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Tal com hem pogut entreveure en parlar de les ordinacions, el comte Pere va crear 

una estructura administrativa ordenada i jerarquitzada per tal de gestionar i controlar de 

forma efectiva l’explotació minera de l’argent en els territoris del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. De fet, el comte Pere en tenia el monopoli i 

el control absolut, sobre aquesta activitat. No obstant això, per poder gestionar-la, va 

delegar el seu poder i va crear diversos càrrecs d’administració.  

En aquest sentit, l’agent comtal en el qual el comte va dipositar la major part de la 

responsabilitat de tirar endavant l’empresa va ser l’administrador de les “menes” 

d’argent. El qual era qui, a la pràctica i en darrera instància, controlava i gestionava tot 

el procés d’extracció i de producció. D’aquesta manera, l’administrador de les “menes” 

d’argent era l’encarregat de fer les concessions mineres, custodiar el mineral aportat 

pels miners i vigilar l’elaboració de l’argent fi. D’altra banda, en absència de 

l’administrador, era el seu lloctinent qui s’encarregava d’aquesta gestió. Immediatament 

per sota, tancaven l’estructura d’organització: l’assajador de les “menes”, l’afinador i 

l’escrivà encarregat del registre de tota l’activitat.  

L’assajador —com deixa entreveure el seu nom— era qui feia els “assaigs”. És a 

dir, era l’encarregat de determinar, a partir d’una prova sobre una mostra de les “menes” 

aportades pels miners, la quantitat teòrica d’argent que se n’extrauria d’aquestes 

“menes”. Per tant, la tasca de l’assajador era bàsica i fonamental per poder dur a terme 

la partició entre el comte i els miners. A més, no menys important era la feina de 

l’afinador de l’argent. La funció del qual era extreure i obtenir de les “menes” el metall 

preuat: l’argent fi. Així, aquest oficial comtal, a través dels mecanismes i processos 

metal·lúrgics adequats fonia el mineral i, després, afinava l’argent —és a dir, 

n’eliminava les impureses. En darrer lloc, entre els oficials que gestionaven i 

controlaven l’explotació també hi havia un escrivà comtal, que era l’encarregat de dur a 

terme el registre de tota l’activitat. Amb la qual cosa, aquest registre després servia per 

retre comptes davant de la cúria comtal i, per tant, també era una bona eina per controlar 

la gestió de l’administrador. Així doncs, hi havia una diversificació de les feines 

organitzada jeràrquicament. Precisament, aquest seria l’organigrama que resumeix els 

càrrecs que administraven, gestionaven i controlaven l’explotació minera de l’argent 

(vegeu figura 30).  
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FIGURA 30. Organigrama dels òrgans de gestió, control i registre de l’explotació 

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

 
L’organigrama que plantegem és basa en les diferents atribucions i responsabilitats 

que tenien els diversos oficials comtals. En aquest sentit, s’ha optat per posar en un 

mateix nivell a l’assajador, al fonedor–afinador i a l’escrivà perquè estaven per sota de 

l’administrador i el seu lloctinent en l’estructura administrativa. Tanmateix, no s’ha 

pogut determinar amb certesa si existia una jerarquia entre els tres càrrecs. En aquest 

sentit, tot i que el sou que cobrava cada oficial podria ser un indicador d’aquesta 

possible jerarquització, la quantitat que percebia cada oficial —com veurem— depenia 

més de la persona que l’exercia que no pas del càrrec en si. Per tant, establir qualsevol 

relació entre el sou i la jerarquia dins de l’organigrama de gestió i control de la 

producció no ens permetria aportar més informació a la qüestió. 
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En qualsevol cas, a partir de l’estudi de les ordinacions —especialment les del 

1348— i també d’altres documents tant o més importants, analitzarem els càrrecs 

relacionats amb l’activitat minera i metal·lúrgica de l’argent i les persones que els 

exerciren. Amb la qual cosa, intentarem conèixer en detall les tasques i les funcions 

d’aquests oficials comtals, així com també farem un repàs global de les característiques 

bàsiques de l’explotació minera de l’argent. En altres paraules, indirectament, 

s’analitzaran: amb la figura de l’administrador, la gestió de l’explotació; amb 

l’assajador, els procediments que determinen i condicionen els percentatges de partició; 

amb l’afinador, els procediments d’obtenció del metall noble; i, finalment, amb l’escrivà 

comtal, tota la documentació que derivava de la gestió i el control de l’activitat minera. 

En definitiva, a través de l’estudi dels càrrecs que regien, gestionaven i controlaven tot 

el procés s’abordarà el coneixement de l’activitat de forma acurada. 

En darrera instància, com veurem en l’apartat que tanca el capítol, tot l’entramat 

forjat al voltant de l’administració minera ens mostra com el centre d’extracció, 

d’administració i de producció d’argent de tot el comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença estava a Falset. De fet, al terme —que, en aquella època, englobava 

els actuals termes municipals de Falset i de Bellmunt del Priorat— i a la vila de Falset, 

s’hi concentraven les mines d’argent de la senyoria comtal, el centre de l’administració i 

les foneries en què s’obtenia el metall noble. Sense oblidar, a més, que al castell de 

Falset també hi havia la cancelleria i l’arxiu comtals.  

 

 

6.1. LA GESTIÓ DE L’EXPLOTACIÓ: L’ADMINISTRADOR DE LES “MENES” 

D’ARGENT 

El control i la gestió de l’explotació de l’argent requeia sobre l’administrador de les 

“menes”. El qual era, de fet, el puntal bàsic de l’estructura organitzativa que es va crear 

entorn de l’activitat minera i metal·lúrgica al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença. Per delegació del comte, l’administrador era qui controlava i 

gestionava tot el procés d’extracció del mineral i de producció del metall. En altres 

paraules, l’administrador de les “menes” d’argent n’era a la pràctica el màxim i últim 

responsable. 
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Tal com hem assenyalat en parlar de la posada en marxa de l’explotació, però, la 

creació formal o institucional del càrrec creiem que no es va produir fins a finals del 

1348. Així, en les ordinacions del 1344, quan es parla de la persona encarregada de 

concedir i confirmar les concessions d’explotació en els “crosos” i de gestionar les 

“menes” aportades pels miners, se l’anomena “aquell qui per lo senyor inffant serà 

ordonat en les menes”.962 De fet, tan sols s’hi parla de “l’aministrador de les menes” en 

interpolacions, intercalades al marge o entre línies, que són posteriors a la redacció 

inicial i d’una mà diferent.963 Per tant, la figura concreta i precisa de l’administrador —

com a tal—, en les ordinacions primigènies del 1344, no hi apareixien.   

En aquest sentit, Manuel Romero Tallafigo afirma que les acotacions, interlineats 

superiors i correccions que hi ha en aquestes ordinacions responen al perfeccionament 

del text jurídic per part de l’administrador, en base a la pràctica diària i la gestió directa 

de l’explotació.964 Per tant, aquesta apreciació, sumada al fet que en la còpia de les 

ordinacions del 1344 que s’ha conservat s’exposa “A[qu]est libre és d’en Johan de la 

Seda”,965 corroboraria que les interpolacions que trobem en aquest text tergiversen la 

versió primitiva de les ordinacions. De fet, com veurem, Joan de la Seda va començar a 

exercir el càrrec d’administrador a partir del darrer trimestre de l’any 1348. A la qual 

cosa cal afegir que, en la versió de les ordinacions del 1344 conservada, també s’hi van 

recollir algunes de les actualitzacions que s’anaven introduint en la normativa minera. 

És a dir, com hem vist en apartats anteriors, el text també incloïa anotacions 

interpolades que derivaven de disposicions promulgades amb posterioritat a la redacció 

primigènia. Aquest seria, doncs, el cas d’aquelles interpolacions que fan referència 

explícita a la figura de l’administrador de les “menes”. 

Malgrat tot, durant els primers anys de regència del comte Pere, les tasques i les 

responsabilitats que després va assumir l’administrador van recaure en una persona de 

confiança de l’infant Pere, Jaume Fiveller, d’ençà del dia 3 de març del 1343. És a dir, 

tot i que no hi hagués una especialització en el càrrec i no s’hagués instaurat 

formalment, sí que hi havia algú concret que s’encarregava en última instància de 

gestionar tot allò referent a l’explotació minera de l’argent. De fet, se sap la data exacta 

en què se li va concedir aquesta comissió perquè així s’exposa en la carta per la qual 

                                                           
962 Vegeu els capítols 5, 6, 8 i 11 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
963 Vegeu els capítols 5, 6 i 14 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
964 M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.328. 
965 Doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
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l’infant Pere va reconèixer que Jaume Fiveller havia retut comptes sobre la seva gestió a 

la darreria de l’any 1345.966  

Ara bé, encara que realitzés les tasques de l’administrador de les “menes” d’argent, 

Jaume Fiveller apareix a la documentació com a conseller i escrivà de porció.967 De fet, 

fins i tot quan el comte el requeria per a qüestions relacionades amb la gestió de les 

“menes” d’argent, del metall blanc o dels diners que se n’obtenien, se l’anomena 

“consiliario et scriptori porcionis domus nostre”.968 Per tant, a més de mostrar que 

aquests càrrecs eren molt més importants que el d’administrador, aquest fet evidencia 

que no hi havia una especialització abans de l’arribada de Joan de la Seda a finals del 

1348. Per contra, és evident que desenvolupava les funcions del que després serà 

l’administrador una persona de confiança del comte. 

Malauradament, no s’ha pogut localitzar aquell document del 3 de març del 1343 

en què l’infant Pere va encomanar-li l’administració de l’explotació minera de l’argent a 

aquell conseller i escrivà de porció. De tota manera, tot i que no coneixem amb precisió 

els paràmetres que van regir l’exercici del càrrec d’administrador quan ho era Jaume 

Fiveller, podem establir-ne algunes de les característiques indirectament. Així doncs, 

sabem que Jaume Fiveller gestionava, controlava i custodiava les “menes” d’argent, el 

metall que se’n beneficiava i, especialment, els diners que se n’obtenien. Hi ha diversos 

exemples de missives en què el comte li manava que entregués una determinada 

quantitat d’argent o bé que pagués certs diners —dos-cents sous barcelonesos o deu 

marcs d’argent, posem per cas— amb el metall o els diners de les “menes” d’argent. 

Dels quals, en alguna ocasió, s’especifica clarament que Jaume Fiveller els tenia en 

poder. Tot això, ho podem veure en analitzar el tipus d’expressions que s’utilitzen en 

aquestes cartes: 

“Dicimus et mandamus vobis quatinus, de denariis ex nostris mineriis 
argenti exeuntibus qui ad manus vestras pervenient vel pervenerunt, 

                                                           
966 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14. Així mateix, també se’n fa referència —a la 

comissió a favor de Jaume Fiveller— en un document anàleg del 1349: doc.núm.38 (a l’apèndix 
documental). 

967 Com assenyala Manuel Romero Tallafigo, Jaume Fiveller era escrivà de porció (“scriba 
portionis domus comitis”) i no va exercir mai com a escrivà de manament però sí com a conseller. Vegeu: 
M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.54 (nota 103). 

968 És el cas del mateix document en què es certifica que va retre comptes, datat el 12 de desembre 
del 1345: doc.núm.14 de l’apèndix documental. Però, n’hi ha molts d’altres exemples. En podeu trobar 
diversos a l’apèndix documental: doc.núm.13, doc.núm.7, doc.núm.11, doc.núm.5, doc.núm.6, 
doc.núm.12, doc.núm.18, doc.núm.19, doc.núm.38 i doc.núm.20. 
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tribuatis et solvatis (...)” (17 de desembre del 1343969 i 20 de febrer del 
1344970). 

“[ Dicimus] et mandamus vobis quatinus, ex pila argento quod penes 
vos est, de mineriis quas in dicto comitatu de Prades perquiri facimus, 
t[r]adatis et deliberetis (...) decem marchos argenti (...)” (11 d’abril del 
1344).971  

“Volumus et vobis mandamus quatinus, de toto eo quod in vestro 
posse nunc est vel fuerit de cetero ex argento vel alio metallo que (...) fodi 
et perquiri facimus, tradatis et deliberetis (...)” (17 de gener del 1345).972  

“ Idcirco, vobis dicimus et mandamus quatinus, de peccunia dictarum 
mineriarum que est vel erit penes vos, tradatis et solvatis (...)” (15 d’agost 
del 1345).973  

“ Idcirco, vobis dicimus et mandamus quatinus, de denariis 
mineriarum nostrarum predictarum qui sunt vel erunt penes vos, tribuatis 
et solvatis (...)” (24 d’agost del 1345).974  

“Cum nos (...) ordinaverimus et velimus quod decima pars totius 
argenti putissime affinat nobis provenientis sive pertinentis ex mineris 
argenti que nunc sunt penes vos et que dante Deo reperientur infra 
iurisdiccionem nostram per vos tradatur et deliberetur (...)” (7 de maig del 
1348).975  

“Dicimus et mandamus vobis quatinus, de peccunia ad manus vestras 
proventura ex mineriis nostris termini ville nostre de Falçeto, tradatis et 
deliberetis (...)” (29 de maig del 1348).976  

“ Id[circo], vobis dicimus et mandamus [quatinus, de d]enariis 
[e]xeuntibus ex dictis mineriis argenti ad ma[nus] vestras pro[v]enturis, 
tribuatis et solvatis (...)” (15 de juliol del 1348).977  

En aquest sentit, en retre comptes a l’infant Pere per primera vegada sobre aquesta 

qüestió, Jaume Fiveller va haver de fer la relació exacta de: per una part, els diners, 

l’argent o les altres coses que hagués tingut, rebut i recollit de les “menes” d’argent; i, 

per l’altra, totes les entregues i despeses qualssevol que hagués fet per excavar i cercar 

l’argent, per lliurar determinades quantitats de diners al conseller i dispenser comtal 

Guillem Pineda, per pagar-se —a si mateix— el salari i per liquidar qualsevol quantitat 

                                                           
969 Doc.núm.5 de l’apèndix documental. 
970 Doc.núm.6 de l’apèndix documental. 
971 Doc.núm.7 de l’apèndix documental. 
972 Doc.núm.11 de l’apèndix documental. 
973 Doc.núm.12 de l’apèndix documental. 
974 Doc.núm.13 de l’apèndix documental. 
975 Doc.núm.18 de l’apèndix documental. 
976 Doc.núm.19 de l’apèndix documental. 
977 Doc.núm.20 de l’apèndix documental. 
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de diners que li hagués concedit graciosament l’infant. Efectivament, així es recull en el 

document que ho certifica, amb data del 12 de desembre del 1345.978  

Per tant, aquest text dóna bona mostra de les gestions que va haver d’assumir 

Jaume Fiveller per treure profit de l’explotació minera de l’argent i l’important rol que 

jugava en el si d’aquesta activitat. Tanmateix, com hem vist que va succeir habitualment 

en la documentació dels primers anys de regència del comte Pere, no se’l denomina 

específicament administrador sinó conseller i escrivà de porció. Per la qual cosa, 

juntament amb el que s’ha comentat sobre el tema fins ara, podríem dir que hi ha una 

certa indefinició del càrrec o que potser no se li dóna la dimensió que requeria. O bé, 

més aviat, la persona assignada no hi tenia una dedicació exclusiva. En qualsevol cas, 

tres anys després, en retre comptes novament —en aquesta ocasió va donar compte de la 

gestió, en nom seu, el seu fill i hereu homònim—, també s’estipulava que va haver de 

fer-ho sobre totes les “menes” d’argent que va rebre i sobre totes les entregues i 

despeses que va fer per excavar les “menes” d’argent, lliurar diners al conseller i 

dispenser comtal Guillem Pineda i per fer efectiu el pagament del seu salari.979  

Per tant, malgrat que en els documents només el qualifiquin de conseller i escrivà 

de porció, Jaume Fiveller va assumir completament totes les tasques i responsabilitats 

de l’administració. Curiosament, però, sí que s’exposa que va ser —textualment— 

administrador de les “menes” d’argent, almenys, en una carta emesa després que hagués 

mort. En la carta en què l’infant Pere encomana l’ofici d’“assajador” de les “menes” 

d’argent a Leonardo de Dino de forma vitalícia, el 8 de novembre del 1348,  

s’especifica: “dilectum consiliarium et scriptorem porcionis domus nostre Jacobum 

Fivellarii, quondam, administratorem mineriarum iam dictarum”.980  

En definitiva, ara podem afirmar rotundament que —tal com s’exposa 

explícitament en aquest document— el conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller va 

ser l’administrador de les “menes” d’argent. Tanmateix, també cal advertir que aquest 

càrrec específic, com analitzarem més endavant, no havia estat encara instituit 

oficialment. Si més no, Jaume Fiveller no s’hi va dedicar exclusivament, com sí que van 

fer els seus successors en el càrrec. Per tant, davant d’aquesta realitat, creiem que, a 

l’hora d’escollir a Jaume Fiveller per exercir les tasques d’administració de l’explotació 

minera de l’argent, l’infant Pere va donar prioritat a la persona i no al càrrec. En altres 

                                                           
978 Doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
979 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.38. 
980 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.28. 
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paraules, inicialment, va preferir que la gestió la dugués a terme una persona de 

confiança que no pas un especialista en la matèria.  

