Primo té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab via pública 

y de altra part ab Braym Benigint. Estimades en dos-cents sous. 

                                                 
213 La darrera frase està escrita al marge. 
214 La darrera frase està escrita al marge. 



 

660- Item té un banqual que·s nomene lo Reguer. Afronte ab lo riu, a sol 

ponent ab ell mateix y a sol ixent ab la Cunillera. Ere de son pare Mohama Abulquis 

lo negre. És dos fanecades. Estimada la fanecada sexanta sous. Porte·n fanecada y 

mija Edam Bienhodria. 

 

Talla de Gali Amargos jove: 

661- Primo té terra en la partida del Reguer. Afronte a mig jorn ab Edam 

Binehodria y a sol ixent ab la Cunillera de la vila. Ere antigament de Gali Sullani. És 

mija fanecada; fa delma y albaquela. 

662- Item té unes cases en lo carrer Nou que eren antigament de Gali 

Almallori Cuguet. Afronten ab via pública y ab Braym Amade. Estimades en cent 

xixanta sous. 

 

Talla de Braym fill de Moama Amade: 

663- Primo té un banqual de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab lo brasal 

franch y a sol ponent ab Braym Amade. És quatre almuts. Fa quint al señor. Porta’l 

Moama Amade Aysut215. 

664- Item té altre bancal en Xendo. Afronte a mig jorn ab Pere Girona y a sol 

ponent ab Ayçe Amargós. És dos almuts; fa delma y albaquela al señor. Porta’l 

Çoleyma Propell216. 

665- Item té altre tros de terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab 

Pere Girona y a sol ponent ab Homadell Abulfac. És tres almuts y mig; fa quint al 

señor. 

666- Item té un bancal de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab los hereus 

de Domingo Balustre y a sol ponent ab la cèquia de la Ribera. És nou almuts, fa quint 

al señor. 

667- Item té un bancal de terra en la Redorta. Afronte a mig jorn ab los hereus 

de Domingo Balustre y a sol ponent ab la cèquia de la Ribera. És nou almuts; fa quint 

al señor. 

668- Item té unes cases en lo carre Nou. Afronten a mig jorn ab la cèquia de la 

Ribera y a tremontana ab Junis Almallori Cuguet. Són estimades en dos-cents sous. 

                                                 
215 La darrera frase està escrita al marge. 
216 La darrera frase està escrita al marge. 



 

669- Item té terra en la montanya en la partida de la vall de la pobla. Affronte 

a ponent ab terra del señor. Estimada deu sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Edam Binehodria: 

670- Primo té terra en lo Reguer. Afronte a mig jorn y a sol ixent ab la 

Cunillera y a sol ponent ab Gali Sullani. És una fanecada y mija. Fa delma y albaquela 

al señor. 

671- Item té un corral que ere antigament de Soleyma Bincalea en la partida de 

Penaroja. Afronte ab Moama Algesar y ab lo brasal del compte. Estimat217 

672- Item té unes cases en lo carrer Nou que eren antiguament de Gali 

Almallori Cuguet. Afronten ab via pública y ab Braym Amade. Estimades en cent 

xixanta sous. Porte-les Moama Adido218. 

673- (fot. 403) Item té un banqual en la partida del Reguer, ere antigament de 

Gali Sullani. Ab ses afrontacions és fanecada y miga. Fa delma y albaquela al señor. 

Estimat en noranta sous. 

 

Talla de Gali Fragues: 

674- Primo té un banqual en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab Mohama Baca y 

a sol ponent ab brasal cosser. És quatre almuts; fa quint al señor. Porte’l Soleyma 

Binçalea219. 

675- Item té altre bancal en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab Braym 

Baca y a sol ponent ab los hereus de Abzeyt Araix. És quatre almuts; fa quint al señor. 

676- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Moama fill d’en Xocayna y a 

sol ponent ab la muralla. Estimades en xixanta sous. 

 

Talla de Gali Gauch: 

677- Primo té un bancal de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Moama Bineodria y a sol ixent axí mateix Moama Bineodria y a sol ponent ab lo 

brasal franch y ab la cèquia de la Ribera. És quatre almuts estimats en quoranta sous; 

fa quint al señor. 

                                                 
217 Frase inacabada. 
218La darrera frase està escrita al marge. 
219 La darrera frase està escrita al marge. 



 

678- Item té un bancal de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn 

ab Braym Baca y a sol ponent ab Moama Gauch y a sol ixent. És set almuts y mig; fa 

quint al señor. Estimats en setanta cinch sous. 

679- Item té un ort en la partida de Alcana de la pedra. Afronte ab son germà 

Gali Gauch. És dos almuts y tres quarts. Fa quint al señor. Estimat en vint-i-set sous y 

mig. 

 

Talla de Azmet del Spital: 

680- Primo té unes cases de fora la muralla ab sas afrontacions, estimades en 

cinquanta sous. 

681- Item té un bancal en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab brasal 

cosser y a sol ponent ab lo Bovar. És tres almuts, fa quint al señor. 

682- Item té altre tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn 

ab la muller del difunt Braym Amade y a sol ponent ab Antoni Desi. És dos almuts y 

mig; fa quint al señor. 

683- Item té terra en la Mijana que afronte ab la Cunillera y ab Moama 

Propell. És quatre almuts; fa delma y albaquela al señor. 

684- Item té terra en la partida mateixa. Afronte ab Ayçe Xey y ab camí. És 

dos fanecades; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Mohama Bineodria: 

685- Primo té un bancal en Fayrà. Afronte a mig jorn ab la viuda de Moama 

Alquisi, a sol ixent ab brasal y a sol ponent ab Braym Amade y a tremontana ab 

Braym fill de Adulla Amade. És deu almuts; fa quint al señor. 

 

Talla de Juçi Tamarit: 

686- Primo té terra en la Mijana, en la orta de Aytona. Afronte ab los hereus 

de Faraig Avisandor y ab los hereus de Bernat Gostanti y ab Mofferig Algas. És 

fanecada y mija; fa delma y albaquela. 

687- Item té unes cases en la moreria estimades en quoranta sous. 

 

Talla de Braym fill de Mofferig Abulquis: 

688- Primo té terra en lo Reguer que afronte ab ell mateix y ab l’albareda de 

Roquer y ab Pere Bernat. És una fanecada; fa delma y albaquela. 



 

689- Item té unes cases que eren de l’alfaquí Mohama fill de Jup estimades en 

cent sous. 

690- Item té un corral que afronte ab Moama Propell Algazes. 

691- Item té terra en lo pla de Litera. Afronte a mig jorn ab Ayçe Amade y a 

sol ponent ab los hereus de Moama Bingemil. Estimada en quinze sous. Fa delma y 

albaquela al señor. Porta-la Gali220. 

 

Talla de Gali fill de Çaet Alquisi: 

692- Primo té unes cases davant lo mercat. Afronte a mig jorn ab los hereus de 

Domingo Gostanti y a sol ponent ab lo mercat. Estimades en dos-cents sous. Porte lo 

terç Moama Propell, lo que resta de les cases los Graixos221. 

693- Item té terra en lo Bovar. Afronte ab lo camí del Bovar y ab Braym 

Culiero y ab Moama Aboali prom. És una fanecada y dos almuts; fa delma y 

albaquela. 

 

Talla de la viuda Mariem de Çayda Alquisi: 

694- Primo té unes cases en lo mercat. Afronten ab son fill. Estimades en cent 

sous. 

695- Item en lo pla de Litera, en la partida de la Pedrera, té terra ab ses 

afrontacions estimada en cinch sous. Fa delma y albaquela al señor. 

 

(fot. 404) Talla de Gali Serrano: 

696- Primo té unes cases en la partida del mercat. Afronten a mig jorn ab 

Gostanti y a tremontana ab lo glesiastic de Serra. Estimades en cent sous. Porta-les 

Joan Roquer222. 

697- Item té una vinya en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn ab lo 

señor y a sol ponent ab l’alamí Ferig Baca. És mija fanequada; fa delma y albaquela. 

698- Item té altre tros de terra en la partida de Penaroja que ere de Braym 

Amir. Afronte ab la cèquia y ab Pere Serra de dos parts y ab los hereus de Moama 

Almallori Gavasuc. És cinch almuts; fa quint al señor. 

                                                 
220 La darrera frase està escrita al marge. 
221 La darrera frase està escrita al marge. 
222 La darrera frase està escrita al marge. 



 

699- Item té un tros de terra en Litera. Afronte ab Moama Propell Madic y ab 

los hereus de Gali Propell Madic és estimada en quinze sous; fa delma y albaquela. 

 

Talla de Juçi Marguan: 

700- Primo té un banqual en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Ramon Pereandreu 

y a sol ponent ab Homadell Abulfac. És quatre almuts; fa quint al señor. 

701- Item té una vinya en la partida de Banys. És tres almuts y mig fa delma y 

albaquela al señor. Porta-la Moama Propell Madic223. 

702- Item té unes cases en la partida del mercat. Afronten a mig jorn ab 

Guillamó Aler y a sol ponent ab Gali fill de Cayt Alquisi. Estimades en cent vuytanta 

sous. Foren mudades en la talla de Llao, jueu224. 

 

Talla de Mohama Abulfac: 

703- Primo té una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Antoni 

Barquer y a sol ponent ab Pere Serra. És dos almuts, manquo un quart; fa quart al 

señor. Porta-la Braym Bineodria225. 

704- Item lo bancal de l’alhodra, afronte a mig jorn ab Miquel Roquer y a sol 

ponent ab Çoleyma Navarro. És dos almuts y mig. Fa quint al señor. Porta’l Gali 

Algaravi hereu de Adulla Abulfac226. 

705- Item té un bancal en la partida del Bovar, en lo brasal franc. Afronte a 

mig jorn ab Salvador de Barbaroja y a sol ponent ab Guillamó Grau. És set almuts; fa 

quint al señor. Porta’l-se’n lo riu227. 

706- Item té unes cases en lo camí de la pujada de la moreria. Afronten a mig 

jorn ab via pública y a sol ponent ab Adulla Ysmael. Estimades en dos-cents sous. 

Porte-les Moama Binehodria228. 

707- Item té unes cases y obrador de la ferreria. Afronten a mig jorn ab lo 

mercat y a sol ponent ab Monserrat Marquillas. Estimades en cent sous. Porte-les 

Çaleyma Benjunis229. 

 

                                                 
223 La darrera frase està escrita al marge. 
224 La darrera frase està escrita al marge. 
225 La darrera frase està escrita al marge. 
226 La darrera frase està escrita al marge. 
227 La darrera frase està escrita al marge. 
228 La darrera frase està escrita al marge. 
229 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de l’alamí Mohama Propell: 

708- Primo té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn 

ab Braym Amir y a sol ixent ab los hereus de Moama Ganch y a sol ponent axí mateix 

los hereus de Moama Ganch. És set almuts; fa quint al señor. Porta’l son fill 

Braym230. 

709- Item té un ort que afronte a mig jorn ab l’ort de los hereus de Gali Alquisi 

y ab lo señor y ab la cèquia de la Ribera. És tres almuts; fa quint al señor. 

710- Item té un bancal que ere de Cayt en Pardines. Afronte ab los hereus de 

Mohama Beniguit y a sol ixent ab Jaume Serra y a sol ponent ab Bernat Serra. És dos 

almuts; fa quint al señor. 