En aquest sentit, en el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de 

Joan de la Seda, també es parla d’ell com a “l’onrat en Jacme Fiveller, ça enrera 

administrador de les dites menes”.981 Per tant, es demostra documentalment que, a més 

de ser conseller i escrivà de porció, Jaume Fiveller també va exercir d’administrador de 

les “menes” d’argent del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença.   

Altrament, si ens atenim al que s’exposa en les ordinacions del 1344, podem 

aportar més dades sobre les tasques que devia dur a terme Jaume Fiveller en aquest 

àmbit. Així doncs, en base a la normativa, “aquell qui per lo senyor inffant serà ordonat 

en les menes” portava un control escrit dels “crosos” que es treballaven i de la gent que 

els explotava, en l’anomenat “libre de la ordinació dels crosos”. De fet, ell era 

l’encarregat de confirmar i autoritzar: d’una banda, l’obertura de “crosos”, és a dir, 

l’inici de noves explotacions; i, de l’altra, l’ocupació de “crosos” en els quals el treball 

hagués estat interromput durant dos mesos, això és, la represa del treball en mines que 

haguessin estat abandonades. A més, segons les disposicions de les ordinacions, els 

miners havien de declarar i portar les “menes” d’argent que trobessin a “aquell qui per 

lo senyor inffant serà ordonat en les menes”. Per tant, Jaume Fiveller també era qui 

portava el control de la producció.982 En definitiva, les atribucions que hem desglossat 

són responsabilitats que després trobem conferides —com veurem, tot seguit— a 

l’administrador de les “menes” d’argent. Però, a la vista del que s’ha analitzat, aquest 

càrrec encara no havia estat instituït formalment quan Jaume Fiveller en tenia 

assignades les funcions.  

En aquest context, l’administrador de les “menes” —com analitzarem més 

endavant— tenia potestat per resoldre els conflictes entre els miners. De tota manera, de 

vegades, també va ser el batlle de Falset qui hi va intervenir. Així, el 28 de febrer del 

1347 —mentre Jaume Fiveller exercia el càrrec d’administrador—, l’infant Pere 

escrivia una missiva al batlle de Falset, Bernat Totzó, perquè no permetés que algú fes 

ni comencés “cros” de “mena” d’argent prop d’aquell que en Pere Codina i els seus 

companyons havien fet en un sector del terme de Falset. Segons establia el comte, 

s’havia de respectar una determinada distància de separació.983 De fet, aquesta missiva 

                                                           
981 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
982 Vegeu els capítols 5, 6, 8 i 11 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
983 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.15. 
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està datada a València. Per tant, és possible que Jaume Fiveller —com a conseller i 

escrivà de porció— es trobés en aquella ciutat acompanyant a l’infant i, per aquest 

motiu, no pogués resoldre les qüestions sobre l’explotació minera de l’argent de Falset. 

Pel fet de ser conseller i escrivà de porció, Jaume Fiveller tenia moltes més atribucions i 

responsabilitats en el si de la casa comtal. 

Per tot plegat, però, podem considerar que —vistes les circumstàncies— Jaume 

Fiveller va ser el primer administrador de les “menes” d’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. I, de fet, va exercir-ne des del 3 de març del 

1343984 fins a la seva mort, esdevinguda l’any 1348. En aquest sentit, recordem que el 

seu fill i hereu homònim va retre comptes, segons un document del 13 de gener del 

1349, sobre la gestió que Jaume Fiveller pare havia fet durant el període comprès entre 

el 12 de desembre del 1345 i el 30 de setembre del 1348.985 En el document, 

precisament, s’esmenta que Jaume Fiveller era mort. A més, aquella data per la qual es 

consignen les darreres rebudes i dates que va fer Jaume Fiveller és compatible amb el 

moment de l’estrena en el càrrec de Joan de la Seda, el qual va començar a exercir 

d’administrador —com explicarem més endavant— l’1 d’octubre del 1348.986  

No obstant això, no s’ha pogut esbrinar de ciència certa quan va morir exactament 

Jaume Fiveller. De tota manera, sabem que —tal com hem citat recentment— el dia 8 

de novembre del 1348 ja era mort.987 Altrament, un document posterior, del 23 de 

desembre del 1348, en certifica novament la mort perquè també es parla del difunt 

Jaume Fiveller (“dilecti consiliarii et s[cri]ptoris porcionis domus nostre Jacobi 

Fivellarii quondam”).988 En aquest sentit, el darrer document dels que s’han estudiat en 

què apareix el conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller en vida és del 15 de juliol del 

1348.989  Per tant, malgrat que és complicat establir el dia exacte de la defunció de 

Jaume Fiveller, tot sembla indicar que va morir a finals de l’estiu o principis de la tardor 

del fatídic any 1348. Per tant, també és possible que la mort d’aquest conseller i escrivà 

de porció fos causada per la Pesta Negra. 

 

Així doncs, després de la mort de Jaume Fiveller calia designar algú que el 

rellevés, més enllà de la figura i les responsabilitats del lloctinent (el substitut en 

                                                           
984 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14 i doc.núm.38. 
985 Doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
986 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
987 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
988 Doc.núm.37 de l’apèndix documental. 
989 Doc.núm.20 de l’apèndix documental. 
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absència de l’administrador). Finalment, l’opció escollida va ser institucionalitzar el 

càrrec d’administrador de les “menes” d’argent i designar una persona perquè s’hi 

dediqués exclusivament. Així doncs, es va establir l’“ officium administracionis omnium 

mineriarum nostrarum argenti et alterius cuiuscumque metalli”.990 I, d’aquesta manera, 

es va instaurar que qui l’exercís havia de fer, regir i revisar personalment 

l’administració de les “menes” i dels “crosos”. Per la qual cosa, doncs, es produeix un 

canvi important amb relació al període anterior i s’aposta decididament per una gestió 

més especialitzada. 

A més, la persona que assumís les responsabilitats que havia desenvolupat fins 

llavors el conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller, home de confiança de l’infant 

Pere, havia de ser algú amb experiència i també de confiança. En aquest sentit, l’escollit 

per gestionar la mineria de l’argent després de la Pesta Negra va ser reclutat novament a 

l’illa de Sardenya: Joan de la Seda. El qual, com hem vist en parlar de la influència 

sarda en la mineria falsetana, desenvolupava un càrrec important a la seca d’Iglesias. 

Concretament, Joan de la Seda exercia l’ofici de l’assaig de la moneda alfonsina que 

s’encunyava en aquella vila sarda.991  

Tot i mantenir el càrrec a Sardenya, l’infant Pere va confiar en Joan de la Seda i li 

va encomanar l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent i de qualsevol altre metall 

del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença el dia 21 d’octubre del 

1348.992 Tanmateix, tal com hem mostrat abans, el fill de Jaume Fiveller —en nom del 

pare— va retre comptes de la gestió exercida fins al 30 de setembre del 1348.993 I, 

precisament, el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda 

és començat l’1 d’octubre del 1348.994 A més a més, com veurem, Joan de la Seda havia 

de cobrar en concepte de salari, pels serveis prestats com a administrador, d’ençà 

d’aquell mateix dia en endavant. És a dir, el primer dels terços anuals que havia de rebre 

s’iniciava a partir de l’1 d’octubre del 1348.995 Per tant, la correlació de dates 

                                                           
990 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. Vegeu també, per exemple: doc.núm.67 (a l’apèndix 

documental). 
991 Vegeu: ADM, secció Prades, lligall 11, doc.núm.188, fol.66r [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 90, fotograma 543]. També en trobareu informació relacionada a: ACA, Reial Cancelleria, registre 
núm.1018 (“Pere III el Cerimoniós. Sardinie 8, Pars Ia”), fol.74r-75v. Així mateix, vegeu també altres 
documents que en fan referència a: ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general: 
núm.2036/3 (fol.14r-41r), núm.2036/6 (fol.15r-25v), núm.2037/2 (fol.1r-21r), núm.2043/1-2 (fol.1r-15v i 
26r-47v), núm.2043/7 (fol.2r-24r). 

992 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. Vegeu també: M.ROMERO (1990), La cancillería de los 
condes..., pàg.108 (nota 87).  

993 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.38. 
994 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
995 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
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confirmaria que va ser llavors quan es va estrenar en el càrrec. A més, Joan de la Seda 

va començar a exercir l’ofici d’administrador fent inventari de les “menes” que hi havia 

en un dels armaris de la “casa de les menes”. Les quals, tot i haver estat rebudes quan 

Jaume Fiveller n’era l’administrador —abans de l’arribada de Joan de la Seda—, encara 

no havien estat foses.996 Per tant, hi va haver una continuïtat natural en el 

desenvolupament del càrrec. No es va produir una ruptura ni un canvi dràstic. Un fet 

fortuït, la mort de Jaume Fiveller, és allò que va propiciar el canvi. 

No obstant això, en una carta datada l’1 de setembre del 1348 —justament un mes 

abans—, s’esmenta a Joan de la Seda com a administrador: “Johannes de la Seda, 

administrator mineriarum nostrarum argenti comitatus predicti de Prades”.997 En 

realitat, però, es tracta d’una missiva de l’infant Pere adreçada al seu conseller i 

dispenser, Guillem de Pineda, per assegurar que Joan de la Seda disposaria dels recursos 

econòmics necessaris per desenvolupar la seva activitat com a administrador de les 

“menes”. De fet, el comte manava a Guillem de Pineda que entregués i lliurés a Joan de 

la Seda qualssevol quantitats de diners que aquest cregués necessàries per poder regir 

les “menes”.998  

Entenem que es posava en coneixement del conseller i dispenser que hauria 

d’atendre totes les peticions pecuniàries del nou administrador. És a dir, suposem que és 

un manament anterior al començament de l’activitat de Joan de la Seda al capdavant de 

la gestió, un pas previ que garanteixi al gestor la disponibilitat econòmica necessària. 

Altrament, la menció de Joan de la Seda com a administrador també està indicant que 

segurament Jaume Fiveller va morir abans del setembre del 1348. I, per tant, la decisió 

de nomenar un nou administrador i crear —de fet— el càrrec devia ser pràcticament 

immediata a la defunció del conseller i escrivà de porció. La qual va ser esdevinguda, 

possiblement, durant la segona quinzena de juliol o en el mes d’agost del 1348. El que 

no podem saber, però, és si el càrrec d’administrador es va anar forjant al llarg dels anys 

o si, per contra, la necessitat de crear aquest càrrec específic va sorgir repentinament per 

cobrir el buit que havia deixat Jaume Fiveller en morir. 

En resum, creiem que Joan de la Seda va ser designat com a nou administrador de 

les “menes” d’argent pels volts o aquell mateix dia 1 de setembre del 1348. En realitat, 

en la carta datada en aquell moment en què es menciona que Joan de la Seda és el cap 

                                                           
996 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r i següents. 
997 Doc.núm.21 de l’apèndix documental. 
998 Doc.núm.21 de l’apèndix documental. 
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de la gestió, el comte sol·licitava a Guillem de Pineda que respongués a les despeses i 

necessitats de l’administrador. Per tant, no es mencionava cap implicació per part de 

l’administrador. Altrament, tal com hem vist en apartats anteriors, Joan de la Seda 

provenia d’Iglesias i, per tant, havia de venir des de l’illa de Sardenya fins a Falset. 

D’aquesta manera, esperant-ne l’arribada, es devia acordar que començaria a exercir el 

càrrec el dia 1 d’octubre. Per la qual cosa, a més, el fill del difunt Jaume Fiveller podria 

posar en ordre la comptabilitat del seu pare. Cal recordar que, finalment, Jaume Fiveller 

júnior va donar compte de la gestió de les “menes” rebudes fins al 30 de setembre del 

1348.999 

Així doncs, en base a les dades que hem exposat fins ara, van passar alguns dies 

entre que Joan de la Seda va ser escollit per ocupar el càrrec d’administrador, va 

començar a exercir-lo i, finalment, va ser nomenat formalment. Concretament, 

l’encomanament de l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença està datat el 21 d’octubre del 1348. En virtut 

d’aquesta concessió, Joan de la Seda va assumir una sèrie de drets i també de deures 

vinculats al càrrec. Els quals es detallen i es desglossen al llarg del text de 

l’encomanament.1000  

Així doncs, per començar, Joan de la Seda podia cercar, fer treballar i fer excavar 

aquelles “menes” d’argent o d’altre metall qualsevol, en nom del comte, sempre que 

així ho cregués convenient. A més, en nom i de part de la cúria comtal, podia fer tallar 

arbres i fer preparar llenya, carbons o qualsevol altra cosa necessària per fer les foses o 

fusions d’argent o d’algun altre metall provinents d’aquelles “menes”, en qualsevol lloc 

on volgués dels boscos o selves del comtat de les Muntanyes de Prades. En tot cas, 

s’havia de pagar a aquelles persones a qui pertanyés aquell bosc o selva allò que en Joan 

de la Seda cregués just. De fet, en aquesta mateixa concessió, el comte ordenava que, 

totes les foses o fusions d’argent o d’altres metalls, l’administrador les havia de fer 

realitzar en llocs del territori del comtat i no en un altre indret.1001  

En aquest ordre de coses, el nomenament també determinava que l’administrador, a 

més de coordinar aspectes relacionats amb els procediments minerometal·lúrgics de 

l’explotació, també havia de gestionar els rendiments econòmics de l’activitat. Per la 

qual cosa, de tot allò que obtingués de les “menes” explotades havia de pagar els costos 

                                                           
999 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.38. 
1000 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1001 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
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i les despeses a les quals la cúria comtal hagués de fer front en relació amb aquesta 

activitat. A part, l’administrador també havia de pagar al confessor de l’infant Pere la 

desena part de tot l’argent pur o fi que aconseguís el comte d’aquelles “menes”. De fet, 

aquesta disposició quedava estipulada en una altra missiva comtal, tal com s’exposa en 

la concessió del càrrec. La qual també anava dirigida a Joan de la Seda i estava datada el 

mateix dia que se li va atorgar l’ofici.1002 

Per altra part, per atribució del comte, Joan de la Seda havia de ser obeit per tots 

aquells que participessin en l’explotació —en les obres, resa el text— de les dites 

“menes”. Així mateix, l’infant Pere concedia llicència i lliure potestat a l’administrador 

per detenir, imposar una pena i castigar, juntament amb el batlle de Falset, a tots aquells 

que haguéssin delinquit per raó o vers les “menes” o que no haguéssin obeït les seves 

ordres i manaments. A més, amb el mateix batlle, també tenia autoritat per resoldre totes 

les qüestions, causes i controvèrsies sorgides per raó de les “menes”, dels “crosos” —les 

mines— o d’altres qualssevol coses que en fossin dependents. Per les quals, si fos 

necessari, haurien d’adoptar i assumir la deliberació o consell de l’assessor del comtat 

de les Muntanyes de Prades en aquelles qüestions tocants al dret.1003  

En definitiva, al llarg del text, es detallen bona part de les funcions, les obligacions 

i les responsabilitats que tenia el càrrec. A més, en base a tot allò que s’exposa en la 

concessió de l’ofici a Joan de la Seda, es desprèn que —a més de les funcions que havia 

d’exercir i les tasques que tenia assignades— l’administrador complia les obligacions 

inherents al càrrec en nom del comte i per al comte. En altres paraules, l’administrador 

era el màxim responsable de la gestió de tota l’activitat per delegació directa de l’infant 

Pere. Amb la qual cosa, l’administrador tenia plens poders per decidir sobre diverses 

qüestions importants relacionades amb la gestió de l’activitat i també certa autoritat 

judicial. D’aquesta manera, l’infant Pere demostra que té plena confiança en Joan de la 

Seda.  

Finalment, el darrer dels aspectes que es tracta en la concessió del càrrec és la 

qüestió salarial. Així, el salari que li corresponia a Joan de la Seda, en contrapartida pel 

seu treball, era de mil dos-cents sous barcelonesos cada any, a dividir en tres terços 

habituals. En altres paraules, es dividia l’any laboral en tres parts. En base a això, el 

salari se li abonaria en tres pagues anuals, cadascuna de les quals —en principi— es 

                                                           
1002 Vegeu, a l’apèndix documental, el doc.núm.25. En aquest sentit, vegeu també una carta anterior, 

del 7 de maig del 1348, dirigida al conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller que és pràcticament 
idèntica: doc.núm.18 de l’apèndix documental. 

1003 Vegeu: doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
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faria efectiva el mateix dia any rere any. El primer d’aquests terços anuals s’iniciava, 

com s’exposa en l’atorgament, a partir de l’1 d’octubre del 1348. Per tant, tot i que se li 

encomanava l’ofici el 21 d’octubre, ja feia alguns dies que hi treballava. Aquells mil 

dos-cents sous barcelonesos, pels quals havia de fer i revisar personalment 

l’administració de les “menes” i dels “crosos”, Joan de la Seda els podia prendre de tots 

els que rebés de les “menes”.1004  

Com s’ha exposat abans, l’administrador havia de fer-se càrrec dels costos i les 

despeses amb tot allò que obtingués de les “menes” d’argent explotades.1005 Per tant, a 

més del seu propi salari, també havia de satisfer les remuneracions, per exemple, de 

l’“assajador” i de l’afinador. Aquesta disposició queda recollida en les cartes de l’infant 

Pere en què encomanava aquests oficis a Leonardo de Dino i a Bertran de Revell, 

respectivament.1006  

Finalment, una crida pública —suposem que el mateix dia de la concessió, el 21 

d’octubre del 1348— va anunciar el nomenament de Joan de la Seda com a 

administrador de les “menes” d’argent o d’altre metall trobades en els termes del comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. Amb la qual cosa, es manifestava 

públicament la comissió i es manava “a tots los officials, vassalls e sotsmeses” de 

l’infant Pere que fos respectada.1007  

En aquest ordre de coses, el 17 de desembre del 1348,1008 l’infant Pere va aprovar i 

confirmar la comissió que havia fet a favor de Joan de la Seda, d’administrar i regir les 

“menes” d’argent del terme de la vila de Falset, en la carta emesa el 21 d’octubre de 

l’any 1348.1009 Així mateix, volent-li ampliar la potestat, el mateix comte va encomanar 

també a Joan de la Seda que fos ell qui assignés i pogués assignar espais de terra erms i 

conreats o altres qualssevol, dins del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença, segons els capítols de les ordinacions. Podia fer-ho a totes aquelles persones, 

de qualsevol estatus i condició, que hi volguéssin excavar i fer excavar “menes” 

d’argent. En aquest sentit, també va establir que l’administrador havia de registrar les 

assignacions i concessions que fes en un llibre. A més, havia de lliurar el corresponent 

                                                           
1004 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1005 “Et, de toto eo quod ex mineriis supradictis iam provenit et que de cetero dante Domino 

provenerit, solvatis sumptus et missiones que pro predictis de cetero quomodocumque per nostram 
curiam fieri opportebit”. Vegeu: doc.núm.24, fol.60v (a l’apèndix documental). 

1006 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.28 i també doc.núm.52 (augment salarial) amb relació 
a Leonardo de Dino i el doc.núm.45 pel que fa a Bertran de Revell. 

1007 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.26. 
1008 Doc.núm.33 de l’apèndix documental. 
1009 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.24. 
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instrument públic de l’assignació i concessió, segons la forma establerta pel comte, als 

beneficiaris de l’adjudicació que el volguéssin. Tal com s’exposa en el mateix 

document, però, la inscripció de l’assignació en el llibre esmentat volia l’infant Pere que 

fos tan ferma com si la concessió hagués estat feta per Joan de la Seda amb instrument 

públic.1010   

Precisament, l’administrador va incloure al final del seu primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent dos models documentals d’aquests instruments 

públics. Els quals servien com a plantilla per redactar tant el text de les assignacions de 

peces de terra erma on excavar com el de les concessions de mines de plata ja 

començades però on no s’hi treballava (els “crosos” vacants).1011  

Paral·lelament, el mateix dia de l’ampliació de les atribucions a favor de Joan de la 

Seda, el comte va fer un altre atorgament relacionat amb aquesta darrera qüestió. Així, 

l’infant Pere va atorgar als sol·licitants i tenidors d’aquells espais de terra, en els quals 

s’extreien les “menes” d’argent, que les adjudicacions que els havien estat fetes per 

l’administrador i s’havien registrat en un llibre tinguessin tanta força i fermesa com si 

haguessin estat atorgades —pel mateix administrador— amb instrument públic. 

Altrament, l’infant Pere també manava al procurador general i a tots els oficials comtals 

que respectessin, mantinguessin i no contravinguessin aquelles concessions i 

assignacions de porcions de terreny on extreure les “menes”.1012  

De fet, com hem vist, aquella ampliació de la potestat a Joan de la Seda es va 

produir tres dies després que es promulguessin les ordinacions que regulaven 

l’explotació minera de l’argent, datades el dia 14 de desembre del 1348.1013 Per tant, 

creiem que aquest increment de les atribucions a favor de l’administrador de les 

“menes” responia a la necessitat de renovar-ne les facultats d’acord amb el que establien 

les llavors recentment atorgades ordinacions del 1348. Precisament, en el text del 

document, es fa referència als capítols de la normativa després que l’infant Pere 

encomani a Joan de la Seda que sigui ell qui faci les assignacions i concessions 

d’explotació: “iuxta capitula per nos super hiis ordinata”.1014 De fet, sabem del cert que 

aquesta menció al·ludeix a les ordinacions del 1348 perquè, en l’ampliació de la potestat 

que el 1352 el comte va fer a favor del nou administrador, mestre Bertran de Revell, en 

                                                           
1010 Doc.núm.33 de l’apèndix documental. 
1011 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.35 i doc.núm.36. 
1012 Doc.núm.34 de l’apèndix documental. 
1013 Doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1014 Doc.núm.33 de l’apèndix documental. 
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parlar de la mateixa qüestió —les dues concessions són pràcticament idèntiques—, 

s’exposa: “prout per nos per cartam nostram data in villa nostra de Falçeto XIX 

kalendas januarii anno Domini Mo CCCo XLo VIIIo iam extitit ordinatum”.1015  

 

Sens dubte, com hem vist, el document en què s’encomana l’ofici d’administrador 

de les “menes” d’argent a Joan de la Seda —el qual és pràcticament idèntic, com 

analitzarem posteriorment, a l’encomanament a Bertran de Revell anys després— és 

essencial per poder determinar quines tasques havia d’exercir i quines responsabilitats 

havia d’assumir la persona que ocupés aquest càrrec. De la mateixa manera, a més, en la 

normativa que regulava l’explotació minera de l’argent al comtat de les Muntanyes de 

Prades i baronia d’Entença, també se’n detallen aspectes importants. Així és 

especialment en les ordinacions promulgades l’any 1348, i també en l’esmena del 1352. 

En les quals es descriuen acuradament els mecanismes de gestió, control i registre de la 

producció d’argent, personalitzats en una sèrie d’oficials comtals especialitzats. Amb la 

qual cosa, s’estableixen específicament les funcions que havien d’acomplir cadascun 

d’ells, en el marc d’un organigrama definit i estructurat.  

D’aquesta qüestió, de fet, n’hem parlat abans —en apartats anteriors—, quan s’han 

analitzat les ordinacions i l’evolució de la normativa. No obstant això, per completar la 

informació que ens aporta l’encomanament de l’ofici d’administrador i, així, poder 

completar i detallar amb exactitud les atribucions que tenia assignades aquell qui exercís 

aquest càrrec, abordarem novament aquells textos. Així doncs, en primer lloc, 

analitzarem les disposicions de les ordinacions del 1348. En les quals, tal com ja hem 

destacat en parlar sobre el tema, s’exposa específicament que l’administrador de les 

“menes” d’argent era Joan de la Seda.1016  

De fet, les ordinacions del 1348, entre d’altres, confirmen que l’administrador de 

les “menes” gestionava i controlava l’explotació minera de l’argent de cap a cap. És a 

dir, queda palès que havia d’administrar totes i cadascuna de les activitats que hi 

estaven relacionades, des de l’extracció del mineral fins a l’obtenció del metall noble. 

Precisament, tal com il· lustren les segones ordinacions, era l’administrador qui atorgava 

les concessions d’explotació, els “crosos”.1017  

                                                           
1015 Doc.núm.68 de l’apèndix documental. Vegeu també, en aquest sentit, les ordinacions del 1348: 

doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1016 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1017 Vegeu el capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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Tanmateix, qui prenia la iniciativa en aquest context eren els miners. Els quals 

podien prendre “cros” de nou on volguessin, sempre i quan no perjudiquessin al 

propietari de les terres. O bé, també podien prendre un “cros” ja començat quan la 

companyia que en tenia la concessió n’hagués abandonat les labors durant dos 

mesos.1018 En tot cas, un cop assenyalat el lloc, tot seguit havien de denunciar-ho —en 

nom de la companyia— i rebre per part de l’administrador la confirmació de la 

concessió. La qual, després de ser fitada i termenada, quedaria registrada en “lo libre de 

la ordinació dels croses”.1019 De fet, era el mateix administrador qui, a més d’atorgar els 

“crosos”, havia de fitar-los “ab térmens” per evitar disputes o conflictes entre 

companyies.1020 És a dir, era l’encarregat de fixar la col·locació de les fites, mollons o 

vedrunes que assenyalaven els límits de la concessió. Posteriorment, la companyia a qui 

s’hagués concedit el “cros” rebria, si així ho demanava, una “carta pública perpetual del 

dit cros” que en certifiqués l’atorgament. La qual, en cas de ser expedida, seria 

concedida i signada per l’administrador.1021  

Altrament, l’administrador també era l’oficial comtal davant del qual els miners 

havien de jurar, “als sants ·IIII·  Evangelis de Déu en poder del dit administrador”, que 

declararien i mostrarien “bé e lealment” —al mateix administrador— tota la “mena” que 

trobessin en el “cros”.1022 Per tant, era l’oficial que controlava i gestionava la totalitat 

del volum de mineral que s’extreia de les mines del comtat de les Muntanyes de Prades 

i baronia d’Entença. En aquest sentit, també cal assenyalar que els miners estaven 

obligats, per llei, a denunciar la troballa de “mena” d’argent a l’administrador el mateix 

dia de la descoberta.1023  

Posteriorment, havent portat i guardat les “menes” al castell de Falset, el pas 

següent era fer-ne la partició entre el comte i els miners. En el procés de la qual, 

l’administrador de les “menes” d’argent hi tenia un paper primordial. De fet, les 

obligacions del màxim responsable de l’explotació de l’argent no es limitaven a 

supervisar i coordinar el procediment, sinó que també hi tenia una participació activa. 

Precisament, era l’administrador qui donava a l’assajador “aquelles ·IIII·1024 onçes de 

                                                           
1018 Vegeu els capítols 8 i 9 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1019 Vegeu el capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1020 Vegeu el capítol 7 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1021 Vegeu el capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1022 Vegeu el capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1023 Capítol 11 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1024 Sic. 
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mena o més o menys (...) per assaig”.1025 Per tant, entenem que era ell mateix qui 

seleccionava, de la totalitat de la “mena” aportada pels miners, el fragment que se 

sotmetria a prova. Aquesta responsabilitat era fonamental i molt important, ja que del 

resultat de l’“assaig” en depenia el percentatge de partició —en funció de la quantitat 

d’argent que suposadament s’obtindria de cadascuna de les “menes”— i el preu que el 

comte pagaria per comprar la part de “mena” dels miners. Però, d’això, ja en parlarem 

detingudament en el següent apartat, quan analitzarem fil per randa les característiques 

dels “assaigs”. En tot cas, pel que es desprèn de la normativa, creiem que també era 

l’administrador qui s’encarregava d’extrapolar els resultats de l’assaig i, en 

conseqüència, de calcular la quantitat d’argent que proporcionalment es podria obtenir 

fonent la totalitat de la “mena” assajada.1026  

En aquest context, cal assenyalar també que l’administrador duia a terme la 

partició. Un cop efectuada, havia de segellar —amb el seu segell i el de l’escrivà que 

portava el registre de tot el procés— la part de “mena” pertanyent al comte. La qual, 

posteriorment, s’havia de guardar, dins de sacs o aludes, en algun dels armaris de la 

“casa de les menes”. Que era l’estança del castell de Falset on, de fet, es realitzaven les 

particions.1027   

En aquest sentit, podem comprovar que aquesta pràctica ja es feia d’abans. De fet, 

quan Joan de la Seda va assumir el càrrec d’administrador de les “menes” d’argent, en 

primer lloc, va fer inventari de les “menes” que foren trobades a la “casa de les menes”. 

Les quals havien estat recollides per l’anterior administrador, Jaume Fiveller, però 

encara restaven per fondre. En la majoria de les “reebudes” d’aquest inventari inicial, 

s’especifica que cadascuna de les “menes” registrades va ser trobada “a part del senyor 

infant en una aluda de coyr”.1028 S’anomenava aluda a la pell d’ovella o de be, adobada i 

suavitzada, que s’emprava per fer guants, bosses, folradures de llibre i altres.1029  

Pel que fa a la part de “mena” pertanyent als miners, com ja hem analitzat en 

apartats anteriors, l’havien de vendre obligatòriament al comte. Un cop més, era 

l’administrador —en nom del comte— qui duia a terme la transacció i qui havia de fer 

efectiu el pagament per comprar-la.1030  

                                                           
1025 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1026 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1027 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1028 Doc.núm.22, fol.4r-5v (a l’apèndix documental). 
1029 Vegeu la veu “1. ALUDA f. 1.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
1030 Capítol 13 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 375

En un altre ordre de coses, la normativa també establia que l’administrador de les 

“menes” d’argent —com a màxim responsable i cap visible de la gestió i el control de 

l’explotació— havia de ser contínuament present, juntament amb l’assajador, en els 

procediments que s’aplicaven a les “menes” abans de fondre-les: “en lo picar e 

passar”.1031  L’objectiu d’aquesta norma, la qual trobem en les ordinacions del 1348, era 

—com destaca el text— “per ço que frau alguna no si puga cometre”. Pel mateix motiu 

—per evitar el frau—, mentre l’anomenada “casa de les menes” estigués oberta, hi 

havia d’haver l’administrador o l’assajador (un dels dos obligatòriament).1032   

Finalment, una altra de les tasques que tenia assignades l’administrador de les 

“menes” d’argent era marcar, amb un determinat senyal que havia estipulat el comte, 

l’argent fos que pertanyia als miners. El qual, segons la normativa, no podien vendre 

fins que estigués marcat.1033  Per tant, en darrera instància, l’administrador era la 

persona que custodiava i tenia cura de l’encuny o instrument amb el qual es marcaven 

els lingots d’argent.  

En un altre ordre de coses, analitzant la normativa anterior, també es poden establir 

algunes de les tasques i responsabilitats que devia assumir l’administrador de les 

“menes” quan va començar a exercir el càrrec Joan de la Seda. Com s’ha comentat 

anteriorment, en les ordinacions del 1344, també hi trobem la figura de l’administrador 

en interpolacions afegides al text primigeni. Les quals van ser escrites per una mà 

diferent, entre línies o al marge, en una data indeterminada que podria ser propera a 

l’octubre del 1348. És a dir, és possible que les interpolacions fossin anotades després 

que Joan de la Seda esdevingués administrador (l’1 d’octubre del 1348) però poc abans 

de la promulgació de les segones ordinacions (14 de desembre del 1348). Cal recordar 

que, com hem vist en iniciar el present apartat, el càrrec d’administrador de les “menes” 

d’argent —com a tal— no es va instituir formalment fins a l’arribada de Joan de la 

Seda.  

En tot cas, les referències que trobem en el document datat inicialment el 1344 

reafirmen el poder i la responsabilitat que tenia qui exercia d’administrador de les 

“menes” d’argent. En concret, en els preceptes inserits en les primeres ordinacions, es 

parla específicament de l’administrador —com a tal, amb aquesta denominació— en 

tres dels capítols. En els quals, es puntualitza sobre aspectes específics que tenen a 

                                                           
1031 És a dir, en l’acte de matxucar (“picar”) la “mena” per després fer una primera selecció del 

mineral útil (“passar”), destriant-ne els estèrils i la ganga que fos possible.  
1032 Capítol 4 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1033 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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veure amb les funcions, obligacions i responsabilitats del càrrec. Així, primerament, en 

el cinquè capítol, es fa notar que l’administrador havia de ser present al castell de Falset 

quan els miners hi portessin les “menes”, per ser guardades en els armaris que allí hi 

havia habilitats.1034 Seguidament, en el capítol posterior, s’exposa que els miners, els 

quals podien eludir durant dos mesos a l’any —un mes durant la sega i un altre per la 

verema— l’obligació que tenien de treballar contínuament als “crosos”, havien de 

notificar a l’administrador els períodes en què —dins dels dos mesos permesos— no 

treballarien a les mines.1035 Finalment, en el penúltim capítol de les ordinacions del 

1344, queda palès que l’administrador tenia i havia de tenir un control total i absolut de 

les “menes” d’argent excavades en els “crosos” i del metall noble que se’n produís. 

Concretament, en base a les interpolacions d’aquest capítol, s’estableix que ningú podia 

comprar ni fer comprar cap “mena” d’argent a menys que la denunciés tot seguit a 

l’administrador i la portés al castell. D’altra banda, tampoc ningú la podia fondre, ni fer-

la fondre, ni tan sols fer-ne assaig, sense la llicència d’aquell oficial comtal.1036  

En aquesta línia, també cal fer esment de les ordinacions que es van promulgar 

l’any 1352.1037 Les quals, tot i ser l’esmena d’una de les disposicions de les ordinacions 

del 1348, modificaven alguns aspectes de la normativa anterior i també n’ampliaven 

d’altres. Així, aquestes terceres ordinacions determinaren que la partició entre el comte i 

els miners s’havia de fer un cop s’hagués obtingut l’argent fi, és a dir, després de la fosa 

del mineral. En aquest sentit, era l’administrador de les “menes” qui havia de gestionar i 

controlar els procediments metal·lúrgics que calia fer per obtenir el metall noble i 

prendre la part que n’havia de rebre el comte per dret. També s’estableix que seria el 

seu lloctinent qui n’assumiria la responsabilitat en cas d’absència de l’administrador. 

Així doncs, un dels dos havia de ser present quan s’afinaven les “menes” d’argent 

aportades pels miners, en totes i cadascuna de les fusions que se’n duguessin a terme.  