711- Item té un bancal en Fayrà. Afronte ab terra de la ferreria y ab Cuguet y 

ab terra de Ramon Sanjust. És sis almuts; fa quint al señor. 

712- Item té altre bancal en Xendo. Afronte ab la çèquia de la Ribera y ab Gali 

de Junis. És tres almuts; fa quint al señor. 

713- Item la mitat de la terra que ere de l’alfaquí Ajup. És tres almuts; fa 

delma y albaquela al señor. 

714- Item per lo bancal aquell que ere ort de Braym Amir, en la partida de 

Xendo. Afronte de dos parts ab l’alfaquí Zarada y ab camí general. És dos almuts; fa 

quint al señor. Porta’l son fill Braym231. 

715- Item té un banqual en la partida del brasal franch. Afronte a mig jorn ab 

lo camí de la Mijana y ab ell mateix. És cinch almuts, fa quint al señor. 

716- Item té unes cases y obrador en la partida del mercat. Afronten a mig jorn 

ab los hereus de Bernat Gras y a tremontana los nomenats damunt dits y a sol ixent lo 

mercat y lo carrer aquell que entre en casa de Gostanti. Estimades en vint-i-cinch 

sous. Porte-les son fill Moama232. 

717-Item té un bancal de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

brasal franc y a sol ixent ab Jaye Ysmael fuster y a sol ponent ab Jaffar Marguan y ab 

brasal cosser franc. És vuyt almuts, fa quint al señor. Ere antigament de Moama 

Amade Ayçuç. Porta’l son fill Çoleyma233. 

718- (fot. 405) Item té un bancal en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn 

ab la cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Jaffar Marguan y a sol ixent ab Moama 

                                                 
230 La darrera frase està escrita al marge. 
231 La darrera frase està escrita al marge. 
232 La darrera frase està escrita al marge. 
233 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Bineamir y ab Moama Allorqui y ab Braym Allorqui y a tremontana ab ell mateix. És 

dotze almuts; fa quint al señor. Ere antigament de son nebot Braym y ell lo tragué y lo 

quità de Simó Cabasés. Estimat en vint-y-cinc sous. 

 

Talla de Braym Xeya: 

719- Primo té un ort en la Redorta. Afronte a mig jorn ab Faraig Avisandor y a 

sol ponent ab lo bancal del Spital. És dos almuts; fa quint al señor. 

720- Item té un corral davall les cases de Arnau Amiguet ab sas afrontacions. 

Estimat en vint sous. 

 

Talla de Soleyma fill de Mohama Propell alamí: 

721- Primo té un banqual de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

lo brasal franch y a sol ponent ab Moama Baca Ferraget y ab Jaffar Marguan y la 

viuda de Moama Amade Cusino y ab brasal franch y a sol ixent ab ell mateix. És vuit 

almuts; fa quint al señor. 

722- Item té terra en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab lo brasal franch 

y a sol ponent ab Muça Najar y ab Jaye Ysmel y ab brasal franc. És quatre almuts. Ere 

antigament de Jaffar Marguan, compra’l d’ell son pare. 

 

Talla de Mohama Propell Madic: 

723- Primo té un bancal de terra en la partida de Penaroja. Afronte a mig jorn 

ab lo camí de Banys y a sol ixent ab Bernat Butiller y a sol ponent ab terra de Antoni 

Bernat. És tres almuts, fa quint al señor. Fonch mudada en la talla de Muça 

Alfaquel234. 

724- Item té una vinya en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab Moama 

Pasquero y a sol ixent ab l’ort de Santa Lucia y a sol ponent ab Braym Amargos. És 

tres almuts; fa [quart] quart. Fonc mudada en la talla de Adulla Benamir235. 

725- Item té un bancal en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab lo riu 

de Segre y ab Juci Calahorra. És quatre almuts; fa quart al señor. Leixada236. 

726- Item té unes cases en lo carrer de Plere Joffre. Afronten a mig jorn ab via 

pública; estimades en dos-cents sous. 

                                                 
234 La darrera frase està escrita al marge. 
235 La darrera frase està escrita al marge. 
236 La darrera frase està escrita al marge. 



 

727- Item té un corral en la carrera mateixa. Estimat en vuytanta sous237. 

728- Item té una tina de vi, estimat en trenta sous.  

729- Item té un veixell de vi estimat en trenta sous. 

Estos dos partits porta-los Francesch Amiguet238. 

730- Item unes cases que eren de Braym Allorqui estimades en cent setanta 

sous. 

731- Miquel Pau té un corral que ere de Braym Madic en lo carrer de Pere 

Joffre, estimat en vuytanta sous. 

 

Talla de Gali Propell Madich: 

732- Primo té unes cases en lo carrer de Pere Joffre davant son pare, ab ses 

afrontacions estimades en cent y vint sous. Porta-les Jaume Adamet239. 

733- Item un bancal que ere dels hereus de Moama Abulquis en la partida de 

Xendo. Afronte ab los hereus de Gali Benigint y ab Ayçe comissari. És sis almtus; fa 

quint al señor. 

 

Talla de Azmet Almalluc: 

734- Primo té unes cases en la carrera de Pere Joffre, afronten a mig jorn ab 

los hereus de Benavant y a sol ponent ab los hereus mateixos estimades en cent sous. 

735- Item té unes cases y obrador de la ferreria. Afronten a mig jorn ab lo 

mercat y a sol ponent ab Monserrat Marquillas. Estimades en cent sous. Porte-les Gali 

Abulfac240. 

 

Talla de Juçi Xey [Mornix]: 

736- Primo té un bancal en la partida del pont de Pardinas. Afronte a mig jorn 

ab la cèquia de la Ribera y a sol ponent ab l’ort de Miquel Roquer. És deu almuts; fa 

quint al señor. És en poder de Pons241. 

 

 

 

                                                 
237 Escrit al marge Porta’l. 
238 Escrit al marge de les dues oracions anteriors. 
239 La darrera frase està escrita al marge. 
240 La darrera frase està escrita al marge. 
241 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Gali Navarro: 

737- Primo té unes cases en la partida del Portello. Afronten a mig jorn ab la 

cèquia y a sol ponent ab los hereus de Braym Alfaquel. Estimades en cent sous. 

738- Item té terra dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn ab Gali Alquisi y a 

sol ponent ab Pere Serra. Estimada en deu sous; fa delma y albaquela. 

 

Talla de Gali fill de Garaig Avisandor de Carratalà: 

739- Primo té unes cases en la vall, afronten a mig jorn ab Juci Binehodria 

(fot. 406) y a sol ponent ab la vall y ab Braym Avisandor y a sol ixent ab Gali 

Amargos. Estimades en dos-cents y deu sous. 

740- Item té un ort en la partida de la Almoida de la Abadia. Afrone a sol ixent 

ab brasal cosser y a sol ponent ab camí general. És tres almuts; fa quint al señor. 

Estimat en cinquanta sous. 

 

Talla de Braym Avisandor: 

741-Primo té unes cases en la torre nomenada de Faraig. Afronten a mig jorn 

ab cases que eren de Botiller y a sol ixent ab via pública y a sol ponent axí mateix via 

pública. Estimades en dos-cents y deu sous. 

742- Item té altres cases ab lo corral estimades en cent setanta sous. 

743- Item té un bancal de terra en la partida de Penaroja que ere de Pere Serra. 

Afronte a mig jorn ab la cèquia [Maior] y a sol ixent ab lo balle Joan Gostanti y a sol 

ponent ab ell y ab l’alhodra de Muça Alfaquel y a tremontana ab Moama Baca. És deu 

almuts, estimat en cent sous. Fa delma y albaquela al señor. 

744- Item té dos fanecades y mija en la partida mateixa. Afronte a mig jorn ab 

la cèquia Maior y a sol ixent ab ell mateix y a sol ponent ab ell mateix y ab brasal. 

Cinch almuts; fa delma y albaquela. 

745- Item mija fanecada que ere de Braym Amir en la partida mateixa. Afronte 

a mig jorn ab la cèquia Maior y a sol ixent ab ell y a ponent axí mateix y a tremontana 

ab los hereus de Moama Almallori Besa. És cinch almuts fa quint al señor. 

746- Item té un banqual de terra en la partida del molí que ere de Pere Pons. 

Afronte a mig jorn ab la cèquia Maior y a sol ixent ab lo camí del Bovar y a sol 



 

ponent ab Moama fill de Abdalla Amade y a tremontana ab Antoni y Joan Roquer. És 

deu almuts, fa delma y albaquela al señor. Porta-lo Perot Cabasés242. 

747- Item té un banqual en la partida de Pardines que ere de Moama Aboali 

Aveliot. Afronte a mig jorn ab Somó Cabasés y a sol ixent ab terra de Santa Lucia y a 

sol ponent ab lo brasal del mont. És cinch almuts, fa quint al señor. 

748- Item té un bancal de terra en la partida de Pardines que ere de Gali 

Binamir. Afronte a mig jorn ab Mohama Ganch y a sol ponent ab ell y ab lo brasal del 

mont. És set almuts; fa quint al señor. 

 

Talla de Mohama Benadido \Gali Abulquis/: 

749- Primo té unes cases en lo carrer del Portiello. Afronten a mig jorn ab 

Mofferig Marnix y a sol ponent ab Braym Alfaquel Vallès. Estimades en vuytanta 

sous. 

 

Talla de Braym fill de Junis Almallori: 

750- Primo l’antrada de la casa que ere antigament de Ayé Amargos. Afronte 

a mig jorn ab Braym lo damunt dit y a sol ixent axí mateix y a sol ponent via pública. 

Estimada en cinquanta tres sous. 

751- Item té un bancal en la partida de Penaroja que afronte a mig jorn ab lo 

bancal de la abadia, segundament ab los hereus de Bernat Castelló. És tres almuts; fa 

quint al señor. 

752- Item té un bancal en lo Bovar. Afronte ab los hereus de Gali Saba y ab lo 

camí del Bovar. És cinch almuts y mig; fa delma y albaquela. Porta’l Braym 

Allorqui243. 

753- Item té unes cases que eren de Roig. Afronten a mig jorn y a sol ponent 

ab Guillamó Aler y a tremuntana ab Gali Fragues. Estimades en cent y vint sous. 

 

Talla de Ferig Almallori: 

754- Primo té un bancal en lo Reguer. Afronte a mig jorn ab ell y a sol ixent 

ab Brahim Navarro y a sol ponent ab Joan Sanmartí y ab los hereus de Soleyma 

Binehodria. És una fanequada; fa delma y albaquela. 

                                                 
242 La darrera frase està escrita al marge. 
243 La darrera frase està escrita al marge. 



 

755- Item un bancal en lo Reguer. Afronte ab lo prom Aboali y ab Joan 

Roquer y ab Azmet del Spital y ab Gali de Junís. És quatre almtus; fa delma y 

albaquela. 

756- Item té una alhodra que afronte a mig jorn ab Braym Allorqui y a sol 

ixent ab Juçi Allorqui y ab brasal cosser. És un almut; fa quint al señor. 

 

Talla de l’alamí Braym Avisandor: 

757- Primo té un bancal en Xendo. Afronte a mig jorn ab lo bancal de la 

sagrestia y a sol ponent ab la viuda de Gali Alquisi. És tres almuts; fa quint al señor.  