És més, l’administrador era qui havia de determinar les vegades que calia fondre el 

mineral, ja que —com veurem en apartats venidors, quan analitzarem els procediments 

metal·lúrgics— era necessari fer més d’una fosa per poder recuperar tot l’argent de les 

“menes”. En altres paraules, havent fet la primera fosa, s’havien de refondre les escòries 

i les copel·les (“les crases e çenrades”), tantes vegades com l’administrador considerés 

oportú, per poder obtenir-ne la major quantitat d’argent fi possible. Altrament, en 

                                                           
1034 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1035 Capítol 6 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1036 Vegeu el capítol 14 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1037 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
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presència de l’escrivà de les “menes” d’argent, també l’administrador o el seu lloctinent 

havia d’examinar i pesar l’argent fi obtingut i, posteriorment, prendre’n la porció que 

pertanyia al comte per dret.1038  

 

Precisament, en el text de les ordinacions del 1352, igual que succeïa en les 

anteriors del 1348 —com hem vist—, també s’esmenta la persona que exercia el càrrec 

d’administrador en aquell moment. El qual, però, ja no l’ocupava Joan de la Seda sinó 

mestre Bertran de Revell.1039  

Tal com hem vist en parlar de la implicació dels sards en l’explotació minera de 

l’argent, Joan de la Seda estava estretament vinculat amb els oficis de l’assaig i la talla 

de la moneda que era encunyada a Iglesias abans d’arribar a Falset.1040 A més, el 6 de 

novembre del 1349, Pere III (IV d’Aragó) el Cerimoniós li va encarregar i concedir de 

per vida l’exercici de les funcions pròpies d’aquells oficis.1041 Posteriorment, l’infant 

Pere d’Aragó —com a marmessor del testament del seu difunt germà Alfons— va 

confirmar aquella concessió reial el 3 de maig de l’any 1350.1042  

En aquest sentit, tot sembla indicar que la incompatibilitat per atendre 

simultàniament els càrrecs d’Iglesias amb el de Falset és la raó que explicaria que Joan 

de la Seda hagués de ser substituït en l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent. 

No obstant això, no està gens clar en quin moment concret va deixar de ser-ho. Tot 

plegat és una incògnita perquè els darrers documents coneguts en què se cita a Joan de 

la Seda al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença són del dia 21 de 

setembre de l’any 1350.1043 Per contra, la primera referència de mestre Bertran de 

Revell com a administrador de les “menes” d’argent la trobem precisament en les 

terceres ordinacions, promulgades el 9 de març del 1352.1044  

                                                           
1038 Podeu trobar totes aquestes atribucions de l’administrador de les “menes” d’argent en els 

capítols de les ordinacions del 1352. Vegeu: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1039 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1040 Vegeu, en aquest sentit: ACA, Reial Cancelleria, registre núm.1018 (“Pere III el Cerimoniós. 

Sardinie 8, Pars Ia”), fol.74r-74v; ADM, secció Prades, lligall 11, doc.núm.188, fol.66r [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 90, fotograma 543]; ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie 
general: núm.2036/3 (fol.14r-41r), núm.2036/6 (fol.15r-25v), núm.2037/2 (fol.1r-21r), núm.2043/1-2 
(fol.1r-15v i 26r-47v), núm.2043/7 (fol.2r-24r). 

1041 ACA, Reial Cancelleria, registre núm.1018 (“Pere III el Cerimoniós. Sardinie 8, Pars Ia”), 
fol.74r-75v. 

1042 ADM, secció Prades, lligall 10, doc.núm.185(1), fol.112r-112v [reproducció en microfilm: 
ADMC, rotlle 89, fotogrames 371-372]. 

1043 Vegeu, a l’apèndix documental, els documents datats aquest dia (21 de setembre del 1350): 
doc.núm.63, doc.núm.64, doc.núm.61 i doc.núm.62 de l’apèndix documental.  

1044 Capítol 4 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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Per tant, incomprensiblement, durant un any i mig va continuar sent 

l’administrador Joan de la Seda sense estar present a Falset. Almenys, no se’n coneix 

cap gestió al capdavant de l’explotació minera de l’argent durant aquest temps.  

A la qual cosa, per confirmar aquesta apreciació, cal sumar que mestre Bertran de 

Revell posteriorment, exercint ja d’administrador de les “menes” d’argent, va retre 

compte sobre la gestió de l’explotació minera de l’argent per al període comprès entre el 

dia 1 de juliol del 1350 i el 31 de desembre del 1353.1045 És a dir, feia la relació exacta 

de les entrades d’argent i diners, sortides de metall, pagaments i despeses per a una 

etapa concreta en la qual inicialment no era encara l’administrador. A més, en aquest 

sentit, no s’ha localitzat documentació en què es retin comptes per al període 1348-

1350. Per tant, entenem que l’administrador Joan de la Seda devia marxar amb la 

intenció de tornar, provisionalment, i per aquest motiu no devia retre comptes per als 

primers anys en què va exercir el càrrec. 

En aquest context, la indefinició en la datació final del “Primus liber 

administracionis mineriarum arg[enti] Joh[anni] de la Seda” també és simptomàtica: 

“Reeebudes1046 fetes per en Johan de la Seda, administrador de les menes d’argent 
de Falçet, les quals comença de fer lo primer dia d’octobre del any ·M· 
CCC XLVIII tro  .”1047  

L’espai en blanc que segueix a la data d’inici del llibre d’administració, després de 

“tro” (que significa fins),1048 aporta més incertesa a la data en què Joan de la Seda va 

abandonar terres falsetanes. De fet, val a dir que la data més moderna registrada en el 

llibre, que es va iniciar el dia 1 d’octubre del 1348, és el 30 de novembre del 1349. Tal 

com es va anotar en dues “reebudes” diferents.1049 En tot cas, hi ha altres documents 

posteriors que certifiquen que Joan de la Seda seguia a Falset després d’aquella data.1050  

Com s’ha apuntat abans, el 21 de setembre del 1350 —la data més recent en què 

apareix aquest administrador al domini comtal— es van expedir diverses àpoques de 

pagament o rebut a nom de Joan de la Seda:  

• Àpoca de pagament en què Leonardo de Dino, “assajador” de les “menes” 
d’argent, confessa i reconeix haver rebut de Joan de la Seda sis-cents vint-i-cinc 

                                                           
1045 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.75 i doc.núm.76. 
1046 Sic. 
1047 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1048 Vegeu la veu “2. TRO ant. prep. i conj.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari 

català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
1049 Doc.núm.22, fol.8r i 8v (a l’apèndix documental). 
1050 Vegeu, per exemple, altres documents solts de registre de les “menes” d’argent datats durant els 

primers set mesos del 1350: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 (a l’apèndix documental). 
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sous barcelonesos pels catorze mesos anteriors de treball (1350, setembre, 21; 
Falset).1051 

• Àpoca de pagament en què Bertran de Revell confessa i reconeix que ha cobrat, 
de part de l’adminisrador de les “menes” d’argent, Joan de la Seda, el salari de 
l’any anterior. És a dir, els mil sous barcelonesos que li corresponien per haver 
treballat, des del dia 1 de juliol del 1349 fins al 30 de juny del 1350, com a 
fonedor i afinador de les “menes” d’argent de l’infant Pere (1350, setembre, 21; 
Falset).1052 

• Àpoca de rebut en què Guillem Baya, habitant de Falset, confessa i reconeix que 
Joan de la Seda, administrador de les “menes” d’argent de la vila i terme de 
Falset, li ha pagat trenta sous barcelonesos de tern per la fusta que li ha comprat 
per a l’obra de la roda de l’argent de l’infant Pere (1350, setembre, 21; 
Falset).1053 

• Àpoca de pagament en què Antoni Ferrer, habitant de la vila de Falset, confessa 
i reconeix que Joan de la Seda, administrador de les “menes” d’argent de la vila i 
terme de Falset, li ha pagat tres-cents cinquanta sous barcelonesos. Els quals se 
li devien per raó de les despeses que havia fet en la roda de l’argent de l’infant 
Pere (1350, setembre, 21; Falset).1054 

Precisament, el lloc d’emissió de totes aquestes cartes de pagament i rebut és 

Falset. De fet, tot sembla indicar que es tracta de les últimes gestions que hi va fer com 

a administrador de les “menes” d’argent Joan de la Seda, just abans d’emprendre el 

viatge de tornada cap a Sardenya per atendre els càrrecs a la seca d’Iglesias (concedits 

de per vida). El tarannà dels documents ens fa suposar que, el 21 de setembre del 1350, 

va saldar tots els pagaments que tenia pendents com a cap de l’administració en 

l’explotació minera de l’argent.  

Amb la marxa de Joan de la Seda, la feina i les responsabilitats al capdavant de la 

gestió de l’explotació minera de l’argent va assumir-les un lloctinent perquè, 

inicialment, no es va nomenar cap altre administrador. Precisament, el fet que mestre 

Bertran de Revell fos la persona que va ocupar el càrrec d’administrador a partir del 

13521055 i que va retre compte per les gestions realitzades des del dia 1 de juliol del 

1350,1056 ens fa suposar que va ser ell qui va exercir de lloctinent de Joan de la Seda. És 

a dir, Bertran de Revell va ocupar el lloc de Joan de la Seda, com a lloctinent, quan 

                                                           
1051 Doc.núm.63 de l’apèndix documental. 
1052 Doc.núm.64 de l’apèndix documental.   
1053 Doc.núm.61 de l’apèndix documental.   
1054 Doc.núm.62 de l’apèndix documental. 
1055 Doc.núm.67 de l’apèndix documental. 
1056 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.75. 
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aquest es va absentar de Falset a la tardor del 1350. De fet, la insistència que hi ha en la 

figura del lloctinent de l’administrador de les “menes” d’argent en les ordinacions del 

13521057 respon, segurament, al fet que mestre Bertran de Revell havia estat 

desenvolupant aquest càrrec durant algun temps. 

No obstant tot el que s’ha comentat, no es va nomenar un nou administrador en 

substitució de Joan de la Seda fins al cap d’un any i mig després de la seva suposada 

marxa cap a Sardenya. Al seu substitut en el càrrec, mestre Bertran de Revell, li va ser 

encomanat l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent el 29 d’abril del 1352.1058 De 

fet, el document que així ho establia era pràcticament idèntic a aquell en què s’havia 

encomanat el càrrec a Joan de la Seda, datat el 21 d’octubre del 1348.1059 Tanmateix, 

existeixen algunes petites diferències entre els dos textos.1060   

En aquest sentit, especialment interessants a destacar són les següents diferències: 

en primer lloc, no es fa cap mena de referència a la facultat del comte de poder tallar 

arbres o fer llenya i carbons als boscos o selves del comtat de les Muntanyes de Prades; 

en segon lloc, el text és molt més concret en parlar del lloc on s’havien de fer les foses o 

fusions d’argent, ja que no es parla de fer-les dins del territori del comtat de forma 

general sinó que s’especifica que es durien a terme a la “fusina” comtal de Falset; en 

aquesta línia, en tercer lloc, s’estableix que l’administrador havia de ser present en el 

procediment de fosa per tal de rebre el dret i la part que pertanyés al comte de l’argent fi 

obtingut, atenint-se al que determinaven les ordinacions del 9 de març del 1352; i, 

finalment, el salari de Bertran de Revell es va veure reduït a la meitat en comparació del 

de Joan de la Seda. De fet, la dada més destacable del nou nomenament potser sigui 

aquesta reducció salarial tan dràstica. Efectivament, el salari que li corresponia a 

Bertran de Revell com a administrador era de sis-cents sous barcelonesos cada any. El 

pagament dels quals es dividia en tres terços habituals —a l’igual de l’establert per a 

l’abonament del salari de Joan de la Seda— i el primer s’iniciaria a partir de l’1 de maig 

del 1352.1061  

                                                           
1057 Aquest oficial comtal és esmentat en diverses ocasions en el document. Vegeu els capítols 2, 4 i 

5 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1058 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
1059 Vegeu, a  l’apèndix documental: doc.núm.24. 
1060 Aquesta circumstància es pot observar en llegir els dos documents: doc.núm.24 i doc.núm.67 (a 

l’apèndix documental). 
1061 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
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Ja hem exposat que Joan de la Seda cobrava mil dos-cents sous barcelonesos cada 

any en concepte de salari.1062 Per tant, la diferència entre el que havia estat cobrant Joan 

de la Seda i el que es va establir que cobraria Bertran de Revell era abismal. En 

qualsevol cas, però, cal recalcar que el salari del nou administrador —Bertran de 

Revell— es va equiparar al de l’“assajador” de les “menes” d’argent. Efectivament, en 

aquells moments l’“assajador” Leonardo de Dino també cobrava,  d’ençà del 27 de març 

del 1350, sis-cents sous barcelonesos per any de salari.1063 En definitiva, a 

l’administrador se li pagaria el mateix que a l’“assajador”. 

Aquesta diferencia salarial dóna més pes a la teoria que Joan de la Seda va ser un 

“fitxatge” del comte Pere per gestionar de forma efectiva l’explotació minera de l’argent 

després de la Pesta Negra. La vàlua d’aquest administrador, al qual el comte devia 

atraure amb la prometença que cobraria un elevat salari, queda demostrada per la 

insistència del monarca Pere el Cerimoniós —com hem vist en apartats anteriors— 

perquè retornés a Iglesias per exercir de forma vitalícia els oficis de la talla i de l’assaig 

de la moneda.1064  

Abans de continuar analitzant les característiques i les implicacions del 

nomenament de Bertran de Revell com a administrador de les “menes” d’argent, cal 

assenyalar que —a l’igual que va succeir en la comissió a favor de Joan de la Seda— 

també se li van ampliar les atribucions a través d’una altra concessió a part de 

l’encomanament de l’ofici.1065 En aquesta ocasió, però, l’augment de la potestat, basada 

fonamentalment en el fet que Bertran de Revell era qui podia i havia d’assignar espais 

de terra als que hi volguessin cercar “menes” d’argent, està datada el mateix dia —el 29 

d’abril del 1352— que se li va atorgar el càrrec d’administrador. De fet, tot sembla 

indicar que es tracta d’un mer formalisme, per tal d’equiparar les atribucions del nou 

administrador amb les que tenia l’anterior.  

En el cas de Joan de la Seda, com hem vist anteriorment, l’ampliació se li va 

atorgar uns mesos després de ser nomenat en el càrrec, havent-se promulgat les segones 

ordinacions del comte Pere. En canvi, l’ampliació de la postestat va ser el mateix dia del 

nomenament en el cas de Bertran de Revell. De tota manera, en aquesta ocasió, no s’hi 
                                                           

1062 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.24. 
1063 Doc.núm.52 de l’apèndix documental. 
1064 Aquesta concessió reial li fou atorgada el dia 6 de novembre del 1349. Vegeu: ACA, Reial 

Cancelleria, registre núm.1018 (“Pere III el Cerimoniós. Sardinie 8, Pars Ia”), fol.74r-75v. En aquest 
sentit, en la concessió vitalícia de l’ofici de l’assaig de la moneda, es deixava clar que el fet que Joan de la 
Seda estigués a Sardenya era important. A més, el comte-rei també declarava que li concedia l’ofici de la 
talla de per vida perquè es decantés per residir a l’illa. 

1065 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.68. 
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fa esment del fet que l’administrador hagués de registrar en un llibre les concessions i 

assignacions que fes. Nogensmenys, sí que n’havia de fer, de cadascuna d’elles, un 

instrument públic per als adjudicataris si aquests el volien. Suposem, però, que hi 

continuava havent un registre dels “crosos” i de les concessions mineres. Especialment, 

havia de ser així perquè s’insisteix en el fet que el comte Pere volia que aquelles 

assignacions i concessions de porcions de terreny fossin tan fermes com si haguessin 

estat fetes amb instrument públic pel mateix comte. En aquesta ocasió, es vol donar més 

vigor a l’expressió perquè ja no es parla de l’administrador sinó del comte.1066  

Malgrat tot, hi ha un desajustament en les dates que no ens permet determinar amb 

exactitud quan es va incorporar Bertran de Revell a la gestió de l’explotació minera com 

a administrador. Si bé en l’encomanament de l’ofici, datat el 29 d’abril del 1352, 

s’exposa que el primer dels terços en què es dividiria el pagament del seu salari 

començava a partir del primer dia de maig del 1352, en les ordinacions del 9 de març 

d’aquell mateix any ja s’exposava: “mestre Bertran de Revell, aministrador nostre de les 

dites menes”. Per tant, ja se’l considerava documentalment cap de l’administració 

gairebé dos mesos abans que li fos encomanat, formalment i oficialment, el càrrec. La 

qual cosa no ens hauria d’estranyar perquè, com hem vist en parlar de l’anterior 

administrador, Joan de la Seda ja estava exercint com a tal alguns dies abans que se li 

encomanés l’ofici. Val a dir, però, que a continuació del nom de Bertran de Revell, en el 

manuscrit de les terceres ordinacions, segueix l’expressió “lochtinent de” ratllada.1067 És 

a dir, la frase completa —si passem per alt, momentàniament, el fragment ratllat— 

seria:  “mestre Bertran de Revell, lochtinent de aministrador nostre de les dites menes”. 

Malauradament, però, el document original no s’ha conservat i només en coneixem el 

text per una còpia registrada en un dels llibres de la cancelleria del comte Pere.  

En  tot cas, segons les indicacions de Manuel Romero Tallafigo,1068 en el procés 

d’elaboració i expedició de documents per part de la cancelleria comtal de Prades, el 

registre (registratio) és anterior a l’expedició i entrega del document. Per tant, 

segurament, en el document original no s’hi va contemplar l’expressió “lochtinent de”. 

Tanmateix, no descartem que l’error —seguidament corregit— comès per part de 

l’escrivà que va realitzar la registratio estigués relacionat amb el fet que Bertran de 

Revell hagués estat lloctinent de l’administrador de les “menes” d’argent. Com hem vist 

                                                           
1066 Doc.núm.68 de l’apèndix documental. 
1067 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1068 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg .65-89. 
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anteriorment, segurament, Bertran de Revell va assumir —en aquest cas, com a 

lloctinent— les funcions de Joan de la Seda en el moment que aquest darrer es va 

absentar. Certament, a més, en el document del 9 de març del 1352 —les terceres 

ordinacions— tampoc s’esmenta a Joan de la Seda i, per contra, s’insisteix molt en la 

figura del lloctinent.1069  

El fet de ser el lloctinent de l’administrador i exercir-ne les tasques, en absència del 

titular, no l’incapacitava per ser, a més a més, l’oficial comtal que s’encarregava de 

fondre i afinar el metall preciós. Efectivament, com analitzarem en un apartat posterior, 

mestre Bertran de Revell va ser el fonedor i afinador de les “menes” d’argent de l’infant 

Pere (“funditor et affinator mineriarum argenti incliti domini inffantis Petri”)1070 abans 

d’accedir al càrrec d’administrador. De fet, aquesta responsabilitat se li va encomanar el 

dia 1 de juliol de l’any 1349, que és la data en què l’infant Pere li va encomanar l’ofici 

dels afinaments de les “menes” d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol del comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença.1071 Per tant, abans de ser administrador 

de les “menes” va exercir el càrrec de fonedor. En altres paraules, la implicació de 

Bertran de Revell en la gestió de l’explotació minera de l’argent va passar per diferents 

estadis i càrrecs. 

En aquest sentit, cal assenyalar que mestre Bertran de Revell provenia del comtat 

de Savoia. Com assenyala Marie-Christine Bailly-Maître, el 1342, es documentava la 

presència d’un tal Bertrand de Revel participant en prospeccions mineres en aquest 

comtat alpí. Concretament, en un llibre de comptes, se’n registraven les despeses per 

haver cercat mines juntament amb Jean Sylvestre a la castlania de Maurienne (als Alps 

francesos). Precisament, Bertrand de Revel era de ben a prop d’allí: de Grésivaudan 

(nom d’una de les valls alpines en territori francès).1072 De fet, consultant el document 

original que cita Marie-Christine Bailly-Maître, es pot comprovar que se’n fa referència 

de formes diverses: “magistri Bertrandi de Rivello de Grisivondano”, “ Bertrandi de 

Revello”, “ magistri Bertrandi” i “ Bartrandi de Revello, magistri mineriarum”.1073 Per 

tant, per la denominació com a mestre que rep i per la datació del document, creiem 

fermament que es tracta del mateix Bertran de Revell que va acabar exercint 
                                                           

1069 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
1070 Vegeu doc.núm.64 de l’apèndix documental. 
1071 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1072 Vegeu: M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du minerai au pouvoir…, pàg.55 i 179. 
1073 Archives départementales de la Savoie (AdS), SA 16008: Compte de châtellenie de Maurienne 

(1342-1343), fol.XV, XVI i XXI. Aquest document ha estat consultat, en línia, a la pàgina web: 
http://www.savoie-archives.fr/5235-consultation-en-ligne-des-comptes-de-chatellenie-et-de-subsides.htm 
. Darrera consulta: 09/01/2014. 
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d’administrador de les “menes” d’argent al comtat de les Muntanyes de Prades. A més, 

també reforça aquesta hipòtesi el fet que, segons testimonia un document de la 

cancelleria comtal de Prades del 1357, mestre Bertran de Revell coneixia els barems de 

partició i els drets senyorials que s’aplicaven sobre els minerals de coure a “Sevoya e an 

Alamanya” (Savoia i Alemanya).1074 De fet, s’hi fa menció perquè Ramon Codines i 

altres companyons seus havien trobat “mena de coure” al terme de Falset i 

l’administrador n’havia de rebre la part que li corresponia al comte Pere per dret. 

Aquesta referència explícita, per tant, acosta el personatge a la zona alpina i fa que 

encara sigui més factible creure que Bertran de Revell tenia un origen savoià. A més, 

aquesta qüestió també té una relació directa amb la transmissió de coneixements a 

través de la mobilitat d’especialistes. Queda clar, doncs, que el màxim responsable de 

l’administració minera de l’argent a Falset coneixia els percentatges senyorials en 

l’explotació del coure d’altres zones mineres del continent europeu. 

En qualsevol cas, com s’ha assenyalat abans, l’infant Pere va encomanar a mestre 

Bertran de Revell l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença el 29 d’abril del 1352.1075 De fet, la comissió 

formal de l’ofici a Bertran de Revell coincideix en el temps amb algunes mesures que 

va prendre el comte Pere destacables. En primer lloc, poc abans de ser nomenat en el 

càrrec, es van instituir les terceres ordinacions el 9 de març del 1352.1076  

Per aquelles dates, també es va concedir llicència a un grup de diversos habitants 

del lloc de Falset per fer i acabar un albelló (estructura per desguassar l’aigua de les 

mines) a la coma o muntanya anomenada d’en Munttornés. Amb el document, del 4 

d’abril del 1352, el comte atorgava de nou la llicència, ja que els mateixos 

concessionaris n’havien perdut els drets perquè havien deixat de treballar-hi durant un 

lapse de tres anys. A més, l’infant Pere determinava que rebrien una part de les “menes” 

trobades per aquells altres miners que també fessin ús de la infraestructura. En concret, 

de les “menes” trobades allí, els haurien d’entregar la vintena part de les “menes” que 

tinguéssin argent i la quinzena de les d’alcofoll, un cop llevades les quantitats 

pertanyents al comte.1077  

                                                           
1074 ADM, secció Prades, lligall 13, doc.núm.191, fol.135v-136r [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 92, fotograma 463]. 
1075 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
1076 Vegeu les ordinacions del 1352 a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
1077 Doc.núm.66 de l’apèndix documental. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 385

De la mateixa manera, un mes després, el comte establia les mateixes 

remuneracions per a un altre grup de falsetans que feien un albelló en una altra zona 

minera, al lloc anomenat Bassa d’en Bou. Així doncs, el dia 15 de maig del 1352, 

ordenava que aquells qualssevol que en fessin ús els haurien de donar idèntica proporció 

de “mena”: un vintè de les “menes” amb argent i un quinzè de les d’alcofoll.1078 Es 

volia recompensar, d’aquesta manera, als promotors de sengles construccions. 

Finalment, l’infant Pere renovava el període de vigència de determinades 

franqueses a tothom que explotés una mina d’argent durant vuit mesos a l’any. 

Concretament, els eximiria de pagar quèstia, host i cavalcada per tot l’any següent i 

tampoc haurien d’abonar res per alliberar-se’n. A més, també els concediria 

l’ajornament del terme de pagament de lurs deutes per sis mesos. La qual cosa es va fer 

oficial, a través d’una crida pública realitzada a Falset i per ordre al batlle d’aquesta 

vila, el 15 de maig del 1352.1079  

Així doncs, aquesta sèrie de concessions i atorgaments es van produir entre el el 9 

de març i el 15 de maig del 1352. Per tant, és de suposar que l’encomanament del 

principal càrrec de gestió al que, fins llavors, havia estat el fonedor i afinador 

s’emmarca en un moment en què l’infant Pere intentava revitalitzar l’explotació minera 

i donar-li un nou impuls. Si més no, tant la promulgació de l’esmena de les ordinacions 

com l’atorgament del càrrec a Bertran de Revell són canvis estructurals molt importants 

i destacables en el si de l’explotació minera de l’argent. 

Al cap dels anys, Bertran de Revell va veure recompensats els seus serveis al 

capdavant de l’administració de les “menes” d’argent. Així, el 7 de febrer del 1356, 

l’infant Pere va concedir-li que el seu salari d’administrador li fos pagat anualment de 

per vida (“toto tempore vite vestre”). És a dir, mentre visqués cobraria cada any els sis-

cents sous barcelonesos que tenia estipulats de salari, per l’exercici de l’ofici, d’ençà 

que li havia estat encomanat el càrrec a través d’una carta datada a Falset el 29 d’abril 

del 1352 .1080 A més, en la concessió del 1356, també s’establia que, aquella quantitat de 

diners que rebia cada any —en tres pagaments— en concepte de salari, Bertran de 

Revell podia retenir-la de tot allò que rebés de les “menes” d’argent i d’altres metalls, 

posant-ho en “data” del seu compte. I, si no ho podia aconseguir de les mateixes 

                                                           
1078 Doc.núm.71 de l’apèndix documental. 
1079 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.69 i doc.núm.70. 
1080 Trobrareu l’encomanament a Bertran de Revell, de l’ofici de l’administració de les “menes” 

d’argent i d’altres metalls trobades en el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, a 
l’apèndix documental: doc.núm.67. 
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“menes”, els sis-cents sous o els que restessin per completar-los li serien pagats de totes 

les rendes, eixides i recol·leccions del comtat de les Muntanyes de Prades. Per la qual 

cosa, tal com es diu en el text, el comte també va manar al col·lector i recaptador comtal 

Guillem Estevill que pagués a Bertran de Revell la totalitat del salari o bé la part que 

quedés per arribar-hi de per vida.1081 Així doncs, de llavors ençà, Bertran de Revell va 

esdevenir administrador de les “menes” de forma vitalícia. Per tant, per la concessió de 

l’infant Pere, mentre visqués ocuparia el càrrec. 

Altrament, en aquella mateixa concessió del 7 de febrer del 1356, el comte Pere 

també va voler premiar Bertran de Revell atorgant-li una quantitat extra de diners 

anualment. De fet, es va determinar que aquell administrador també rebria per salari, en 

addició als sis-cents sous fixos, les catorze lliures barceloneses per les quals havia estat 

venuda la sajonia de la vila de Falset, per dos anys, a Bartomeu de Fonts. Havent passat 

aquest termini, després, rebria cada any aquella quantitat per la qual es vengués aquella 

sajonia. A canvi, tal com es recalca en la concessió, Bertran de Revell havia de regir 

amb diligència l’administració de les “menes” i dels “crosos” i fer i complir el que 

s’establia en aquell document del 1352 —ja citat1082— en què se li va encomanar l’ofici. 

En definitiva, a més del salari fix que li corresponia, es va ampliar la remuneració 

d’aquell administrador en catorze lliures (és a dir, dos-cents vuitanta sous barcelonesos), 

almenys durant aquells dos anys venidors després de la concessió.1083  

En aquest sentit, l’any 1362, mestre Bertran de Revell mantenia el salari de sis-

cents sous anuals per fer d’administrador. De fet, se li pagaren sis-cents cinquanta sous 

perquè és l’equivalent al salari d’un any i un mes, que és el que se li devia en aquell 

moment. Aquest pagament concret es va fer constar en una de les “dades” del quadern 

creat per retre comptes des de l’1 de juliol del 1361 fins al 30 de juny del 1362. A més, 

en aquesta sortida de diners gestionada pel mateix administrador, es fa referència 

explícita a la carta que s’ha estat analitzant del 7 de febrer del 1356: 

“Ítem, met en dada per salari e treball de son1084 offici de la administra- 
ció de les dites menes, lo qual lo senyor infant ab carta sua 
dada en Tiviça, VII dies de febrer del any1085 de la Nativitat de nostre 
Senyor MCCCLVI, \li1086 comanà/1087 ·DC· sous e és li1088 degut del primer dia de juny1089 

                                                           
1081 Doc.núm.80 de l’apèndix documental. 
1082 Doc.núm.67 de l’apèndix documental. 
1083 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.80. 
1084 s corregeix m. 
1085 Al manuscrit, any amb titlla d’abreviatura. 
1086 li corregeix me. 
1087 A continuació, ratllat: és. 
1088 li corregeix me. 
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del amy1090 MCCCLXI tro per tot lo mes de juny del any MCCCLXII· } 
    DCL sous.”1091  

Per tant, en època del comte Joan de Prades —fill i successor de l’infant Pere en 

aquest domini comtal—, continuava vigent aquell encomanament i les condicions 

contractuals estipulades el 7 de febrer del 1356. La qual cosa demostra la continuïtat 

que va imperar en la gestió i administració de l’explotació minera de l’argent després 

que el comte Pere abandonés —per esdevenir frare franciscà— la regència del comtat 

de les Muntanyes de Prades. 

Finalment, amb relació a aquest darrer administrador de l’època del comte Pere, cal 

destacar que —com s’ha pogut advertir al llarg del treball— se l’anomenava 

comunament mestre Bertran de Revell. I, de fet, en alguna ocasió se’n feia referència 

com a mestre de les “menes” d’argent. Així és, per exemple, en la procuració que el 

comte Pere va fer a Pere Ramon de Concabella i al mateix Bertran de Revell perquè 

poguessin —en nom del comte i per ell— signar l’avinença del juny del 1356 amb el 

paborde de Tarragona, segons la qual compartirien el benefici de l’explotació minera de 

l’argent del terme de l’Albiol. Concretament, s’hi exposa: “Bertrandum de Revell, 

magistrum mineriarum argenti in villa nostra de Falçeto”.1092 Per tant, no es fa 

referència al càrrec que ocupava —administrador de les “menes” d’argent— sinó al fet 

que era mestre de les “menes” d’argent. Per tant, podríem dir que es fa notar més 

l’especialitat que l’ofici.  

Altrament, també es destaca aquest atribut d’expert en la matèria —obviant el 

càrrec d’administrador— en un altre document anterior, del primer dia de setembre del 

1353. En aquesta ocasió, però s’esmenta a mestre Bertran de Revell perquè va entregar 

trenta marcs d’argent al conseller Pere de Súria per proveir la casa de la filla de l’infant 

Pere, Elionor, la comtessa de Trípoli (a l’actual Líban). Precisament, s’hi menciona 

l’administrador però sense fer referència a l’ofici: “magistro Bertrando de Ravell, 

magistro mineriarum Falçeti”.1093 Així doncs, se’n fa esment exclusivament com a 

mestre de les “menes” d’argent, malgrat que va lliurar el metall en qualitat 

d’administrador. En definitiva, es fa notar de forma habitual que era un expert en la 

metal·lúrgia de l’argent. 

                                                                                                                                                                          
1089 juny és escrit damunt de mayg, ratllat. 
1090 Sic. 
1091 Doc.núm.87, fol.14v (a l’apèndix documental). 
1092 ADM, secció Prades, lligall 13, doc.núm.191, fol.60r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 

92, fotograma 387]. 
1093 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.74. 
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Bertran de Revell, que era oficialment administrador de les “menes” d’argent des 

de l’any 1352 —i, a més, havia treballat com a afinador des del 1349—, es va mantenir 

en el càrrec fins al 1364. Per tant, va ser-ne administrador, fins i tot, després que el 

comte Pere cedís la regència del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença 

al seu fill Joan l’any 1358. Amb la qual cosa, també en l’àmbit de la gestió i el control 

de l’explotació, a l’igual que va succeir amb la normativa, hi va haver una continuïtat 

malgrat el canvi de govern que es va produir després que el comte Pere renunciés a la 

vida secular. És a dir, la continuïtat i perdurabilitat de Bertran de Revell en el càrrec 

d’administrador de les “menes” d’argent indica que hi va haver una continuïtat de base 

en la gestió de l’explotació. 

Així, entre d’altres exemples, certifica aquesta continuïtat el fet que Bertran de 

Revell prosseguís normalment amb la gestió de l’explotació minera de l’argent i no 

retés comptes per l’administració dels darrers temps d’època del comte Pere fins després 

que el comte Joan es va fer càrrec del senyoriu. Així, aquell administrador va acabar 

donant compte al juny del 1360 per les entrades i sortides de diners, argent, coure, plom 

i d’altres coses que havia fet durant el període comprès entre l’1 de gener del 1357 i el 

31 de maig del 1360.1094 Per tant, va retre comptes per un lapse temporal que abraçava 

tant les darreries de l’època del comte Pere com els temps inicials de la del seu fill i 

successor.  

En aquest sentit, Joan de Prades —que era comte de les Muntanyes de Prades i 

senescal de Catalunya— va encomanar l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent i 

de qualsevol altre metall del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença a 

Jaume Gallart, habitant de la vila de Falset, l’últim dia de febrer de l’any 1364.1095 

Aquest canvi es degué al fet que mestre Bertran de Revell estava malalt i, malgrat que 

l’ofici li havia estat concedit de forma vitalícia, el càrrec no podia restar vacant. Amb la 

qual cosa, el va reemplaçar en el càrrec Jaume Gallart. El qual havia de cobrar, en 

concepte de salari, cuatre-cents sous barcelonesos anualment, a dividir en tres terços 

habituals. El primer dels quals —i, per tant, la incorporació del mateix Jaume Gallart— 

començaria el dia 1 de març del 1364. Altrament, en el document de concessió de l’ofici 

també s’estableix que, del que rebria de les “menes” d’argent per raó de l’administració, 

Jaume Gallart havia de pagar a mestre Bertran de Revell, mentre visqués, deu lliures (és 

                                                           
1094 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.86. 
1095 ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.52v-53v [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 96, fotogrames 344-345]. 
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a dir, dos-cents sous) cada any i abonar-li tot allò que encara se li devia.1096 En 

definitiva, mestre Bertran de Revell va haver de deixar el càrrec per culpa d’una 

malaltia, malgrat que havia estat nomenat administrador de les “menes” d’argent de per 

vida. 