758- Item la mitat de l’ort en lo camí de la barca. Afronte ab los hereus de 

Ganch. És un almuts y mig; fa quint al señor. 

759- Item té una vinya en la partida de Banys, la mitat d’ella és tres almuts, fa 

delma y albaquela al señor. 

760- (fot. 407) Item té un banqual en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Braym 

Culiero y a sol ponent ab Gali Bineodria.  És dos fanecades y miga; fa quint al señor. 

Porta’l Braym244. 

761- Item té unes cases. Afronten a mig jorn ab Moama fill de Ayçe Amade, a 

tremontana y a sol ixent ab via pública. Estimades en cent cinquanta sous. Porte-les 

Braym245. 

762- Item un corral. Afronte ab los hereus de Moama Propell. Estimat en vint 

sous. 

763- Item un bancal que ere de Culiero. És tres almuts; fa delma y albaquela. 

Porta’l Braym246.  

764- Item lo corral de la pujada del castell, estimat en vint sous247. 

765- Item en lo Reguer davall la riba té una fanecada; fa delma y albaquela. 

Porta’l Faragot248. 

766- Item té un bancal de terra en Fayrà. Afronte ab la vinya de la mesquita y 

a sol ponent ab la cèquia. És set almuts; fa quint al señor. 

767- Item un bancal en Penaroja. Afronte ab la cèquia de la Ribera y ab Bernat 

de Tarragoan. És set almuts; fa quint al señor. 

                                                 
244 La darrera frase està escrita al marge. 
245 La darrera frase està escrita al marge. 
246 La darrera frase està escrita al marge. 
247 La darrera frase està escrita al marge. 
248 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Faraig Avisandor: 

768- Primo té un bancal de terra en la partida de Fayrà. Afronte a mig jorn ab 

Ayçe Amade y a sol ponent ab Juçi Amade. És cinch almuts, fa quint al señor. 

769- Item té un banqual de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

los hereus de [Beroma] y a sol ponent ab Gali Alquisi. És tres almuts; fa quint al 

señor. 

770- Item té terra a la balsa del señor. Afronte a mig jorn ab Bernat de 

Tarragona y a sol ponent ab los hereus de Junis Almallori. És set almuts; fa quint al 

señor. 

771- Item té un ort que afronte a mig jorn ab los hereus de Botiller y a sol 

ponent ab lo camí de la barca. És tres almuts; fa quint al señor. És de Abisandor249. 

772- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Mofferig 

algas y ab los hereus de Joan Baró y a sol ponent ab Barthomeu Pinyana. És la mitat 

tres almuts; fa delma y albaquela la señor. La mitat a Faraig porta’l Braym250. 

773- Item té terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Azmet Culiero y a sol 

ponent ab Ayce \Amade/ Amalell. És vint almuts; fa quint al señor. Los cinch almuts 

eren de Ayçe Almelell251. 

774- Item té unes cases en la vall que afronten a mig jorn ab Ayçe Almallori 

comissari y ab los hereus de Botiller y a sol ponent via pública y ab Ayçe Amade 

Alcalell y ab lo carrer Nou y la vall davall. Estimades en quatre-cents y vint sous. 

775- Item les cases de la moreria afronten a mig jorn ab Abdalla Ysmael y a 

ponent ab via pública y ab Braym Benamir. Estimades en dos-cents sous. Són de 

Braym Bonamir prom252. 

776- Item té un bancal en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab lo riu y a 

sol ponent ab la riba y brasal cosser mija fanecada; fa delma y albaquela. 

777- Item un tros de terra en Litera de sa muller, en la partida de las Muelas de 

Chineses, estimada un sou. 

 

 

 

 

                                                 
249 La darrera frase està escrita al marge. 
250 La darrera frase està escrita al marge. 
251 La darrera frase està escrita al marge. 
252 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Moama Avisandor: 

778- Primo té un tros de terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab lo 

riu y a sol ponent ab la riba y a tremontana Jusi Limiano. És mija fanecada estimada 

en trenta sous. Fa delma y albaquela. 

779- Item té un banqual en Xendo. Afronte a mig jorn ab Moama Boali prom 

y a sol ponent ab Braym Allorqui y a sol ixent ab los hereus de Joan Gostanti. És set 

almuts; fa quint al señor. Porta’l son germà Braym253. 

780- Item té unes cases en la partida de la moreria. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ponent ab Moama Aboali y a sol ixent ab Juçi Gauch estimades en cent 

setanta sous. 

781- Item un bancal que ere de Braym Culiero que·s l’alhodra que afronte ab 

los hereus de Soleyma Binehodria y ab Alí Almillell. És set almuts; fa quint al señor. 

782- Item té en lo pla de Litera terra en la partida de la Roqueta Denonella. 

Afronte a mig jorn ab la muntanya y ab lo camí de Fragua. És estimada en cinch sous; 

fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Braym Avisandor: 

783- Primo té un bancal de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Ayçe Amade 

y a sol ponent ab Juçi Amade. És cinch almuts; fa quint al señor. Porta’l Ramon 

Sanjust254. 

784- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Ferig 

Algas y a ponent ab Bartomeu Pinyana y és la mitat tres almuts; fa delma y albaquela 

al señor. 

785- Item té unes cases en lo carrer Nou. Afronten a mig jorn ab via pública y 

a sol ponent ab los hereus de Gali Benigint. Estimades en dos-cents sous. 

786- Item té un bancal en Xendo. Afronte a mig jorn ab brasal coser y a sol 

ponent ab lo brasal franc y a tremontana ab Pere Serra. És deu almuts; fa delma y 

albaquela. 

787- (fot. 408) Item té un banqual que ere de son germà Moama. Afronte ab 

Joan Gostanti y ab Braym Allorqui y a tremuntana ab los hereus de Moama Gauch. És 

set almuts; fa quint al señor. 

                                                 
253 La darrera frase està escrita al marge. 
254 La darrera frase està escrita al marge. 



 

788- Item té un bancal en la partida de la Redorta. Afronte ab lo banqual de la 

abadia y ab ell. És dos almuts; fa quint al señor. 

789- Item té un bancal que ere de Guillamó Aler, en la partida de Penaroja. 

Afronte ab Azmet Propell y ab ell y ab Braym Allorqui. És set almuts y mig; fa quint 

al señor. 

 

Talla de la viuda de Azmet Allorqui: 

790- Primo té un bancal en la canal. Afronte a mig jorn ab Braym Propell y a 

sol ponent ab brasal. És tres almuts y tres quarts; fa quint al señor. 

791- Item té la mitat de les cases aquelles que eren de son honcle Juçi 

Allorqui. Afronten a mig jorn ab Castelló y a sol ixent ab Moama Propell y a sol 

ponent la vall y a tremontana ab via pública y ab les cases de Gaziza Aburraffea. 

Estimades en cent setanta sous. 

792- Item lo corral aquell que té en Penaroja que ere de son honcle, estimat en 

sexanta sous. 

793- Item un pati que ere de son honcle. Afronte ab lo tormo de Caldes; 

estimat en vint sous. 

794- Item té una vinya que ere de Joan Sanmartí en Banys. Afronte a mig jorn 

ab Braym Avisando y a sol ixent ab brasal y a sol ponent ab Gauch. És quatre almuts; 

fa quint al señor. És de Moama Propell Madic255. 

795- Item té altra vinya que ere de Pau Robira. Afronte ab Junis Almallori 

mercader y ab Moferig Almallori. És cinch almuts; fa quint al señor. 

796- Item té un bancal que ere de Braym de Junis en lo Bovar. És cinch almuts 

y mig. Fonch mudat en la talla de Azmet.256 

797- Item té un bancal en la partida de lo Reguer que afronte ab Perot y ab 

Moamo Propell Madic. És una fanecada y sis almuts; estimat en cent y cinch sous. 

 

Talla de Braym Massahada: 

798- Primo té unes cases en la vall que afronten a mig jorn ab los hereus de 

Mofferig Bingemir y a sol ponent ab Pere Andreu. Estimades en dos-cents y vint sous. 

Porte’n Gali Massagran dos tercos. 

 

                                                 
255 La darrera frase està escrita al marge. 
256 La darrera frase està escrita al marge.  



 

Talla de Moama Almallori Arlot: 

799- Primo té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab Ayce Almallori 

Ganahuc y a sol ixent ab Braym Amade y a sol ponent ab via pública. Estimades en 

cent y quoranta sous. 

 

Talla dels hereus de Mofferig Bingimil: 

800- Primo té un bancal de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Moama Benigint y a sol ponent ab Gaziza Bingamil. És cinch almuts; fa quint al 

señor. 

801- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab via pública y a sol ixent axí 

mateix y a ponent ab Monserrat de Vallbona y a tremontana ab Braym Massahada. 

Estimades en quatre-cents sous. Foren mudades en la talla de Muse Alboltier257. 

 

Talla de Ayça Amade Alcalell: 

802- Primo té un bancal y vinya en la partida de Fayrà. Afronte a sol ixent ab 

la vinya de la mesquita y a sol ponent ab la cèquia de la Ribera. És set almuts; fa quint 

al señor. 

803- Item té un tros de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab la çèquia de la 

Ribera y a sol ponent ab Bernat de Tarragona. És set almuts; fa quint al señor. 

804- Item té altre bancal en Penaroja. Afronte a mig jorn ab brasal y a sol 

ponent ab camí. És cinch almuts; fa quint al señor. 

805- Item té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol 

ponent ab via pública, a tremontana ab Moama fill de Moama Propell. Estimades en 

tres-cents sous. Foren mudades en la talla de Ferig fill de Moama Baca.258 

 

Talla de Gaziza filla de Bingamil: 

806- Primo té un tros de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

los hereus de Moferig Bingemil y a sol ponent ab Moama de Benigint. És dos almuts 

y un quart; fa quint al señor. 

807- Item té unes cases que afronten a mig jorn ab Tomàs Texidor y a sol 

ponent ab los hereus de Mofferig Bingemil. Estimades en cent sous. 

 

                                                 
257 La darrera frase està escrita al marge. 
258 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Faraig Agenes: 

808- Primo té unes cases en la vall. Afronten a mig jorn ab los hereus de 

Moama Bingemil y a sol ponent ab Ramon Mores. Estimades en cent xixanta sous. 

809- Item té un banqual en Pardines que ere de sos germans. Afronte ab Joan 

Serra y ab lo brasal del mont. És dos almuts y mig; fa quint al señor. Porta’l Moama 

Propell259. 

 

(fot. 409) Talla de Braym Propell Madic: 

810- Primo té un bancal de terra en la partida de la Redorta. Afronte ab Braym 

Amade y ab Moama Najar. És dos fanecades; fa quint al señor. 

811- Item té la mitat de la vinya de Banys. Afronte ab Guillamó Barutet y ab 

Mohama Alquisi. És tres almuts y mig. Porta-la Braym Benigint260. 

812- Item té unes cases en la partida de la moreria. Afronten a sol ixent ab 

cases dels hereus de Braym Abulquis y a tremontana ab cases de Juçi Limiano. 

Estimades en cent sous. 