Així doncs, el sou de l’administrador minvava novament, en comparació amb el 

que havien cobrat els administradors anteriors. Ara bé, si al salari de Jaume Gallart li 

sumem la paga vitalícia que es va estipular que cobraria mestre Bertran de Revell, 

obtindrem els sis-cents sous barcelonesos que havia estat rebent aquest últim per exercir 

el càrrec. Per tant, en certa manera, es destinaven els mateixos diners a la gestió de 

l’explotació, tot i que aquell qui n’assumia les funcions rebia menys numerari. 

 

Resumint, durant la regència del comte Pere van exercir el càrrec d’administrador 

de les “menes” d’argent fins a tres persones diferents. A pesar que, com ja hem 

comentat, Jaume Fiveller no va ocupar el càrrec com a tal —el qual va ser creat amb 

posterioritat, després de la seva mort—, sí que va assumir-ne les funcions, tasques i 

responsabilitats. De fet, el conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller va fer-se’n càrrec 

a partir del dia 3 de març del 1343.1097  

Precisament, al substitut d’aquell primer administrador ja se li va encomanar l’ofici 

d’administrador de les “menes” d’argent i de qualsevol altre metall del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. Amb la qual cosa, Joan de la Seda va 

esdevenir el segon dels administradors d’època del comte Pere i la seva activitat al 

capdavant de la gestió de les “menes” va començar l’1 d’octubre del 1348, malgrat que 

la concessió o encomanament fos emesa el 21 d’aquell mes.1098  

Malgrat que no se sap amb certesa quan va deixar d’exercir el càrrec Joan de la 

Seda, mestre Bertran de Revell va ser nomenat oficialment administrador de les 

“menes” d’argent el 29 d’abril del 1352.1099 Tanmateix, va iniciar-ne les atribucions, 

segurament, el primer dia del maig següent. En aquest sentit, Bertran de Revell va 

continuar al capdavant de la gestió després que abandonés el segle el comte Pere. Per 

tant, el tercer dels administradors d’aquella època va exercir l’ofici, fins i tot, després de 

l’arribada al poder del comte Joan l’any 1358. Per tant, podríem dir que, quan Bertran 

                                                           
1096 ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.52v-53v [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 96, fotogrames 344-345]. 
1097 Vegeu: doc.núm.14 i doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
1098 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1099 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
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de Revell va ser substituït en el càrrec d’administrador de les “menes” d’argent per 

Jaume Gallart l’any 1364,1100 es va acabar un cicle en la gestió de l’explotació. I, de fet, 

va ser l’administrador d’època del comte Pere que durant més anys va exercir l’ofici. 

Tal com hem vist, va ocupar-ne el càrrec des de l’any 1352 com a mínim i, a més, havia 

estat treballant com a afinador i fonedor de l’argent del domini comtal des del dia 1 de 

juliol de l’any 1349.1101 En qualsevol cas, aquest va ser el darrer administrador de les 

“menes” d’argent que va exercir el càrrec durant la regència del domini comtal per part 

de l’infant Pere (vegeu figura 31). 

 
Administrador Des de Fins a 

Jaume Fiveller 3 de març del 1343 30 de setembre del 1348 

Joan de la Seda 1 d’octubre del 1348 30 d’abril del 1352 (?) 

Bertran de Revell 1 de maig del 1352 29 de febrer del 1364 1102 

 
FIGURA 31. Administradors de les “menes” d’argent en època del comte Pere 

 

 

En definitiva, l’administrador era el cap visible de la gestió de l’explotació minera 

de l’argent. Nogensmenys, una persona sola no podia abarcar totes les tasques pròpies 

del càrrec ni dur a terme tots els treballs que hi havia implícits. D’aquesta manera, 

habitualment, se servia de la feina i l’ajuda d’altres persones. A més, en absència de 

l’administrador, era el seu lloctinent —tal com s’ha exposat en parlar de Bertran de 

Revell— qui s’encarregava d’aquesta gestió. Per tant, en certa manera, es delegaven 

part dels deures i obligacions del màxim responsable de l’activitat. A més, la figura del 

lloctinent devia ser molt més que un simple substitut durant el període en què va 

assumir la gestió de l’explotació Jaume Fiveller. El qual, a part de ser l’administrador, 

                                                           
1100 ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.52v-53v [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 96, fotogrames 344-345]. 
1101 Aquesta és la data en què l’infant Pere li va encomanar l’ofici dels afinaments de les “menes” 

d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 
Vegeu el doc.núm.45 de l’apèndix documental. 

1102 Bertran de Revell va ser l’administrador fins al darrer dia de febrer del 1364. En aquest sentit, 
s’ha considerat any bixest perquè en la datació de la carta amb la qual el comte Joan va encomanar l’ofici 
d’administrador de les “menes” d’argent a Jaume Gallart, abans de l’expressió que data el document 
l’últim dia de febrer de l’any 1364 (“ultima die mensis febroarii anno a Nativitate Domini Mo· CCCLXo· 
quarto”), hi trobem el text següent ratllat: “XXIXa die”. Ho trobareu a: ADM, secció Prades, lligall 17, 
doc.núm.202, fol.52v-53v [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 96, fotogrames 344-345]. Per tant, 
aquest error de l’escrivà ens fa corroborar que el 1364 va ser any de traspàs. 
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havia d’atendre d’altres comeses i responsabilitats importants, ja que era conseller i 

escrivà de porció.  

En aquest sentit, el primer lloctinent que va ocupar el lloc de Jaume Fiveller i va 

exercir-ne l’autoritat que li corresponia com a administrador, en cas d’absència, va ser 

probablement Bernat Gascó. El qual era, segons Manuel Romero Tallafigo, un escrivà 

ajudant.1103 Tot i que no s’ha pogut trobar cap document que ho certifiqui explícitament, 

indirectament, sabem que sí que va exercir les tasques de Jaume Fiveller com a 

lloctinent. Precisament, devia ser-ho ja des dels inicis de l’explotació de l’argent 

promocionada i impulsada per l’infant Pere. De fet, Bernat Gascó va rebre —ho hem 

vist en parlar de la posada en marxa de l’explotació de l’argent— dos-cents sous 

barcelonesos pels treballs que havia dut a terme relacionats amb les “menes” d’argent, 

en virtut del que s’exposa en un document datat el 17 de desembre del 1343.1104  

Per tant, com ja s’ha comentat, possiblement devia ocupar el càrrec de lloctinent 

d’ençà que Jaume Fiveller va esdevenir administrador. La qual cosa, però, no es pot 

confirmar rotundament perquè en la documentació no s’especifica per quines tasques en 

concret va rebre aquells dos-cents sous. A més, tampoc se’l cita com a lloctinent, sinó 

que —en aquest document— és anomenat: “fideli de domo nostra Bernardo 

Gasconis”.1105 Per tant, sense especificar-ne cap més dada, aquest text tan sols ens 

informa que Bernat Gascó era de la casa del comte de les Muntanyes de Prades. En un 

altre document posterior, però, s’exposa que era de la casa de la comtessa consort, na 

Joana: “Bernardo Gaschó, de domo inclite et karissime consortis nostre comitisse”.1106 

En tot cas, només podem assenyalar que, si més no, era una persona de confiança del 

comte Pere i la seva esposa.  

Precisament, en aquest document en què es diu que era de la casa de la comtessa, 

del 23 de setembre del 1344, també s’exposa que s’havien d’entregar a Bernat Gascó 

cinquanta sous barcelonesos. Novament, es tracta d’un pagament relacionat amb les 

“menes” del comte: “quinquaginta solidos Barchinone, quos pro opere mineriarum 

nostrarum per vos volumus sibi tradi”.1107 Tot i que en aquesta ocasió tampoc 

s’especifica de quin tipus d’obra o de feina es tractava, queda clar que fa referència a 

l’activitat minera. 

                                                           
1103 Vegeu: M.ROMERO (1992), “Un libro del ‘Ius Sigilli’...”, pàg.419. 
1104 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.5. 
1105 Doc.núm.5 de l’apèndix documental.   
1106 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.9. 
1107 Doc.núm.9 de l’apèndix documental. 
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De tota manera, tot i que en la documentació no s’exposa explícitament, tot sembla 

indicar que Bernat Gascó va exercir de lloctinent de Jaume Fiveller en les qüestions 

relacionades amb l’explotació minera de l’argent. Així, per exemple, Bernat Gascó era 

l’encarregat de fer efectiu el pagament del lloguer o salari a aquells que cercaven i 

treballaven en les “menes” d’argent o d’altres metalls en els primers anys de regència 

del comte Pere. El qual, per impulsar la posada en marxa de l’explotació de l’argent —

tal com hem vist en parlar del tema— va encarregar a diversos particulars la cerca de 

minerals per alguns dels territoris de la senyoria comtal i al terme de l’Albiol. Així 

mateix, Bernat Gascó també havia de pagar les despeses necessàries per fondre aquelles 

“menes”, inclòs el salari o lloguer dels mestres que en feien les fusions. Si més no, en 

una missiva del 17 de gener del 1345, el comte Pere de Prades va manar a Jaume 

Fiveller que li entregués a Bernat Gascó tot el que fos necessari per fer els pagaments 

esmentats.1108 Per tant, Bernat Gascó tenia responsabilitats importants en 

l’administració de l’explotació minera de l’argent i hi tenia un paper destacat. A més, 

les tasques que desenvolupava permetien que Jaume Fiveller no hagués d’assumir totes 

i cadascuna de les atribucions pròpies del càrrec d’administrador. 

Altrament, en el model o plantilla documental que tenia Joan de la Seda per 

confeccionar els instruments públics que entregava als miners, per provar textualment la 

concessió de “crosos” d’argent començats que estaven vacants, s’hi exposa:  

“(...) in croso infrascripto, eis concesso olim per venerabilem 
[Jacobum Fivellarii,] consiliarium et scriptorem porcionis dicti domini 
infanti1109, predecessorem meum in dicto [officio admini]stracionis, seu 
per Bernardum Gasconis eius nomine”.1110  

Per tant, un cop més, era Bernat Gascó qui havia assumit les responsabilitats de 

Jaume Fiveller en l’administració de les “menes”. En aquest cas, havia estat ell qui 

havia concedit el dret d’explotació d’alguns dels “crosos” en nom del conseller i escrivà 

de porció. 

En morir Bernat Gascó, el va substituir Pericó de Molins de Falset, fill de Bartolí 

de Molins, si ens atenim a la informació recollida en una carta del 15 de juliol del 1348. 

En aquest document, concretament, l’infant Pere mana a Jaume Fiveller que pagui a 

Pericó de Molins la quantitat de diners que necessiti per atendre les despeses pròpies de 

l’activitat relacionada amb les “menes” que desenvolupa en substitució del difunt 

                                                           
1108 Doc.núm.11 de l’apèndix documental. 
1109 Sic. 
1110 Doc.núm.36 de l’apèndix documental. 
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Bernat Gascó.1111 Per tant, l’infant Pere va assignar la vacant deixada pel lloctinent mort 

a aquell home de Falset.  

Precisament, en una de les “reebudes” del primer llibre d’administració de Joan de 

la Seda, s’especifica que Pericó de Molins havia estat el lloctinent d’en Jaume Fiveller 

en qüestions relacionades amb les “menes” d’argent. Textualment, s’especifica: “·J· 

Ítem, met en reebuda d’en Pericó deç Mulins, lochtinent d’en Jacme Fiveller en temps 

passat de les dites menes, (...)”.1112 Per tant, amb aquesta afirmació, que és de finals de 

l’any 1348, es confirma la vinculació concreta d’aquest personatge amb la gestió de 

l’explotació i, en base a tot el que s’ha comentat anteriorment, es pot afirmar igualment 

que Bernat Gascó també havia estat lloctinent de l’administrador. A més, val a dir que 

també va ser-ho el pare d’en Pericó, Bartolí de Molins.  

De fet, per una carta del 23 de desembre del 1348, l’infant Pere ordenava a Guillem 

de Pineda que pagués als De Molins —a pare i fill— quatre-cents sous barcelonesos per 

la feina que havien fet, cercant, regint i administrant les “menes” d’argent de Falset en 

nom de Jaume Fiveller difunt. Així mateix, s’especifica que aquells treballs van 

realitzar-los, d’ençà de diferents moments, fins al primer dia d’octubre del 1348.1113 Per 

tant, entenem que Bartolí i el seu fill van restar al capdavant de la gestió en morir Jaume 

Fiveller. I van exercir-hi fins que se’n va fer càrrec Joan de la Seda, qui va esdevenir el 

nou administrador.  

Altrament, com podem comprovar en un document anterior, del 9 de febrer del 

1348, és precisament Bartolí de Molins i altres persones de Falset qui informen al comte 

de la disputa que hi va haver entre en Jaumet Esteve, qui havia trobat “mena” d’argent 

en un “cros”, i en Berenguer Mestre, el qual defensava que també tenia part en aquell 

“cros” i en la dita “mena”. Per culpa d’aquest conflicte, a més, s’hi havia deixat 

d’extreure mineral. Altrament, també és en Bartolí qui està al corrent de la productivitat 

del “cros” pel qual s’havia iniciat el conflicte, ja que és ell mateix qui assabentava al 

comte que s’hi havien trobat més de quatre quintars de “bona mena gentil” i que hi 

havia indicis per pensar que encara se’n podria extreure molta més. I, el més important, 

aquestes circumstàncies es produïren en absència del llavors administrador de les 

“menes” d’argent, en Jaume Fiveller. El qual, tal com s’exposa en el text, no era a la 

vila de Falset i, per resoldre el conflicte, Jaume Fiveller hi havia d’anar immediatament 

                                                           
1111 Doc.núm.20 de l’apèndix documental. 
1112 Doc.núm.22, fol.5v (a l’apèndix documental). 
1113 Doc.núm.37 de l’apèndix documental. 
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per ordre de l’infant Pere: “Per ço, volem e us manam que tots affers lexats, vós tantost 

anets a Falçet e fets que avingats lo dit Jacmet Stheve e·n Berenguer Maestre, en tal 

manera que cascun haja son dret axí com vós ho sabrets bé fer”.1114  

Així doncs, es confirma que l’administrador havia de resoldre els conflictes sorgits 

entre miners o companyons. I, d’altra banda, també es constata que, en absència del 

màxim responsable de la gestió, era el lloctinent —en aquest cas Bartolí de Molins— 

qui havia de tenir cura del bon funcionament de l’explotació minera de l’argent. Malgrat 

tot, podem comprovar com les disputes —i segurament també d’altres afers 

importants— havien de ser resoltes personalment per l’administrador, com a màxima 

autoritat i últim responsable. 

Després que Bernat Gascó, Bartolí de Molins i el seu fill Pericó de Molins 

haguessin ocupat el lloc de Jaume Fiveller en les tasques relacionades amb la gestió de 

l’explotació de l’argent, també va ser lloctinent de l’administrador mestre Bertran de 

Revell. En aquest cas, com s’ha exposat àmpliament, Bertran de Revell va assumir les 

responsabilitats i la feina de Joan de la Seda, especialment, quan aquest administrador 

d’origen sard va retornar a Iglesias per treballar a la seca de la ciutat el 1350.  

Malgrat tot el que s’ha comentat, cal assenyalar que —talment com va succeir amb 

l’ofici d’administrador quan el va exercir en Jaume Fiveller— la figura del lloctinent 

durant els primers anys de regència del comte Pere sembla que no estava instituïda 

formalment. De fet, el càrrec o l’exercici d’aquesta funció —explícitament com a tal— 

no apareix en la documentació fins al 1348, en el primer llibre d’administració de les 

“menes” d’argent de Joan de la Seda,1115 i no es regula normativament fins al 1352, en 

l’esmena de les ordinacions.1116 En tot cas, es tracta d’un altre important oficial comtal 

relacionat amb la gestió de la mineria de l’argent. 

 

És evident que per poder regir l’explotació minera de l’argent no n’hi havia prou 

amb l’administrador i el seu lloctinent. De fet, com hem apuntat anteriorment, en 

l’organigrama de regència que es va crear hi havia d’altres càrrecs d’administració  —a 

més de l’administrador i el lloctinent— per poder gestionar, controlar i registrar tota 

l’activitat: l’assajador, l’afinador i l’escrivà. Però, a més d’aquests oficials comtals, 

                                                           
1114 Doc.núm.16 de l’apèndix documental. 
1115 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, fol.5v. 
1116 Vegeu els capítols 2, 4 i 5 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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calia contractar d’altra gent per poder dur a terme totes les feines i treballs relacionats 

amb la mineria i la metal·lúrgia de la plata. 

En aquest context, en un document anterior a l’estrena de Joan de la Seda com a 

administrador, datat l’1 de setembre del 1348, s’exposa que aquest havia de pagar 

moltes quantitats de diners per raó i en virtut de les tasques pròpies de la gestió de les 

“menes”. Així, entre d’altres, es menciona que necessitava numerari per contractar 

gent.1117 De fet, és possible que s’al·ludeixi als operaris que calia llogar per tirar 

endavant i executar l’obra de la roda (molí hidràulic). A la construcció de la qual, de fet, 

s’hi fa referència expressa en el document. L’especificació “conducendis personis” (en 

contractar persones), però, també pot referir-se a la gent que calia contractar per 

desenvolupar altres tasques diverses. 