813- Item té un bancal en la partida de Fayrà que ere de Rosell. Afronte ab 

brasal franc y ab Beringuer Depic y ab Juci Ganch. És onze almuts; fa delma y 

albaquela. 

814- Item té un tros de terra en la partida de la Riba. Afronte ab Minguet 

Botiller y ab Faraig Avisandor. Estimat en trenta sous; fa delma y albaquela. 

815- Item té altre tros de terra en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn 

ab Pere Serra y a sol ponent ab Ayce Amargós. És set almuts y mig; fa quint al señor. 

816- Item té altre tros de terra vinya en la partida de Banys que afronte a mig 

jorn ab Mofferig Algas y a tremontana ab la cèquia de Banys. És dos almuts; fa quint 

al señor. 

817- Item té un tros de terra en lo pla dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn 

ab la vall de Urchesa y a sol ponent ab Beringuer Sanjust. Està estimat en deu sous; fa 

delma y albaquela. 

 

Talla de Joan Cabasés: 

818- Primo té unes cases. Afronten a mig jorn ab Miquel Roquer y a ponent ab 

los hereus de Lorens Gogulla. Estimades en cent y trenta sous. 

                                                 
259 La darrera frase està escrita al marge. 
260 La darrera frase està escrita al marge. 



 

819- Item té un bancal que ere de Nicolay Peris en Banys. És sis almuts; fa 

quint al señor. Porta’l Braym Allorqui261. 

 

Talla de la viuda de Lorens Gorgulla: 

820- Primo té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a tremontana ab Juci Xeya. És dotze almuts y mig y mig quart. 

Fa quint al señor. 

821- Item té unes cases, afronten a mig jorn ab Grau fuster y a sol ponent ab la 

muralla y a sol ixent ab lo mercat. Estimades en dos-cents y cinch sous. Porta-les 

Antoni Marcodi 262. 

 

Talla de Monserrat Marquillas: 

822- Primo per dues cases que comprà de la muller de Pere Andreu. Afronten 

a mig jorn ab Monserrat mateix y a mig jorn ab la abadia y a sol ponent ab la dona 

damunt dita y a tremontana ab la muller de Adulla Ysmael. Estimades en cent y 

quoranta y cinch sous. 

 

Talla de Pere Pons: 

823- Primo té unes cases que eren de Moama Benigint. Afronten a mig jorn ab 

la viuda de Gali Alquisi y a tremontana ab Gali Benehodria. Estimades en cent 

cinquanta sous. Portan-les los hereus de Ferig Sollani263. 

824- Item té un bancal que ere de Juçi Xey Mornix. És deu almuts; fa delma y 

albaquela. 

825- Item té un bancal que ere de sa muller que està en la talla de Gabriel 

Calavera y és en Pardines; és set almuts. Fa quint. Porta’l264. 

 

Talla de Mose Jaco jueu: 

826- Primo té unes cases. Afronten a mig jorn ab via pública y a sol ponent ab 

los hereus de Juçi Amade Albeto. Estimades en cent y vuytanta sous. D’estes cases 

n’a vengut al fill de Juçi Jahon setanta tres sous y quatre y al fill de Salamon Jahon 
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cinquanta tres sous y quatre y al fill de Samuel cinquanta tres sous y quatre però la 

part de Samuel, el damunt dit, tenen-la en comanda sos germans los damunt dits. 

 

Talla de Monserrat Angoli: 

827- Primo té un bancal en la partida de Banys plantat de oliveres. Afronte a 

mig jorn ab Soleyma Amade y a sol ponent ab la cèquia de Banys. És dos almuts y 

mig; fa quint al señor. 

 

Talla de Juçi Jahon: 

828- Primo té unes cases en la moreria junt ab sos germans, estimades en 

setanta y tres sous y quatre. 

829- Item té un ort en la partida de Xendo que ere de Aziza filla de Moama 

Abulquis. Afronte ab la cèquia de la Ribera. És quatre almuts; fa quint al señor. 

830- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Ferig 

Algas y ab la cèquia de Banys. És sis almuts; fa quint al señor. 

831- Item té un tros de terra en la partida del Bovar. Afronte ab terra de la 

mesquita y ab los hereus de Braym Binamir. És tres almuts y mig. Fa quint al señor. 

Porta’l Braym Salamuch265. 

 

(fot. 410) Talla de Domingo Gostanti: 

832- Primo té unes cases que afronten a mig jorn ab los hereus de Monserrat 

Angoli y a sol ponent ab la muralla, estimades en dos-cents sous. 

833- Item té una vinya en Banys que ere de Moama fill de Adullà Amade. És 

nou almuts y mig; fa delma y albaquela al señor. Porta-la Ramon Solanes266. 

 

Talla de Nicholau Pedris: 

834- Primo té terra en la partida de Riberols. Afronte a mig jorn ab Soleyma 

Amade y a sol ponent ab la çèquia de Banys. És sis almuts; fa quint al señor. Porta-la 

Cabasés.267 
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Talla de Domingo Solanes: 

835- Primo té un bancal en la partida de la Carabaçada. Afronte a mig jorn ab 

Pere Serra y a sol ponent ab la Cunyllera. És nou almuts; fa delma y albaquela al 

señor. 

836- Item té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Moama 

Abulqui y a sol ponent ab Pere Andreu. És tres almuts y mig; fa delma y albaquela al 

señor. 

 

Talla dels hereus de Pere Arançis: 

837- Primo tenen unes cases en la pujuda del castell que eren antiguament de 

Ayçe Xey Amade. Afronen ab la casa de la mesquita. Estimades en cent sous davant 

de Miquel Roquer germà de la viuda de Pere Arançis dexà lo corral aquell que ere 

junt a la casa damunt dita que afronte ab la casa de la mesquita y ab Moama Taco. 

838- Item té altres cases en lo carrer de Penaroja. Afronten a mig jorn ab 

Bernat Pereandreu y a sol ixent ab la casa de la mesquita y a sol ponent ab la pubilla 

del difunt Braym Propell Madiç, eren antigament de Ayçe Xey; estimades en cent y 

vint sous. 

839- Item tenen un bancal en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

Soleyma Navarro y a sol ponent ab Hama Bulfac y a sol ixent ab Braym Sullani. És 

sis almuts; estimat en vuytanta sous. 

 

Talla de Lorens Queralt: 

840- Primo té un banqual en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Pere Serra y ab lo 

bancal de la mesquita. És nou almuts; fa quint al señor. Porta’l Mohama Baca 

Ferreget268. 

 

Talla dels hereus de Pere Arançis: 

841- Prim té un bancal en Xendo que·s nomena generalment la diumenga de 

Arnau de Grox. Afronte a mig jorn ab Mohama Sullani y a sol ponent ab Braym 

Navarro. És sis almuts; fa delma y albaquela. 
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Talla de Pere Girona: 

842- Primo té un bancal de terra en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab 

la Mijana y a sol ponent ab Braym Amade. És quatre almuts, fa delma y albaquela al 

señor. 

843- Item té un bancal de terra en Xendo afronte a mig jorn ab Pere Serra y a 

sol ixent ab lo camí de la barca y a sol ponent ab Perico de Montanyas. És una 

fencada; fa delma y albaquela al señor. 

844- Item té un bancal de terra en Penaroja. Afronte a mig jorn ab Ramon 

Castelló y a sol ixent ab Moama de Beniguit y a sol ponent ab Gali Alquisi. És cinch 

almuts; fa delma y albaquela al señor. Porta’l Braym Beniguit.269 

845- Item té un tros de terra en lo pla dellà Segre. Afronte a mig jorn ab los 

hereus de Bernat Castelló y a sol ponent ab Pere Serra. Estimat en deu sous; fa delma 

y albaquela al señor. 

846- Item té altre tros de terra en Litera en la partida de Monfret. Afronte a 

mig jorn ab los hereus de Balustre y a sol ponent ab los hereus de Arnau Amiguet 

estimat en quinze sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Monserrat de Vallbona: 

847- Primo té unes cases en lo carrer de Portiello. Afronten a mig jorn ab via 

pública y a sol ixent ab los hereus de Mofferig Benguinil y a sol ponent ab via pública 

y a tremontana ab Juci Calahorra. Estimades en cent cinquanta sous. Porta-les Miquel 

Joan Gostanti270. 

 

Talla dels hereus de Domingo Botiller: 

848- Primo tenen un bancal en la partida de la Redorta. Afronte a mig jorn ab 

los hereus damunt dits y a sol ponent ab la cèquia. És un almut; fa delma y albaquela 

al señor. 

849- Item té un ort en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Gali Alquisi 

y a sol ponent ab la cèquia de la Ribera. És tres almuts; fa quint al señor. 

850- Item té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab los hereus damunt dits. És tres almuts; fa quint 

al señor. 
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851- Item tenen en la montanya, en la partida de la Foyo, un tros de terra. 

Afronte a mig jorn ab Junis Almallori y a sol ponent ab Beringuer de Pich. Estimat en 

quoranta sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla d’Estruc Vidal: 

852- Primo té un tros de terra en Pardines que ere de Pere Andreu. És tres 

almuts y mig; fa quint al señor. 

 

(fot. 411) Talla de Gilbert: 

853- Primo té una fanequada en la Mijana que ere de Mofferig Abulquís. 

 

Talla de Pere Serra: 

854- Primo té un bancal en la partida de Xendo. Afronte a mig jorn ab Braym 

Amade y a sol ponent ab Pere Girona. És una fanequada; fa delma y albaquela al 

señor. 

855- Item té una vinya en la partida de Penaroja. Affronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Gali Amir. És deu almuts; fa delma y albaquela 

al señor. Porta-la Braym Avisandor.271 

856- Item té un banqual en la Redorta. Afronte a mig jorn ab Antoni Desi y a 

sol ponent ab Moama de Beniguit. És set almuts; fa quint al señor. Porta’l lo Baro 

Jacobosi272. 

857- Item dellà lo riu de Segre terra que ere de Mofferig Bornix, estimada en 

deu sous. 

858- Item dellà lo riu de Segre, que ere de Mofferig Mornix, estimat deu sous. 

 

Talla de Bartolomeu de Codinelles: 

859- Primo té un tros de terra en la partida del Bovar. Afronte a mig jorn ab 

los hereus de Juçi Ganch y a sol ponent ab Brasal Cosser. És cinch almuts; fa quint al 

señor. 

 

 

 

                                                 
271 La darrera frase està escrita al marge. 
272 La darrera frase està escrita al marge. 



 

Talla de Mateu Montanyas: 

860- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Junis 

Almallori, a sol ponent ab Braym Xeya. És una fanecada y dos almuts; fa delma y 

albaquela al señor. És de Gabriel Calavera273. 

861- Item té una vinya en la partida de Reberols. Afronte a mig jorn ab terra 

de la mesquita y a sol ponent ab Domingo Pons. És tres almuts; fa quint al señor. 

Porta-la Pere Andreu274. 

862- Item té un bancal en la Redorta. Afronte a mig jorn ab brasal y a sol 

ponent ab l’ort de Farig Avisandor. És un almut; fa quint al señor. És de Moama 

Ganch275. 

 

Talla de eglesiàstic Serra: 

863- Primo té una vinya que ere de Calavera. Afronte ab Junis Almallori y ab 

la vinya de Santa Lucia y ab Pau Robira. És deu almuts; fa delma y albaquela. 

864- Item té una vinya que ere de Mateu Montanyas. És tres almuts; fa quint al 

señor. 

 

Talla de Grabiel Calavera: 

865- Primo té un bancal en la partida de Pardines. Affronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Juçi Xeya. És set almuts; fa quint al señor. 

866- Item té una vinya en Banys que ere de Mateu Muntanyas. Afronte a mig 

jorn ab Junis Almallori Cuguet y a sol ixent ab la vinya de Santa Jucia y a sol ponent 

ab Pau Rubira y a tremontana brasal. És deu almuts; fa delma y albaquela. 

867- Item té un bancal que afronte ab Abraham Tabo y ab Mofferig Almallori 

y ab la mijana. És una fanequada; fa delma y albaquela. 

 

Talla de Antoni Benavent que ere de Joan Miró: 

868- Primo té una plana en la montanya dellà lo riu, en la partida de la balsa 

de aro. Afronte ab lo camí de Mayals y ab Joan lo damunt dit. Estimada en vint sous; 

fa delma y albaquela al señor. 
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Talla de Joan San Martí: 

869- Primo té terra dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn ab Pere Serra y a 

sol ponent ab Braym Aboali, estimada en deu sous. Fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Salvador Robira: 

870- Primo té unes cases que eren del jueu Tabo. Afronten a mig jorn ab la 

cèquia y a sol ponent ab lo jueu damunt dit y a sol ixent ab la sinagoga dels jueus y a 

tremontana ab via pública. Estimades en cent sous. 

 

Talla de Jaume Sirera: 

871- Primo té una vinya en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Moama de Benigint y 

a sol ponent ab terra de Santa Lucia. És deu almuts; fa quint al señor. 

 

Talla de Beringuer de Pic: 

872- Primo té terra en la partida de lo Bovar. Afronte a mig jorn ab lo camí del 

Bovar y a sol ponent ab los hereus de Gali Saba. És cinch almuts y mig; fa delma y 

albaquela al señor. 

 

Talla de Miquel Roquer: 

873- Primo té un bancal en la partida de la Diumanda de Arnau de Grox. 

Afronte a mig jorn ab lo riu de Segre y a sol ponent ab Homadel Abulfac. És nou 

almuts y mig; fa delma y albaquela al señor. Los tres almuts y mig a raó de deset sous 

y mig l’almut y los sis almuts a raó de deu sous l’almut. 

874- (fot.412) Item té una fanequada que ere de Mofferig Abulquís estimada 

en xixanta sous. 

875- Item té un bancal en Banys que ere de Pere Andreu; és tres almuts y mig. 

876- Item té un tros de terra en la partida de la mijana del señor. Afronte a mig 

jorn ab Ferig Abulquís y a sol ponent ab Gali Junis. És dos fanequades; estimada la 

fanequada xixanta sous. Ere de Braym Abulquis. 

877- Item té un bancal en lo Bovar. Afronte a mig jorn ab Joan Roquer y ab 

Ferig Abulquís. És una fanequada y mija. 

878- Item té unes cases que eren de Braym Amir. Afronten a mig jorn y a sol 

ponent ab lo mercat y ab ell mateix y ab Ramon Sentjust. Estimades en cent cinquanta 

sous. 



 

Talla de Pere Montanyas: 

879- Primo té terra dellà lo riu en lo pla; afronte a mig jorn ab los hereus de 

Soleyma Amargós y a sol ponent ab Moama Xeya. Estimada en deu sous; fa delma y 

albaquela al señor. 

 

Talla de Joan Roquer: 

880- Primo té un banqual en la partida de la Diumenga de Arnau de Grox. 

Afronte a mig jorn ab lo riu de Segre y a sol ponent ab Homadel Abulfac. Porte’n la 

mitat que és quatre almuts y mig; fa delma y albaquela al señor. Estimat en sexanta 

sous. 

881- Item una fanequada que ere de Ferig Abulquís, estimada en sexanta sous. 

882- Item un baqual en lo Bovar que ere de Braym Abulquís. És fanequada y 

mija. Estimada en noranta sous. 

883- Item un banqual que ere de Ferig Abulquís. Afronte ab Gali Junis. És 

mija fanequada. Estimada en trenta sous. 

884- Item unes cases que eren de Braym Amir. Afronten a mig jorn y a sol 

ponent ab lo mercat y ab ell mateix y ab Ramon Sanjust. Estimades en cinquanta sous. 

885- Item té un banqual en lo camí de la barca. Afronte a mig jorn ab 

Garbeller y a sol ponent ab Simó Cabasés. És una fanequada; fa delma y albaquela al 

señor. Estimada en cent y quoranta sous. 

 

Talla de Antoni Barquer: 

886- Primo té una vinya all pont de Pardines. Afrote a mig jorn ab Brasal y a 

tremontana ab la cèquia de la Ribera. És set almuts; fa quint al señor. 

887- Item té un tros de terrra en Litera, en la partida del Pinello. Afronte a mig 

jorn ab Moama de Benigint y a sol ponent ab los hereus de Balustre. Estimada en 

quinze sous; fa delma y albaquela al señor. 

888- Item té un tros de terra dellà lo riu de Segre. Afronte a mig jorn ab Pere 

Serra y a sol ponent ab Braym Aboali. Estimada en deu sous; fa delma y albaquela al 

señor. 

 

Talla de Domingo Texidor Rossell: 

889- Primo té un bancal de terra en Fayrà. Afronte a mig jorn ab Çoleyma 

Aboali y a sol ponent ab Moama Ganch. És onze almuts; fa quint al señor. 



 

890- Item té un tros de terra en Litera, en la partida de la Serra de la Gret. 

Afronte a mig jorn ab Mohama Baca y a sol ponent ab Domingo lo damunt dit. Està 

estimada en vint sous; fa delma y albaquela al señor. 

 

Talla de Domingo Sanjust: 

891- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab Moama 

Abulguis y a sol ponent ab Ramon Pere Andreu. És tres almuts y mig; fa delma y 

albaquela al señor. És de Nicolau Cardona276. 

892- Item té un bancal en Fayrà. Afronte a mig jorn ab brasal y a sol ponent ab 

l’ort de Santa Lucia y a tremontana ab la cèquia de la Ribera. És sis almuts; fa delma 

y albaquela al señor. 

893- Item té una vinya en Pardines. Afronte a mig jorn ab Braym Amade y ab 

Domingo lo damunt dit. És una fanequada; fa delma y albaquela al señor. Porta-la 

Miquel Esteve277. 

 

Talla de Pau Robira: 

894- Primo té una vinya en Banys. Afronte a mig jorn ab [...] a sol ponent ab 

Mofferig Almallori. És cinch almuts; fa quint al señor. És en poder de Allorqui. 

 

Talla de Nicolau Cardona: 

895- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab 

Mohama Abulquís y a sol ponent ab Ramon Pereandreu. És tres almuts y mig; fa 

delma y albaquela al señor. 

 

Talla de la viuda de Arnau Texidor: 

896- Primo té una vinya en la partida de Banys. Afronte a mig jorn ab terra de 

Santa Lucia y a sol ponent ab Mofferig Sullani. És tres almuts; fa delma y albaquela 

al señor. 

 

(fot. 413) Talla de Ramon Vezino per Guillamó Vezino: 

897- Primo té un banqual de terra en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn 

ab Adulla Amade y a sol ponent ab Ramon Castelbó. És deu almuts; fa quint al señor. 
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898- Item té una vinya en la partida de Pardines. Afronte a mig jorn ab la 

cèquia de la Ribera y a sol ponent ab Pere Andreu. És tres almuts; fa quint al señor. És 

de Struc Vidal278. 

899- Item té un bancal al pont de Pardines. Afronte a mig jorn ab la çèquia de 

la Ribera y a sol ixent ab Bernat Baró y a sol ponent ab Pere Serra. És cinch almuts; fa 

delma y albaquela al señor. Porta’l Moama Amade fill de Braym Amade279. 

 

Nosaltres Johan Babuli y Joan Moncada havem entrepretat lo dit capbreu así 

com l’avem trobat, e segons en lo present de mot a mot està contengut. Fet de mà de 

mi, dit Joan Moncada en nom de voluntat dels dos. 

Denique autem die veneris decimo quarto mensis marcii intitulato et anno quo 

supra a Nativitate Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo quarto, ante 

presentiam dicti honorabilis Gasparis Gavarda baiuli dicte ville de Seros 

comparuerunt et fuerunt personaliter constituti honorabiles Joannes Babuli et Joannes 

Moncada, olim alfaquini sarracennorum nunch vero cristiani et interpretes iamdicti, 

qui dicto baiulo verbo dixerunt et retulerunt se exequisse et cum debito effectu 

traducisse et continuari fecisse michi, dicto et infrascripto notario, interpretationem 

decalaratioem et traslationem dicti capbrevii de lingua et scriptura arabica seu morisca 

in nostram cathalanam iuxta formam mandati eisdem facti et insignum executionis 

predictorem se susbscripsisse in [fine] dicti capibrevii in nostram linguam translati 

prout supperius continetur. 

Quasquidem relatione facta in continenti comparuit et fuit personaliter 

constitutus dictus Batholomeus Oliver quo supra nomine qui stando et perseverando 

in per eum dessuper petitis et fieri requisitis nunch etiam supplicat petit et requisit 

dicto baiulo quatenus in predictis omnibus et singulis suam auctoritatem pariter et 

decretum interponere dignetur petendo copiam de dicta translatione et interpretacione 

dicti capibrevii dessuper facta sibi concedi tradi dari, et dictus honotabilies Gaspar 

Gavarda, baiulus predictus, visa dicta translatione dicti capibrevii in nostram linguam 

per dictos olim alfaquinos et relatione et subscriptione per ipsos facta etc. visa etiam 

supplicatione peticione et requisitione dessuper pro parte dicti procuratoris sibi facta 

quia insta petentibus non est denegandus assensus. Ideo in dicta translatione, 

traduccione et interpretacione dicti capibrevii et omnibus et singulis hac de causa 

                                                 
278 La darrera frase està escrita al marge. 
279 La darrera frase està escrita al marge. 



 

factis suam interposuit auctoritatem pariter et decretum quam et quod apponere iussit 

per me, dictum et infrascriptum notarium, mandando copiam petitam de predictis 

dicto procuratori fieri, tradi et dari presentibus ibidem pro testibus honorabili magistro 

Michaelle Amiret, magistro domorum, et Matheo Vilanova agricola ville de Seròs 

habitatoribus que fuerunt acta in dicta villa de Seròs anno mense et diebus quibus 

supra me dicto notario et testibus supradictis presentibus ad predicta respective 

vocatis et specialiter assumptis prout supperius continetur. 