En aquest sentit, un document deu anys posterior dóna fe que l’administrador de les 

“menes” d’argent se servia del treball i l’ajuda d’altres persones per tirar endavant la 

gestió de l’explotació. En el text, del 25 de març del 1358, es menciona que mestre 

Bertran de Revell necessitava llogar personal moltes vegades per raó de l’administració. 

Per la qual cosa, el comte Pere manava que s’obligués a aquells homes de Falset o 

d’altres que hagués de menester i demanés l’administrador, per fondre les “menes” i 

realitzar d’altres feines relacionades amb l’ofici, a acudir-hi. Als quals, però, mestre 

Bertran de Revell els havia de pagar tant com cobrarien si treballessin per algú altre.1118  

Altrament, el fet que finalment s’hagués de forçar la gent a anar a treballar per 

l’administració comtal ens fa pensar que hi havia una manca de mà d’obra important. 

En qualsevol cas, es constata que habitualment calia encarregar algunes feines i treballs 

puntuals a obrers que no estaven adscrits a l’administració comtal. Per la qual cosa, es 

confirma que també hi havia mà d’obra assalariada treballant pel comte en la gestió de 

l’explotació minerometal·lúgica. 

Val a dir que no només feia falta personal extra en els processos metal·lúrgics per 

fondre el mineral. A les mines, també hi havia d’haver gent que controlés el treball dels 

concessionaris i vetllés perquè es respectessin les disposicions de les ordinacions. 

L’administrador sol no podia abarcar tota la responsabilitat que requeia sobre el càrrec 

en solitari.  

En aquest context, s’ha conservat una àpoca del 16 d’agost del 1349 que certifica 

que Berenguer Mestre va cobrar sis lliures barceloneses per la feina realitzada en els 

                                                           
1117 Doc.núm.21 de l’apèndix documental. 
1118 Doc.núm.84 de l’apèndix documental. 
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“crosos” d’argent de Falset, en concepte de salari: “pro servicio salari crosorum argenti 

dicti loci de Falçeto, quem feci”. Una tasca que havia desenvolupat des del dia de la 

Purificació de la Verge Maria, el dos de febrer, fins al dia dos d’agost. És a dir, com a 

mínim, havia estat treballant pel comte durant sis mesos. Segurament, però, hi va ser 

llogat per un període més ampli perquè l’infant Pere i l’administrador n’hi van concedir 

dotze, de lliures barceloneses.1119  

De tota manera, la indefinició que emana d’aquest text —com en d’altres que hem 

estudiat— no permet afinar a l’hora de determinar les tasques que va desenvolupar 

Berenguer Mestre durant el temps que va estar llogat per l’administrador. El fet de 

parlar de treballs al servei dels “crosos” d’argent podria apuntar en dues direccions ben 

diferents. D’una banda, podria ser que cerqués mineral d’argent a salari, semblantment 

com feien aquelles persones que el comte va llogar per posar en marxa l’explotació 

minera de l’argent als inicis de la seva regència. Els quals eren llogats a salari per a 

cercar “menes” d’argent al domini comtal i a l’Albiol. Per exemple, tal com li manava 

el comte Pere en una missiva del 17 de gener del 1345, Jaume Fiveller havia d’entregar 

a Bernat Gascó tot el que fos necessari per pagar —entre d’altres— el lloguer o salari 

d’aquells que cercaven i treballaven en les “menes” d’argent i en d’altres: “pro solvendo 

logerio seu salario hominum qui in perquirendis et operandis dictis mineriis fuerint et 

nunc sunt vel de cetero fuerint in eisdem”.1120  

En el context de la ja apuntada manca de mà d’obra a les mines immediatament 

després de la pandèmia de la Pesta Negra, podria ser que el comte obtés per contractar 

persones qualificades com Berenguer Mestre per cercar minerals d’argent a salari. És a 

dir, és possible que pagués a companyies o miners perquè treballessin a les mines 

abandonades. Recordem que, per les dificultats que tenia l’infant Pere per trobar gent 

que hi volgués obrar, va haver de recórrer al capità de la vila d’Iglesias (Sardenya) en 

diverses ocasions.1121  

A més, Berenguer Mestre vivia a la vila de Falset i es dedicava a la mineria de 

l’argent des de feia algun temps. Així, tal com es constata en un document del 28 de 

febrer del 1347, volia començar a explotar juntament amb Bernat de Fornols “un cros de 

mena d’argent” al terme de Falset.1122 A més, també és el protagonista d’una disputa 

posterior relacionada amb l’explotació minera. Segons una carta del 9 de febrer del 

                                                           
1119 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.47. 
1120 Doc.núm.11 de l’apèndix documental. 
1121 Vegeu, en aquest sentit, a l’apèndix documental: doc.núm.23, doc.núm.27 i doc.núm.48. 
1122 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
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1348, Berenguer Mestre reclamava que tenia part en un “cros” de Jaumet Esteve i que, 

per tant, també li pertocava part de la “mena” d’argent que aquell hi havia trobat.1123 

Ara bé, tot i que aquestes dades demostren l’estreta vinculació i la implicació directa 

que hi tenia, tampoc són aclaridores del paper que va exercir Berenguer Mestre quan el 

va llogar el comte per treballar en els “crosos”. En tot cas, d’una banda, podria ser que 

Berenguer Mestre fos un assalariat comtal cercant minerals als “crosos” d’argent que 

havien quedat vacants després de la pandèmia del 1348, directament o al capdavant 

d’una companyia. 

D’altra banda, però, també és probable que aquest veí de Falset es dediqués a 

controlar i vigilar els miners que tenien llicència i concessió per explotar els minerals a 

canvi de l’entrega de la part que pertanyia al comte per dret. En el marc de la 

postpandèmia, en un moment en què es devien aventurar a treballar a les mines persones 

que no ho havien fet mai, calia un major control de l’explotació minera. Per tant, podria 

ser —malgrat que no hi ha cap document que així ho certifiqui— que les tasques de 

Berenguer Mestre al servei dels “crosos” d’argent del lloc de Falset estiguessin més 

relacionades amb el control i la gestió que no pas amb el treball assalariat a peu de 

mina. 

Precisament, en un document datat en època del comte Joan de Prades, hi trobem la 

figura del “sobrestant en les menes del argent”. El qual devia exercir, suposadament, 

tasques de suport en la coordinació i vigilància de l’explotació minera i metal·lúrgica de 

l’argent.1124 Concretament, des del maig fins al setembre del 1361, quan fou rellevat en 

el càrrec (“fon gitat del officii”), el “sobrestant en les menes del argent” va ser en 

Domingo Venrell. Al qual, li pagaren aquesta feina “a rahó de XII diners per dia” més 

cent sous “per vestit seu”.1125 A falta d’altres informacions més precises, és possible que 

Berenguer Mestre hagués exercit aquest càrrec o algun de similar durant el seu servei 

remunerat per a la cort comtal l’any 1349.  

En tot cas, la vinculació de Berenguer Mestre amb l’explotació minera de l’argent 

va continuar anys després. De fet, va estar al capdavant d’una companyia minera a la 

dècada dels 1350. En el llibre de registre de les “menes” gestionat per l’administrador 
                                                           

1123 Doc.núm.16 de l’apèndix documental. 
1124 Segons la definició del Diccionari català-valencià-balear, un sobrestant era algú que estava per 

damunt o l’encarregat de vigilar i dirigir el treball d’una colla de treballadors. Vegeu la veu 
“SOBRESTANT” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... 
(http://dcvb.iec.cat/). A més, com assenyala Ricardo N.Alonoso, un “sobrestante” en les explotacions 
mineres llatinoamericanes és, en termes generals, un vigilant. Vegeu:  R.N.ALONSO (1995), Diccionario 
minero..., pàg.207.   

1125 Doc.núm.87, fol.13v (a l’apèndix documental). 
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Bertran de Revell, es constata que va explotar i pesar “mena” d’argent en diferents 

ocasions des de l’1 de juny del 1352 fins al 16 de febrer del 1356.1126 Per tant, no era 

assalariat comtal llavors sinó que exercia l’explotació de les “menes” d’argent pel seu 

compte, agrupat en una companyia i amb altres “companyons”. 

 

Fos quina fos la implicació de Berenguer Mestre com a assalariat comtal, per 

damunt de tots els treballadors d’aquesta activitat hi havia l’administrador de les 

“menes” d’argent. Les funcions, les obligacions i les responsabilitats del qual li 

atorgaven un paper preponderant en la gestió de l’explotació del metall preciós. 

En un primer moment, però, no va existir el càrrec com a tal ja que el conseller i 

escrivà de porció Jaume Fiveller, una persona de confiança del comte —va arribar al 

domini comtal de Prades de la mà de l’infant Pere des del comtat d’Empúries—, va 

assumir totes les responsabilitats en aquesta matèria. Tanmateix, després de la mort de 

Jaume Fiveller per culpa de la Pesta Negra, calia prendre mesures per tal d’afrontar amb 

garanties els estralls que havia provocat aquella plaga del 1348. D’aquesta manera, entre 

d’altres, es va contractar Joan de la Seda, provinent de l’illa de Sardenya, i se li va 

assignar i encomanar l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent. Amb la qual cosa, 

es va establir i consolidar de manera efectiva i definitiva el càrrec. És a dir, a partir de 

llavors, la persona que feia d’administrador va estar centrada única i exclusivament en 

aquella feina. Posteriorment, quan Joan de la Seda va marxar la tardor del 1350, va 

assumir-ne les tasques i responsabilitats una altra persona forana, mestre Bertran de 

Revell. El qual havia estat treballant al comtat de Savoia només alguns pocs anys abans. 

Per tant, l’especialització laboral del càrrec es mantenia ferma i es va consolidar perquè 

mestre Bertran de Revell va ser l’administrador durant més d’una dècada. 

Així doncs, tal com hem vist al llarg del present apartat, el màxim responsable de la 

gestió de l’explotació era l’administrador de les “menes” d’argent. Més concretament, 

tenia específicament l’ofici de l’administració de totes les “menes” d’argent i de 

qualsevol altre metall trobades o descobertes en els llocs i termes del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença.1127 Tanmateix, s’ha pogut comprovar que la 

persona que exercia el càrrec duia a terme una direcció global de l’activitat. Per tant, 

                                                           
1126 Doc.núm.72, fol.1r-12r (a l’apèndix documental). 
1127 Vegeu, en aquest sentit, l’encomanament de l’ofici a Joan de la Seda el 1348 (doc.núm.24 de 

l’apèndix documental) i a Bertran de Revell el 1352 (doc.núm.67 de l’apèndix documental). 
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controlava i administrava no només les “menes”, sinó que tenia cura dels “crosos” i 

també del metall.  

Per damunt de l’administrador, hi havia el comte de les Muntanyes de Prades. Així 

doncs, inevitablement, els administradors havien de retre comptes a l’infant Pere sobre 

la gestió duta a terme. És a dir, havien de justificar i fer relació exacta de totes les 

“rebudes” (entrades) i “dates” (sortides) de mineral, d’argent i de diners que havien fet 

durant un període concret de temps. Així, hem pogut comprovar que s’han conservat els 

documents que certifiquen els retiments sobre la gestió del primer i del darrer dels 

administradors que va designar l’infant Pere, Jaume Fiveller i Bertran de Revell 

respectivament. Malauradament, no s’ha localitzat —segurament perquè no va arribar a 

donar compte de la seva gestió mai— cap carta que certifiqués el retiment de comptes 

per part de Joan de la Seda, per al període comprès entre l’1 d’octubre del 1348 i el 30 

de juny del 1350. En definitiva, la persona en qui va delegar tota la responsabilitat i la 

que va aglutinar tot el poder sobre l’explotació minera de l’argent, per concessió directa 

del comte, va ser l’administrador de les “menes” d’argent. En tot cas, també estava sota 

control. 

 

 

6.2. L’ASSAIG DE LES “MENES” D’ARGENT: L’ASSAJADOR 

Hem vist en l’apartat sobre la partició del benefici de l’argent entre el comte i els 

miners que l’“assaig” era bàsic, ja que servia per determinar de forma ràpida la quantitat 

de metall que contenia cada “mena”. D’aquesta manera, es podia establir amb celeritat 

quina quantitat era la que pertanyia al comte i quina als miners. A més, també servia per 

poder valorar-ne el preu de venda automàticament, pel fet que —com hem assenyalat— 

el comte en comprava la part pertanyent als miners. En el present apartat, doncs, 

reprendrem aquest tema i li donarem una nova dimensió, ja que l’abordarem des d’una 

altra perspectiva. Ens centrarem, especialment, en la figura de l’assajador de les 

“menes” d’argent. El qual era un oficial bàsic en el sistema de gestió: d’ell depenia la 

partició de l’explotació i, per tant, el rendiment que en podia treure del comte Pere. A 

més, per aquest mateix motiu, era un càrrec de gran responsabilitat i lleialtat. 

En aquest sentit, a diferència del que s’ha comentat en parlar de l’administrador, la 

figura de l’assajador sí que la trobem citada en un dels capítols de les ordinacions de 
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l’any 1344, de la següent manera: “asajador qui farà los asaitgs”.1128 Tanmateix, 

possiblement, el càrrec no estava instituït formalment, perquè no tenim proves 

documentals que certifiquin l’encomanament de l’ofici a cap persona concreta per a 

aquells primers anys de regència del comte Pere. De fet, l’assajador només apareix en 

aquell capítol de les ordinacions del 1344, per tant, en una sola ocasió. Així és, de 

l’assajador com a tal no se’n parla en la resta de disposicions. Amb la qual cosa, 

finalment, la situació no és molt diferent de la que comentàvem sobre l’absència d’un 

administrador de les “menes” dedicat exclusivament a les tasques relacionades amb 

aquesta activitat. De tota manera, val a dir que la citació concreta de l’assajador en les 

primeres ordinacions —en el sentit que no se’n parla de forma genèrica, d’una persona 

qualsevol, sinó que hi trobem la paraula “asajador”— demostra l’especificitat i 

importància de la feina que havia de desenvolupar. És a dir, des d’un primer moment, es 

tenia clar que calia un especialista en la matèria. A més, com assenyala Montserrat 

Flores, amb relació a les funcions i responsabilitats que tenia qui ocupés aquest càrrec, 

les exigències d’honorabilitat de l’assajador de les “menes” d’argent eren molt altes.1129 

De fet, és per aquest motiu pel qual s’esmenta l’assajador en la normativa del 1344, 

perquè —fos qui fos, indistintament— havia de jurar que faria “bé e lealment los dits 

asaitgs, [a] profit de les parts”.1130 No hem d’oblidar, però, que a qui déu lleialtat —en 

última instància— és al comte, no a la veritat.  

Malgrat tot, en la normativa del 1344, encara que només se citi l’assajador una 

vegada, sí que s’hi parla més assiduament de l’“assaig”. Per exemple, s’exposa que 

s’havia d’assajar la “mena” aportada pels miners per tal de determinar quina quantitat 

d’argent fi se’n podria obtenir. Hem vist, en parlar de la partició entre comte i miners, 

que del resultat de l’“assaig” en depenia el preu final pel qual el comte compraria la part 

pertanyent als miners (la meitat de la “mena gentil”).1131 Per tant, l’“assaig” era un 

procediment molt important. Però, per contra, el càrrec d’assajador no estava prou 

definit. D’aquí que el comte, també en les ordinacions del 1344, permetia que els miners 

—aquells que ho volguessin— poguessin fer pel seu compte l’assaig de la “mena” 

aportada. Ara bé, de la seva banda, el comte també podia assajar aquella mateixa 

“mena”, la qual restaria guardada i segellada fins que no se’n dictaminés el resultat i el 

                                                           
1128 Vegeu el capítol 13 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1129 M.FLORES (2004), “Els sards de les mines de Falset...”, pàg.37-39. 
1130 Vegeu el capítol 13 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1131 Vegeu el capítol 11 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
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miner fos pagat.1132 Aquesta circumstància, de fet, també ens serveix com a prova per 

afirmar que, en aquells anys, ni hi havia un assajador fix ni el càrrec estava formalment 

constituït. 

En les ordinacions del 1348, però, la situació és ben diferent: d’una banda, 

l’assajador té una sèrie d’atribucions ben definides; i, de l’altra, ja hi trobem una 

persona concreta que ocupa el càrrec. Tal com s’especifica en el text de les ordinacions, 

l’assajador comtal era Leonardo de Dino.1133 El qual, a la pràctica, va esdevenir 

l’assajador més important del període de regència del comte Pere, com veurem més 

endavant. Altrament, també cal fer memòria i recordar que Leonardo de Dino era un 

dels sards que van participar i col·laborar en l’expansió de l’explotació minera de 

l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença a les ordres del 

comte Pere.  

Les ordinacions del 1348 mostren una nova realitat. A més de continuar fent els 

“assaigs”, l’assajador s’havia consolidat com un dels càrrecs destacats dins de 

l’administració comtal. En aquest sentit, per exemple, havia de ser al costat de 

l’administrador per controlar els tractaments que rebien les “menes” abans de ser foses: 

“en lo picar e passar”. A més, un dels dos obligatòriament havia de ser present a la 

“casa de les menes”, sempre que aquesta estigués oberta.1134 Per tant, en aquest cas 

concret, les responsabilitats de l’assajador s’equiparaven a les de l’administrador. 