Copia presens in hiis precedentibus quadraginta duobus papyri foleis huius 

forme maioris cum presentis compehensa et contenta propriaque manuscripta sumpta 

et abstracta fuit per me, Bernardum Oriol vicinum et habitatori ville de Flix, 

publicum, apostolica et regia auctoritatibus notarius et scribam in hiis adhibitum seu 

assumptum a suo originali instrumento interpretacionis traduccionis et translationis 

capibrevii scripti de lingua seu scriptura arabica seu morisca in nostram cathalonie 

mediantibus et intervenientibus honorabilis Joanne Babuli et Joanne Moncada, olim 

alfaquinis sarracenorum, dictas linguam et scripturas arabicas seu moriscas legentibus 

traducentibus, interpretantibus et michi dicto notario in nostram linguam continuari et 

scribi facientibus cum appositis in marginibus et cum interlineato et suprapositis factis 

de mandato dictorum olim alfaquinorum pro ut in dicto capibrevio arabico ut dixerunt 

continebatur et modo quo supra patet acutato fuitque cum eodem originali ut melius 

potui comprobata et ut eidem copie in indicio et extra fides plenaria ab omnibus valeat 

adhiberi ego dictus notarius hic meum quo utor in publicis claudendis instumentis 

solitum appono sig(signe)num constat de suprapositis in foleis XVIIII prime pagine in 

secundo apposito in margine ubi legit a Moama et XXXV secunde pagine in linea 

XVII Amade et de rahó et correcto in ultimo aposito in margine folei XXVI Rovira 

sunt appositi in marginibus per me facti de mandato dictorum olim alfaquinorum 

ducente et nonaginta sex et suprapositi tres inter linea cum vero unum. 



 

Sense data 

Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya, rotlle 707 fotogrames 82-106 

 

Jesus Christi Trencat per tant com los egregis e molt reduptrencat don Matheu 

e dona Orfesina de Moncada trencat senyors de les baronies de Ytona, de Seròs, 

Almatret, Soses, Vilasecha280, Algorfa, Mayals situats en lo Principat de Cathalunya, 

de Miquinenca, Fayó e Vallobar situats en lo Regne de Aragó, volen saber 

particularment les rendes, drets, emoluments281 que prenen en cascuna de les dites 

viles e lochs per [...] que ésser certeficats de aquelles pugen fer evitar tots fraus que.s 

porien cometre en dan dels dits nobles exhigint aquelles. Los collidós agen manat a 

mi, Guillem Ramon Çaporta, posar de cascun loch les rendes, drets e emoluments que 

los dits senyos hi prenen, tant com mon saber e mamòria a bastat, però si alguna cosa 

mi auré lexat que no ho aia posat com la mamòria de la persona sie dèbil e fflaqua 

emplich als dits senyors hi agen paciència e si res m.i auré oblidat de metre o facen 

smenar per tal que a ells e als que suchceiran les baronies sie llum. 

 

(fot. 83) Soses 

Segueixen-se les rendes que lo senyor pren en lo loch de Soses: 

Primerament, lo dia de Nadal se fan en lo dit loch de Soses en dinés los quals 

fan diversos singulars de cens infiteotich sobre terres segons appar per capbreu poch 

més o menys, CCCXX sous. 

Item fan lo dia de Nadal diversos singulars de dit loch cens de gallines, segons 

appar per menut, per capbreu XXXV parells de gallines poch més o menys són 

tachades; si paguen en dines, XVIII dines per galina entrega; e per quart de gallina, 

qui.l fa, pague VI dines; e qui.n fa terca gallina pague VII dinés. Monten per any CX 

sous. 

Item pren lo senyor I diner per cascuna bístia que lo carnicer del dit loc fa a la 

carneceria, lo qual dret se arrende al carnicer o a qui.l vol arrendar. Val l’any poch 

més o menys XV sous. 

(fot.84) Soses   

                                                 
280 De difícil lectura 
281 De difícil lectura 



 

Item pren lo senyor delme de polls en certs singulars del dit loch segons appar 

per capbreu per menut. Són tachats, si.s paguen en dines, VIII diner lo poll; són uns 

anys ab altres X parells de polls, poch més o menys valen XIII sous IIII diners. 

Item pren lo senyor en lo dit loch, e terme de aquell, delme de corders e cabrits 

que pot muntar huns anys ab altres /C/ sous. 

Item pren lo senyor cascun any sobre tota la universitat de quístia pagadora lo 

jorn de Santa Maria d’Agost mil sous, M sous. 

Item pren lo senyor cascun any cens en dines lo dia de Sent Miquel de 

setembre sobre certs singulars, segons appar per capbreu per menut, munten DXX 

sous. 

Item pren lo senyor cascun any en lo dit loch lo dret del forn, lo qual se 

arrende huns anys ab altres poch més o menys cent sous, C sous. 

Item pren lo senyor cens de forment e ordi sobre algunes propietats, segons 

appar per capbreu per menut. Monte cascun any V cafic de forment e V caffic d’ordi, 

V cafic forment V cafic ordi 

Item pren lo senyor en lo dit terme de Soses de certa part delme, e en altra 

vuyté e altres drets de tots blats, segons lo dret que fa la terra. 

Item pren lo senyor en les vinyes del dit loch de Soses lo dret de la verema que 

fa la terra, lo qual dret aquell de qui és la vinya ha a portar lo dit dret al cup del 

senyor. 

Item pren lo senyor en lo dit terme dret del saffrà que s’i cull segons lo dret 

que da la terra, lo qual saffrà lli an a donar acolorat e a punt. 

 

(fot. 85) Soses 

Item pren lo senyor dret de tot los llins qui.s cullen en la orta de Soses, segons 

lo dret que fa la terra, e an a donar-lo dret del llin cuyt e aportat a la botiga del senyor. 

Item pren lo senyor en lo dit loch dret de olives, segons lo dret que fa la terra 

on són plantats los olivers. 

Item pren lo senyor en lo dit loch XIIII perells de jova cascun any sobre certs 

singulars. 

Item pren lo senyor en lo dit loch bans e calònies e ponicions. 

 

 

Soses 



 

Item pren lo senyor en lo dit loch dret de pollins que són: per cascun pollí 

cavallí X diners, e per mulat e mulata VI diners, e per cascun pollí somerí IIII diners e 

per cascun vedell IIII diners. 

Item pren lo senyor en lo dit loch de set en VII anys morabatí, co és en cascú 

que ha valens LXX sous deu pagar VII sous. 

 

(fot. 86) Aytona 

Segueixen-se les rendes que lo senyor pren en la vila d’Aytona: 

Primerament, reeb lo senyor en la dita vila cens de gallines sobre certs 

alberchs e propietats lo jorn de Nadal que són XXXX parells e mig e mijia gallina 

segons appar per capbreu. E si no paguen gallines paguen a raó de III sous per parelly 

de gallines. Sumen CXXII sous III. 

Item més fa hi és tengut pagar cascun foch de moro lo jorn de Nadal al senyor 

hun parelly de gallines. 

Item més \és/ lo forn de Ytona del senyor, lo qual se acostuma de arrendar 

huns anys ab altres mil sous, M sous. 

Item és lo dret de la pala del forn d’Aytona del senyor, lo qual se acostuma de 

arrendar huns anys ab altres çent sous, C sous. 

 

(fot. 87) Aytona 

Item lo dit senyor reb lo dret de la taula de la carneceria que és I diner per 

bístia de quantes lo carnicer ne mate, costum és de arrendar uns anys ab altres 

XXXXV sous. 

Item, d’altra part, pren lo senyor de tot bou qui.s mate a la carneceria la 

lengua. 

Item pren lo senyor delma de cabrits e de corders en lo dit loch, co és dels 

homens d’Aytona e dels strangers qui venen a erbejar en lo terme d’Aytona de aquells 

paguen al senyor mig delme. 

Item pren lo senyor dels moros d’Aytona çadega, co és, I diner per cascuna 

bístia, co és, de bestiars vellys mascles e femelles e de cabrits e de corders e aquests 

qui paguen cadega no paguen delma. 

 

 

Aytona 



 

Item pren lo senyor en la vila d’Aytona, dels christians, de tota quanta llana 

han, cascun any, de deu roves una. 

Item los erbatges del terme d’Aytona de là Segre són del senyor, exceptat lo 

vedat que.s diu que és de la vila que és ja llimitat, emperò la vila hi ha empriu ab 

bísties he bestiar e de là Segre ha una devesa del senyor en la qual la bila no ha 

nengun empriu ab bestiar menut ni ab bísties groses. 

Item la Llitera ha una partida, qui s’appella lo Requo, del senyor e la devesa de 

Notifius. És l’erbatge del senyor del dit Requo e devesa, l’altra partida de la Litera és 

de la vila. 

En les deveses desús dites e Requo, la vila d’Aytona no han empriu ab bestiar 

menut. 

Item pren lo senyor en l’orta d’Aytona, en certa partida de la orta, delma de 

tots splets que s’i fan; en altra partida quint, en altra partida lo quart; e en la partida 

que fa delma hi ha certa partida que fa al senyor ultra la delma dret de albaquela. 

 Lo dret de albaquela és dels blats II almuts per cafic que s’i cully; e del lli II 

manes per feix, lo feix són XXX manes, lo qual han a donar cuyt. 

 

(fot. 88) Aytona 

Item pren lo senyor en les terres de la orta que foren de Vingania delma e 

primicia de tots los splets que s’i cullen. 

Item tota terra que fa quint fa albaquela. E les terres que fan quint e albaquela 

si és blat l’a aportar que.l de qui és la terra ab sa bístia e ab sos sachs a la tria del 

senyor, e si és lli lo y an a donar cuyt, axí lo quint com la albaquela, e an lo y a portar 

a la botiga on lo fa stibar lo senyor. 

Item pren lo senyor en lo sequà del terme d’Aytona dellà Segre e decà en la 

Litera, axí en la hun terme com en l’altre, delma e en certes partides del dit sequà ultra 

la delma hi a terres que fan albaquela. E aquelles terres que fan delma e albaquela han 

aportar aquell de qui és la terra lo dit dret de la delma e albaquella dels blats a la tria 

del senyor ab ses bísties e sachs. 

 

Aytona 

Item pren lo senyor de quístia lo jorn de Santa Maria d’agost cascun any entre 

chistians e moros mil trescens sous jaquesos, M CCC sous 



 

Item pren lo senyor cascun any sobre l’aljama dels moros d’Aytona çoffra 

pagadors en tres terces, co és de quatre en quatre mesos. Mil sous, M sous. 

Item si lo senyor ha mester homens per ses fahenes han lli ajudar los moros. 

Los homens per XVI diners per totes coses lo jorn, e les dones per VIII diners lo jorn 

per totes coses; e un hom ab una bístia per II sous, e hun hom ab hun somer o somera 

per XVI diners per totes coses. 

E si lo senyor vol trametre hun moro per correu o en altra manera de fora la 

vila e ha a jaure per ostals una nit e no pus, pren de loguer per totes coses XVI diners. 

E si lli convindrà jaure per ostals de una nit avant deu penrre per cascun dia II 

sous IIII diners per totes coses axí lo dia que partirà de casa com los altres. 

 

(fot. 89) Aytona 

Item pren lo senyor sens sobre algunes posesions lo dia de Sent Miquel de 

setembre, segons appar per menut en hun capbreu. LXXVII sous. 

Item reb lo senyor en l’orta d’Aytona, en alguna partida de la orta, de la 

verema delma; en altra partida quint; en altra partida quart los qual drets an a portar al 

cup del senyor ffranchs de port. 

Item pren lo senyor en l’orta d’Aytona dret del saffrà, ço ès, delma encara que 

la terra sie quint lexa lo quint e pague delma e albaquela. 

Item pren lo senyor cascun any quístia sobre los jueus de la aliama de vila 

d’Aytona que són CL sous. 

 

Aytona 

Item té lo senyor en lo terme d’Aytona los molins farinés, los quals huns anys 

ab altres costumen guanyar a la part del senyor L o LX cafic de [for]. 

Item pren lo senyor en l’orta d’Aytona lo dret del lli, lo qual paguen segons lo 

dret que fa la terra e an lo a conuí e portar a la botiga o casa on la costumen de stibar. 

Item pren lo senyor en la orta d’Aytona dret de la laor del lli, segons lo dret 

que fa la terra. 

Item pren lo senyor en tot alberch de moro qui.s ven tantes voltes com se ven 

la terca part del preu que.s ven. 

 

 

 



 

(fot. 90) trencat 

Item pren lo senyor lo terç de tots bans qui.s leven e.s paguen en lo terme 

d’Aytona. 

Item són del senyor totes sexantenes qui.s paguen en la vila e terme d’Aytona. 

Item és del senyor la terça part de tot reclam. 

Item reeb lo senyor en la vila d’Aytona lo marabatí general, co és, VII sous per 

tota persona que haia valens. LXX sous los quals se paguen de VII en VII anys. 

Paguen ara I sou tots anys. 

 

Aytona 

Item reb lo senyor en lo terme d’Aytona dret de les olives que s’i cullen, 

segons lo dret que fa la terra dels altres splets. 

Item pren lo senyor en lo terme e orta d’Aytona dret de cebes, allys, fesols, 

çiurons e de tots altres legums, segons lo dret que fa la terra del altres splets. 

Item fan los christians de la vila d’Aytona aquells que han parell de bísties hun 

jornal de jova cascun any, e qui no ha sinó una bístia ab aquella bísta lli a ajudar tota 

ora que lo senyor la vol e lo senyor a costumalls de fer la mesió. 

Item fan los dits christians al senyor cascun any hun jornal de batuda ab una 

bístia qui n’ha, e qui no ha bístia no y és tengut. 

 

(fot. 91) Aytona 

Item cascun christià del loch d’Aytona que haia bístia és tengut de portar 

cascun any per a festes de Nadal al senyor una somada de lenya, e lo senyor dona’ls a 

sopar lo dia que porten la lenya, e als qui porten somada de lenya ab mula dona’ls dos 

almuts de çivada, e als qui porten ab somer hun almut. 

Item és tengut de pagar cascun moro que pren muller al senyor per la foguera 

que fan lo vespre de les noces V sous, V sous. 

Són per lo cavalcar e no per la foguera. 

Item pren lo senyor per cascun decret qui fa posar en cartes de tudories o altres 

cartes set sous, VII sous. 

Item pren lo senyor en la vila d’Aytona dret de pes e de mesures, costum és de 

arrendar l’any poch més o menys XXV sous. 

 

 



 

Aytona 

Item ha lo senyor, cascun any, una mesada de vendre vi en lo loch d’Aytona e 

pot pendre aquella mesada que vol e bé lli vé. 

Item pren lo senyor en tot lo terme d’Aytona, axí en l’orta com en lo sequà, 

onzè axí de blats, de llins, de verema axí hi en tal manera que aprés que han pagat lo 

delme o quint o altres drets que fa la terra. Del que roman an a pagar de onze faneques 

una e on se vulle que los habitants d’Aytona conreen fora los termens d’Aytona en 

qualsevulle teme que conrreen an a pagar al senyor lo dit onze, co és, de onze huna 

mesura. 

Item més pren lo senyor de cada inventari que.s ffa en Aytona VII sous, VII 

sous. 

Item pren lo senyor de carcellatge de cadascú que se met en la presó VII sous 

IIII diners. 

 

(fot. 92) Seròs 

Segueixen-se les rendes que lo senyor pren en la vila de Seròs: 

Primerament, pren lo senyor en la vila de Seròs cens de gallines lo dia de 

Nadal sobre certs alberchs e possesions, segons282 appar per menut per capbreu, e són 

LXIII parells hun capó, que valen afor de III sous per parelly, CLXXXXII. 

Item fa cascuna casa e foch de moro qui stà en Seròs cascun any, lo dia de 

Nadal, al senyor hun parell de gallines les quals poden reembre si reembre les volen 

III sous per parelly. 

Item pren lo senyor en la dita vila lo dret del forn e de la pala, lo qual forn és 

del senyor. Costumen-se de arrendar lo dit forn ab la pala uns anys ab altres LX o 

LXX lliures. 

 

(fot. 93) Seròs 

Item pren e acostuma de pendre lo senyor sobre l’aliama dels moros de Seròs 

çoffra, que són set-cens sous pagadós en tres terces, co és, cascuna terça CCXXXIII 

sous IIII, los quals DCC sous per cascuna terça los dits moros han a donar plegats al 

senyor en cascuna terça. 

                                                 
282 Paraula que en el text apareix repetida. 



 

Són tornats a pacte fet entre lo senyor e la algama a rahó de XIIII sous per 

parel e ha X sous per bracer. 

Item pren lo senyor, cascun any, de cens sobre la taula de la carneceria de 

Seròs pagadós lo jorn de carnestoltes quaranta sous, los quals a la dita jornada lli 

acostuma de pagar lo carnicer qual que sia,  XXXX sous. 

Item pren lo senyor, en Seròs, dels chistians dels corders e cabrits que han de 

llurs bestiars delma, e los christians strangés qui venen a erbejar en lo dit terme de 

Seròs e fan allí la parió aquells tals no paguen sinó mig delme per quant paguen l’altre 

mig delem de allà són. 

 

Seròs 

Item pren lo senyor sobre los moros qui tenen bestiars en Seròs çadega, co és, 

per cascun cap de majors hun diner per cap, e per cascun corder o cabrit malla per cap 

e aquests moros que paguen aquest dret no paguen delma però paguen onzé. 

Item pren lo senyor en lo terme de Seròs, axí en la Litera com en la montanya 

erbatges de tot bestiar gros e menut que vingue a erbejar en lo dit terme exceptat del 

bovalar que és de la vila e lo homens de Seròs. An a empriu ab tots sos bestiars per tot 

lo terme exceptat que en la Litera no gosen metre bestiar menut del primer dia de juny 

fins al dia de Aperici sinó lo bestiar de la carn e los moltons que crien los moros per 

Aldaees. 

Item pren lo senyor en la muntanya de là Segre delma de tots los splets que s’i 

cullen. 

 

(fot. 94) Seròs 

Item pren lo senyor delma del preu de cascuna posesió que.s ven en la dita 

montanya, e ay, d’altra part, lo senyor fadiga de deu dies en cascuna possesió que.s 

ven e pot donar lo senyor aquella fadigua a tota persona que bé li vendrà. 

Item pren lo senyor en la Litera de Seròs la vuytena part de tots los splets que 

s’i cullen, e si.s ven nenguna eretat en la Litera paguen al senyor la vuytena part del 

preu per luysme e fadigua segons dessús és dit. 

Item pren lo senyor en l’orta del terme de Seròs, en diverses posesions del 

terme de Seròs, de la orta delma e en altres posesions huytè e sisè e quint de tots 

splets que s’i cullen, e són la major partida de la orta els que fan quint. E ay algunes 



 

posesions que no fan nengun dret al senyor sinó lo cens que paguen lo dia de Sent 

Miquel de setembre qui s’apelle censal de Vengania. 

E si.s ven nenguna posesió de les de la orta de Seròs paguen al senyor lo dret 

que fa la terra de luysme e fadiga de X dies e pot-la donar a qui volrà. 

 

Seròs 

Item pren lo senyor lo terç del peu de cascun alberch qui.s ven en Seròs, axí de 

christians com de moros, e fadiga de deu dies. 

Pot-la donar lo senyor a qui volrà. 

Item pren lo senyor cascun any, en lo loch de Seròs, sobre los christians e 

moros del dit loch de quístia pagadores lo jorn de Santa Maria d’agost DCCC sous 

sich huytens sous, DCCC sous. 

Item pren dels juheus de la algama CC sous. 

Item pren lo senyor cascun any lo jorn de Sent Miquel de setembre de censal 

sobre certes terres de la orta e alberchs, appellat lo censal de Bengania, CCXIII sous. 

 

(fot. 95) Seròs  

Item pren lo senyor en la orta de Seròs dret de les figueres, les quals los iurats 

ab II prohomens cascun any alfarracan; e axí meteix alfarracan los favars com són I 

los favàs granats, los quals ab jurament prehen e stimen quinia figa hi porà haver e 

quinas favas e, segons lo dret que fa la terra, indiquen e prehen que.n deu tocar al 

senyor e fan scriure al scrivà, que I ab ells va, lo dret que arbitran toqua al senyor. 

Item pren lo senyor en la dita orta de Seròs dret de fesols, cols, naps, cebes, 

allys e malgranés segons lo dret que fa la terra e nous. 

Item pren lo senyor dret de ferratges d’ordi qui.s mengen en erba, e de 

adachnes, e tramella e paniç qui en erba se mengen, segons lo dret que fa la terra. 

 

Seròs 

Item pren lo senyor en la orta de Seròs dret de la venema, segons lo dret que fa 

la terra, lo qual dret són tenguts ab ses bísties portar al cup del senyor. 

És ver que per quant los moros fan gran despesa de venema abans del 

venemar, axí en menjar com en penjar e fer panses, es costuma, e axí.s practica, que 

lo segon jorn pasada la festa de Santa Maria d’agost los jurats christians e moros ab II 

prohomens e hun scrivà alfarracan les vinyes e, segons lo dret que fa la terra e vinya, 



 

arbitran que.n deu tocar al senyor de dret de aquella vinya, e aquell dret fan scriure al 

scrivà que va ab ells e com ve al venemar cascun moro porta justa l’escrit son dret al 

cup del senyor. 

Item pren lo senyor en l’orta del dit loch de Seròs dret del lli que si cully, lo 

qual paguen, segons lo dret que fa la terra, lo qual dret paguen cuyt e pagat aquell són 

tenguts de portar-lo ab ses bísties a la casa on l’estriba lo senyor. 

Item los homens heretés e terratinens del terme de Seròs a llur propi cost e 

mesió són tenguts portar tots los dets que fan de blats, venemes, llins e altres 

emolumens als graners, ciges e celler del senyor. 

 

(fot. 96) Seròs 

Item pren lo senyor lo dret del saffrà qui.s cully en la orta de Seròs segons la 

costum com se pague. 

Item pren lo senyor en la dita vila de Seròs lo dret de les olives, segons lo dret 

que fa la terra on les olives són plantades. 

Item reb e costuma rebre lo senyor en la dita vila de Seròs bans, sexantenes, 

ponicions. 

Item costuma lo senyor en la dita vila tenir una mesada la que bé lli ve de 

vendre vi, la qual mesada non gosa vendre nengú sinó ell e pot-lo venrre I diner més 

per migera que en la vila no s’és venut aquell any, e si lo senyor no té vi seu acostuma 

de arrendar aquella mesada a qui bé li ve. 

 

Seròs 

Item és lo dret de la caça del senyor que qui vol caçar conillys e perdius 

primer se ha a venir ab lo senyor e a vengut pot caçar, en altra manera no. 

Item és lo dret de la fusta de la montanya del senyor, lo qual és de tota persona 

forastera que vulle fusta del dit terme de Seròs se ha avenir primer ab lo senyor. 

Item lo molí de Seròs és del senyor, al qual les universitats de Ytona e de 

Seròs an càrrech de metre l’aygua que lo senyor no y contribueix en res. 

Item lo senyor \a/ e acostuma de reebre cascun any de quístia sobre l’aliama 

dels jueus de Seròs CC sous. 

 

 

 



 

(fot. 97) Seròs 

Item reb lo senyor lo dret del morabatí que són de VII en VII anys VII sous 

per persona que aia valens, LXX sous. 

Item pren lo senyor en tot lo terme de Seròs, axí en l’orta com en lo secà onzè 

ultra los altres drets que fan les terres axí de blats com de llins, de venema e oly axí hi 

en tal manera que aprés que an pagat los drets que fan les terres, co és delmes huytens 

quints e altres drets que fan les terres paguen l’onzè de co que.ls roman e si los 

habitans de Seròs conrreen en altres termens fora Seròs que sien de altra senyoria són 

tenguts pagar onzè en Seròs. 

 

Seròs 

En lo teme de Seròs té lo senyor los domenges, terres les quals ell costuma de 

conrrear: 

Primo té la vall de la Porcerola ab sos comellars e pertinencies. 

Item té la vall Daxa ab sos comellàs e pertinencies. 

Item té la eretat de Vincholly ab sos comellàs, plans e pertinencies. 

Item té la plana del Pedrós ab totes ses pertinencies. 

Item té la vall de Jaqua ab sos comellà e pertinencies. 

 

(fot. 98) Algorfa 

Seguexen-se les rendes que lo senyor pren en lo loch de Algorfa: 

Primo pren lo senyor de quístia, pagadora lo jorn de Santa María d’agost, XII 

sous. 

Item reb lo senyor, en lo dit loch d’Algorfa, sens de gallines II parells e mig 

cascun any que a raó de IIII sous lo parell fan VII sous V diners. 

Item pren lo senyor en lo dit loch d’Algorfa erbatges, los quals se acostumen 

de arrendar huns anys ab altres quaranta sous, XXXX sous. 

 

(fot. 99) Algorfa 

Item pren lo senyor en lo terme d’Algorfa, axí en l’orta com en lo sequà, de 

qualsevulle eretat qui.s vené loisme, segons lo dret que fa la terra. 

Item pren lo senyor en la orta d’Algorfa de tots los blats, segons lo dret que fa 

la terra. 



 

Item pren lo senyor en la dita orta d’Algorfa dret del lli que s’i cully, segons lo 

dret que fa la terra. 

Item pren lo senyor en lo dit terme dret de sexantenes e bans segons pren en 

los altres lochs. 

 

Almatret 

Seguexen-se les rendes que lo senyor pren e costuma de rebre en Almatret: 

Primo, pren lo senyor en lo terme de Almatret delma de tots blats que s’i 

cullen, exceptat la partida que.s diu la Cavalleria del Starraço que fa al senyor lo novè 

de tots splets que s’i cullen per totes coses. 

Item pren lo senyor en lo dit loch delma de la venema que.s cully en lo dit 

terme. 

Item cull e pren lo senyor en lo dit loch d’Almatret delma de saffrans. 

Item més pren lo senyor en lo dit loch delma de corders e de cabrits. 

 

(fot. 100) Almatret 

Item pren lo senyor en lo dit loch d’Alamtret la delma de legums e de comins. 

Item és lo forn d’Almatret del senyor, lo qual se acostuma de arrendar uns 

anys ab altres, XXXX sous. 

Item més pren lo senyor en lo dit loch d’Almatret lo morabatí general, co és, 

de VII en VII anys VII sous per persona que haia valens, LXX sous. 

Item més pren lo senyor en lo dit loch d’Almatret dret de bans, calònies, 

sdevenimens segons en los altres loch acostuma de penrre. 

 

(fot. 101) Vilasequa 

Seguexen-se les rendes que lo senyor pren en Vilasequa: 

Primerament, pren lo senyor en Vilasequa lo dia de Nadal de cens sobre certs 

alberchs quatre parells e mig de gallines que afor de III sous fan XII sous VII. 

Item més pren lo senyor en lo dit loch de Vilasequa sens de lli, segons appar 

per capbreu, que monte XI sous III e d’altra part pren cens de diners que monta II 

sous és tot XIII sous III. 

Item pren lo senyor en lo terme de Vilasequa XXII faneques VII almuts de 

forment, mesura de Monçó, cascun any e XXII faneques VII almuts d’ordi de la dita 

mesura. 



 

Item és la delma del loch de Vilasequa del rector de Vilasequa e vicari de 

Seròs e lo senyor, aprés que lo rector ha pres lo delme, pren lo senyor en tot lo dit 

terme l’onzè de tots los splets que s’i cullen. 

 

(fot. 102) Vilasequa 

Item és lo forn de Vilasequa del senyor. 

Item reeb lo senyor en Vilasequa de VII en VII anys lo morabatí general. 

Item reb lo senyor sexantenes, bans e calònies. 

 

La Granja e Camalcoreg 

De aquests dos lochs de la Granja e Camalcoreg lo abbat e monges del 

monestir d’Escarp, del orde de cistells, reeben la renda però lo criminal és del senyor 

de Aytona e de Seròs e lo dit senyor hi acostuma de metre batlle per lo criminal en 

cascun dels dits lochs. 

 

(fot. 103) Mayals 

Seguexen-se les rendes e emolumens que lo senyor pren en lo loch e terme de 

Mayals: 

Primerament, ffa la universitat lo jorn de Nadal de quèstia al senyor la qual li 

an a donar plegada. /D sous/ 

Item reb lo dit senyor jova, ço és, hun jornal per casa e si no l’aurà mester lo 

senyor an-li a donar V sous per lo jornal. 

Item pren lo senyor hun jornal per cassa apellat tragi, ço és, a batre o açò que 

lo dit senyor volrà e  si no.l pren [...] [...] a respondre cinch sous per lo jornal. 

Item pren lo dit senyor283 

 

(fot. 104) Miquinença284 

Seguexen-se les rendes que lo senyor pren en la vila e terme de Miquinença: 

Primo trencat lo senyor leuda de tots blats e de llanes, mels e de totes altres 

mercaderies e avaries, axí parts per lo riu com per la terra, en qualsevol part trencat de 

Miquinenca la qual leuda puha e avall trecat huns anys ab altres sis o set milia sous. 

                                                 
283 Frase inacabada. 
284 De difícil lectura. 



 

Trencat fan cascun any los moros de Miquinenca trencat quístia al senyor lo 

jorn de Ninou sis lliures jaqueses, CXX sous trencat. 

Item fan los dits moros de Miquinenca, cascun any, de çoffra al senyor, co és: 

lo qui ha parelly e aquell qui han una bístia trencat setze sous, trencat los trencat qui 

no han trencat nenguna dotze sous, trencat uns trencat ab trencat DCCCC sous. E és 

axí que si lo senyor vol trencat  jornals la dita coffra han trencat ajudar axí aquells qui 

ha parell com aquells trencat hun bístia en jornals VIII jonalls trencat atés VIII 

jornals tot acó apar per capítols. 

(fot. 105) [...] 

Item és lo forn de Miquinenca285 del senyor, lo qual se acostuma de arrendar 

uns anys ab altres L o LX lliures. 

Item pren lo senyor en la vila de Miquinenca286 sens de lli més sobre certes 

cases e capmasos, segons appar per menut en capbreu, son L pells poch més o menys 

que valen a raó de III sous lo parell, CL sous. 

Item se arrende hi s’acostuma de arrendar lo dret que trencat senyor pren 

sobre la taula de la carneceria. 

Item reb lo senyor cascun any de cens e traut dels trencat pesqueries V sous e 

paguen so christians e moros. 

 

Tresllat de una carta de present capbreu que està esqueixada y cusida. Tret mot 

a mot287. 

Miquinença 

Seguexen-se les rendes que lo señor pren en la vila he terme de Miquinença: 

Primo pren lo senyor lleuda de tots blats, he de llanes, he mels he de totes 

altres mercaderies e avaries axí pasants per lo riu com per la terra en qualsevol part 

del terme de Miquinença la qual lleuda puje y avalle, val un anys ab altres sis o set 

milia sous. 

Item fan cascun any los moros de Miquinença de quístia al señor, lo jorn de 

Ninou, sis lliures jaqueses, CXX sous. 

Item fan los dits moros de Miquinença cascun any de sofra al señor, ço és, los 

qui han parell y de aquells que han una bèstia sola setze sous, e los braçés qui no han 

                                                 
285 Al text Miquenca 
286 Al text Miquenca 
287 És un afegit posterior que no forma part del document original 



 

bèstia ninguna dotze sous. Monte uns anys ab altres DCCCC sous. E és axí que si lo 

señor vol pendre en jornals la dita sofra han-li ajustar axí aquells qui han parell com 

aquells qui no han sinó una bèstia en jornals, VIII jornals, e los bracés VIII jornals tot 

açò apar per capítols. 

Item és lo forn de Miquinença del senyor lo qual se acostume de arrendar uns 

anys ab altres L o LX sous. 

Item pren lo señor en la vila de Miquinença sens de gallines sobre çertes cases 

e capmasos, segons apar per menut en capbreus, són cinquanta parells poch més o 

menys que valen a rahó de III sous lo parell, CL sous. 

 

(fot. 106) Item se arrende y se acostume de arrendar lo dret que lo senyor pren 

sobre la taula de la carniçeria. 

Item reb lo senyor cascun any de sens y trahut de les pesqueries çinch sous 

paguen-lo christians y moros. 



 



 

10.2 MODELS DE FITXES D’EXTRACCIÓ DE DADES 

 

S’han recollit en el present annex dos exemples de les fitxes que han permès 

extreure informació de la carta arqueològica del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i del Capbreu Antich. Aquestes fitxes han estat comentades i 

explicades al capítol 2. S’ha decidit mostrar només dos exemples, tot i que he realitzat 

una fitxa per cadascun dels jaciments del terme municipal, en el cas de la 

documentació arqueològica i una fitxa per cadascuna de les declaracions dels pagesos 

sarraïns, en el cas de les dades documentals.   



 

 

 



 



 





 



 

10.3 QUADRES DE CÀLCULS DE SUPERFÍCIE 

 

A continuació es presenta un quadre de càlcul en el qual es desglossen els 

càlculs realitzats per convertir les superfícies donades en el Capbreu Antich a m2. El 

quadre consta de deu columnes. A la primera apareix el nom del declarant, en la 

segona i la tercera es desglossen els almuds i les fanecades que declara. A la quarta 

columna es recull el resultat de convertir els almuds (A) a m2 segons les equivalències 

donades pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DAAAR). A 

la cinquena columna apareixen les fanecades (F) convertides a m2 segons aquesta 

mateixa equivalència. La sisena columna és la suma de les dues anteriors. La setena 

columna és la conversió dels almuds (A) a m2 segons l’equivalència proposada per 

Alsina et alii; la vuitena mostra les fanecades (F) convertides a m2 segons la mateixa 

equivalència i finalment la novena columna és la suma de les dues anteriors. A la 

desena columna es mostra el número de la possessió desglossada.  
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