Circumstància que demostra la importància que va acabar adquirint el càrrec dins de 

l’organigrama de la gestió i el control de l’explotació minera de l’argent.   

La normativa del 1348, a més de corroborar que s’havia instituït el càrrec i que 

l’ocupava una persona concreta, deixa clar que l’assajador era un oficial comtal. Tot 

això queda reflectit en l’últim dels capítols de les ordinacions, en el qual s’exposa la 

següent disposició: “Ítem, que·l assaiador nostre de fer los assaigs de les dites menes sia 

tengut de fer a sa propria messió cascun assaig a aquells qui·l volran fer per ·XII· 

diners.”1135 En altres paraules, la realització dels “assaigs” era responsabilitat única i 

exclusiva d’un dels oficials del comte: “l’assaiador nostre”. Per tant, els miners ja no 

podien fer pel seu compte “assaig” de les “menes” que extraguéssin, com succeïa el 

1344. Això sí, aquells que volguessin fer-ne un altre, a més del que es feia en nom del 

comte, ho havien de pagar. Així, es va estipular que els costaria dotze diners —és a dir, 

                                                           
1132 Capítol 12 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1133 Vegeu els capítols 4 i 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1134 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1135 Vegeu el capítol 14 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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un sou barcelonès— fer qualsevol “assaig”, a tots aquells que tenint part en les “menes” 

d’argent ho sol·licitessin i requerissin a Leonardo de Dino. De fet, aquesta mesura —en 

parlarem més endavant— es va establir quan l’infant Pere va encomanar-li el càrrec 

d’“assajador”, el 8 de novembre del 1348.1136 Per tant, va ser recollida en les 

ordinacions del 14 de desembre posteriorment.1137  

Tornant al que veníem exposant, val a dir també que algunes de les disposicions de 

les ordinacions del 1344, encara que en un altre context, es mantenen. Així, per 

exemple, el 1348, també s’exigeix a l’assajador que havia de jurar, “als sants ·IIII·  

Evangelis de Déu”, que faria bé i lleialment tots els assaigs.1138 No hem d’oblidar la 

importància que tenien els “assaigs”, encara en les ordinacions del 1348, tant per 

calcular la quantitat d’argent que es podria obtenir de les “menes” i poder fer la partició, 

com per fixar el preu de compra de la part pertanyent als miners. 

 

En resum, a través de l’anàlisi de les disposicions de les ordinacions del 1344 i del 

1348 s’han pogut analitzar algunes de les atribucions, tasques i responsabilitats que 

tenia assignades aquell qui feia els “assaigs” i, a més, s’ha pogut establir que 

l’“assajador” a finals del 1348 era Leonardo de Dino. En aquest sentit, en addició, val a 

dir que ja feia algun temps que aquest personatge exercia el càrrec. Precisament, l’infant 

Pere va encomanar-li formalment i de forma vitalícia l’ofici el 8 de novembre del 

1348,1139  però se n’encarregava —com veurem— des de molt abans. 

En aquella data, l’infant Pere va encomanar a Leonardo de Dino, de per vida, 

l’ofici dels “assaigs” de les “menes” d’argent que es trobaven i poguessin ser trobades o 

descobertes en els llocs i termes del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. Leonardo de Dino, per tant, era l’“assajador” i com a tal podia, en nom del 

comte, fer “assaigs” d’aquelles “menes” d’argent sempre que així ho cregués convenient 

i cada vegada que li seria requerit per l’administrador de les “menes”. En aquest sentit, 

en la mateixa concessió, el comte també va ordenar que tots els “assaigs” de les 

“menes” els fes en llocs del territori del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença i no en un altre indret.1140 Per tant, malgrat que queda clar que s’havien de 

realitzar dins de la senyoria comtal, no es determina en quin espai concret. 

                                                           
1136 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1137 Capítol 14 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1138 Vegeu el capítol 14 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1139 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1140 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 403

Pel que fa a la remuneració econòmica del càrrec, es va establir que el salari que li 

corresponia a Leonardo de Dino, en contrapartida pel seu treball, era de cinc-cents sous 

barcelonesos cada any. Els quals es dividirien en tres terços anuals. Així doncs, es va 

tripartir l’any laboral de Leonardo de Dino i, en conseqüència, les pagues del seu salari. 

En aquest sentit, es va determinar que el primer terç havia de ser de cinc mesos i 

començar pel primer dia d’abril del mateix any 1348, el segon terç a partir de l’1 de 

setembre del 1348 i el restant terç s’havia d’iniciar el primer dia de gener de l’any 

següent. Per tant, el primer d’aquells tres terços ja havia finalitzat i el segon havia 

començat tot just dos mesos abans de la concessió vitalícia del càrrec d’“assajador”. La 

qual va ser atorgada, com hem vist, el 8 de novembre del 1348. De fet, tal com s’exposa 

en el text, es va establir d’aquesta manera perquè el pagament de les retribucions del 

temps passat a favor de Leonardo de Dino ja havia estat fet pel difunt conseller i escrivà 

de porció Jaume Fiveller, que fou administrador de les “menes” d’argent. Per tant, 

entenem que la paga pels primers cinc mesos de treball —de l’abril a l’agost del 1348, 

ambdós inclosos— ja l’havia cobrat. En aquest context, val a dir que el comte també va 

determinar que l’abonament del salari li hauria de fer efectiu l’administrador, d’allò que 

obtingués de les “menes” d’argent explotades.  

En definitiva, l’infant Pere demanava a Leonardo de Dino que, per aquells cinc-

cents sous barcelonesos, regís i administrés bé, fidelment i legalment l’ofici dels 

“assaigs” pertanyents a la cúria comtal. Altrament, però, el comte també li va concedir 

que pogués rebre, i lícitament quedar-se, dotze diners barcelonesos —és a dir, un sou 

barcelonès— per cadascun dels “assaigs” que fes a instància i requeriment de qualsevol 

persona que tingués part en les “menes” d’argent.1141  

En conclusió, amb el buidatge de la informació que ens aporta el document en què 

s’encomana l’ofici d’“assajador” a Leonardo de Dino de per vida, atorgat el el 8 de 

novembre del 1348, es pot completar el repertori de funcions i obligacions que tenia 

assignades i, d’aquesta manera, acabar de definir les característiques d’aquest càrrec. 

Per altra part, també és interessant destacar que l’atorgament es va produir un poc 

més de mig mes després que l’infant Pere encomanés a Joan de la Seda l’ofici de 

l’administració de les “menes” d’argent. La qual cosa va esdevenir, concretament, el dia 

21 d’octubre del 1348.1142 Per tant, creiem que aquesta concessió vitalícia a Leonardo 

de Dino està vinculada a la voluntat del comte de crear —tal com hem plantejat en 

                                                           
1141 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1142 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.24. 
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tractar la figura de l’administrador Joan de la Seda— una estructura organitzativa sòlida 

i ben definida per tal de gestionar de manera efectiva l’explotació minera de l’argent 

després de la Pesta Negra.  

Malgrat que Leonardo de Dino ja treballava com a “assajador” de les “menes” 

d’argent des de feia algun temps, fins després de l’arribada de Joan de la Seda no es va 

—en certa manera— institucionalitzar i oficialitzar el càrrec. De fet, va ser una 

concessió del càrrec a Leonardo de Dino vitalícia, de per vida, i d’aquesta manera 

s’exposa en el text: “comittimus sive comendamus vobis dum vitam duxeritis in humanis 

officium asagiorum mineriarum nostrarum argenti”; o també “Hanc autem 

concessionem nostram durare volumus dum vobis ut prefertur fuerit vita comes”.1143 Per 

tant, sembla lògic pensar que l’objetiu era consolidar el càrrec, fent-ne recaure tota la 

responsabilitat sobre una persona qualificada i amb experiència. A imatge i semblança 

del que havia succeït amb l’elecció de Joan de la Seda per al càrrec d’administrador.  

La qual cosa es podria relacionar amb tot el que s’ha exposat sobre la voluntat del 

comte de reorganitzar l’organigrama per gestionar l’explotació de l’argent després de la 

Pesta Negra. Aquesta circumstància, com hem vist en apartats anteriors, era palpable 

sobretot en el canvi d’administrador de les “menes” d’argent, la consolidació d’aquest 

càrrec i la modificació que van experimentar les ordinacions el 14 de desembre del 

1348. 

 

Queda clar, doncs, el moment en què es va formalitzar l’encomanament de l’ofici 

d’“assajador” a Leonardo de Dino de per vida: el 8 de novembre del 1348. Així mateix, 

també s’ha constatat que havia iniciat aquesta feina set mesos abans, l’1 d’abril del 

1348.1144 El que no s’ha pogut determinar amb certesa és si abans d’aquesta data havia 

fet “assaigs” de les “menes” d’argent per al comte. Cal recordar que aquest personatge 

va venir des de Sardenya l’any 1343,1145 juntament amb d’altres mestres de “menes”. 

Els quals van venir, a petició del comte Pere, per posar en valor l’explotació minera de 

l’argent del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. De fet, com hem 

vist en parlar del paper dels sards, Leonardo de Dino va romandre a Falset i va estar 

                                                           
1143 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1144 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1145 Tot i que la primera referència documental explícita que en tenim data del 20 de febrer del 1344 

(doc.núm.6 de l’apèndix documental), creiem que Leonardo de Dino va arribar a Falset un any abans 
(doc.núm.3 de l’apèndix documental). 
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treballant-hi amb les “menes” d’argent. Malgrat tot, per als primers anys, no es concreta 

específicament en què.1146  

En aquest sentit, el 27 de febrer del 1348, en tenim la primera referència explícita 

relacionada amb els “assaigs” de les “menes” d’argent. I, si en tenim notícia, és perquè 

l’infant Pere volia que es resolguessin dues peticions que li havia fet Ramon Roca, 

habitant de la vila de Falset. La segona de les quals feia referència a l’arribada de 

Leonardo de Dino a Falset per fer els “assaigs” de les “menes” d’argent. En concret, 

Ramon Roca temia que d’ençà de la vinguda d’aquell personatge, i per raó d’aquesta, ell 

ja no faria més els “assaigs”. Per això, l’infant Pere va manar que es determinés 

diligentment quin dels dos n’era més apte i més capaç, i si ho era en Leonardo que fos 

ell qui els fes. El comte Pere considerava que Ramon Roca no s’havia de sentir ofès per 

deixar la feina si Leonardo de Dino estava més capacitat que ell per a desenvolupar-la. 

A més, no li havia de saber greu perquè s’havia convingut, quan l’infant Pere va 

encomanar els “assaigs” a Ramon Roca, que ell hauria de cessar si el dit Leonardo venia 

a Falset per fer-los.1147  

En definitiva, Leonardo de Dino —qui ja havia estat treballant per al comte en 

l’explotació minera de l’argent amb anterioritat— va tornar a Falset per encarregar-se 

dels “assaigs” a principis del 1348. I, com ja hem comentat, l’infant Pere va encomanar-

li de per vida l’ofici d’“assajador” de les “menes” d’argent del comtat de les Muntanyes 

de Prades i baronia d’Entença mesos després, el 8 de novembre del 1348.1148 Per tant, 

sabem el desenllaç del dilema que va plantejar l’infant Pere a instància de Ramon Roca, 

per establir qui s’havia d’encarregar de fer els “assaigs”, en la carta del 27 de febrer del 

1348.1149 A més, si ens atenim al fet que el primer terç en què es va dividir el salari 

anual que li corresponia al sard —segons l’encomanament vitalíci de l’ofici— es va 

iniciar l’1 d’abril del 1348, la resolució va ser prou ràpida.  

En qualsevol cas, de les paraules d’aquella missiva del 27 de febrer del 1348,1150 

se’n poden extreure algunes conclusions molt interessants. En primer lloc, sabem 

indirectament que Leonardo de Dino havia marxat del comtat de les Muntanyes de 

Prades i baronia d’Entença en una data i per un període indeterminats. Cal recordar que 

Leonardo de Dino figurava entre els primers sards que van arribar a la vila de Falset i, 

                                                           
1146 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.6 i doc.núm.12. 
1147 Doc.núm.17 de l’apèndix documental. 
1148 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1149 Doc.núm.17 de l’apèndix documental. 
1150 Doc.núm.17 de l’apèndix documental. 
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segurament, va ser un dels mestres de “menes” sards que van desembarcar a Barcelona 

l’any 1343.1151 De fet, entre els tres mestres que es documenten el 20 de febrer del 1344 

—data del document més antic en què apareix aquest personatge explícitament—, va ser 

el que va cobrar més diners pels treballs que havien dut a terme relacionats amb les 

“menes” d’argent. Per tant, devia estar més qualificat o devia tenir més experiència que 

els altres dos “magistros mineriarum argenti” que van venir amb ell (Simone de Surico 

i Gomite Barberii).1152 Posteriorment, el 15 d’agost del 1345, l’infant Pere manava que 

li paguessin a Leonardo de Dino el que li corresponia per haver treballat durant molt de 

temps en l’obra de les “menes” del comte.1153 En aquest sentit, creiem que després de 

cobrar el que se li devia, el mestre sard devia retornar a Sardenya durant una temporada 

perquè no hi ha cap altre document que en testimoniï la presència a Falset després 

d’aquella data. 

En segon lloc, amb la informació que aporta la carta del 27 de febrer del 1348, 

s’entreveu que se li havia demanat que tornés específicament per fer els “assaigs” de les 

“menes” d’argent. En concret, s’expressa explícitament que “Lahonardo és vengut aquí 

per fer los assaygs de les menes”. A més, també s’exposa que es va advertir Ramon 

Roca quan se li va encomanar la tasca que, si acudia Leonardo de Dino, ell hauria de 

deixar de fer els “assaigs”: “si·l dit Lahonardo venia aquí per fer los dits assa(y)gs que 

ell hagés assessar1154 de fer aquells”.1155  

Finalment, queda demostrat que Ramon Roca havia estat realitzant els “assaigs” 

per al comte —no sabem des de quan— fins a la vinguda de Leonardo de Dino.  

D’aquesta manera, podem considerar que Ramon Roca va ser el primer “assajador” 

conegut, en base a la documentació que s’ha localitzat. Tanmateix, és probable que el 

mateix Leonardo de Dino —entre d’altres possibles— hagués estat realitzant “assaigs” 

durant la seva primera etapa a Falset.  

 

Pel que fa al salari de l’“assajador”, hem vist que el comte li va assignar a 

Leonardo de Dino, a finals del 1348, una paga de cinc-cents sous barcelonesos 

anuals.1156 Per tant, d’entrada, el que destaca és que l’“assajador” Leonardo de Dino 

cobrava menys de la meitat del que percebia l’administrador Joan de la Seda. El qual, 

                                                           
1151 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.3. 
1152 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.6. 
1153 Doc.núm.12 de l’apèndix documental. 
1154 Sic. 
1155 Doc.núm.17 de l’apèndix documental. 
1156 Vegeu el doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
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com hem comentat en l’apartat anterior, havia de rebre mil dos-cents sous barcelonesos 

anualment en concepte de salari.1157 La qual cosa, doncs, ens dóna una idea de la 

importància i la trascendència que va conferir l’infant Pere al càrrec d’administrador i a 

la figura de Joan de la Seda després de la Pesta Negra. Però d’aquesta qüestió ja n’hem 

parlat abans. Centrem-nos ara en l’evolució que va experimentar el salari de Leonardo 

de Dino al llarg dels anys en què va exercir el càrrec. El qual —no ho oblidem— va 

ocupar-lo mentre va viure, mercès a la concessió vitalícia que li va atorgar l’infant Pere. 

En aquest sentit, algun temps després, Leonardo de Dino va veure recompensada la 

seva bona feina. Així, per tal de remunerar convenientment el seu treball, l’infant Pere 

va augmentar-li en cent sous barcelonesos més per any el salari d’“assajador” de les 

“menes” d’argent. Per tant, a partir del 27 de març del 1350, va passar a cobrar sis-cents 

sous barcelonesos cada any de forma vitalícia.1158  

Precisament, s’ha conservat una àpoca de pagament signada pel mateix Leonardo 

de Dino, del 21 de setembre del 1350, que així ho corrobora.1159 Tot comptat, Leonardo 

de Dino confessava i reconeixia a Joan de la Seda que li havia pagat sis-cents vint-i-cinc 

sous barcelonesos. Els quals, de fet, li eren deguts per haver estat treballant en els 

“assaigs” de les “menes” d’argent però per dos tipus de retribucions diferenciades. 

D’una banda, l’administrador li va fer efectiu l’abonament de cinc-cents vuitanta-tres 

sous i quatre diners barcelonesos pel salari que li corresponia com a “assajador” —el 

qual era, recordem-ho, de cinc-cents sous per any, de per vida— des de l’1 de juliol del 

1349 fins al 31 d’agost del 1350. Per tant, en primer lloc, li va pagar els diners que se li 

devien pels darrers catorze mesos de feina. I, d’altra banda, en segon lloc, Leonardo de 

Dino també va rebre quaranta-un sous i vuit diners barcelonesos. Els quals eren la part 

proporcional dels cent sous que l’infant Pere va sobreafegir per any al salari de 

l’“assajador”, per al període comprès entre el 27 de març i el 31 d’agost del 1350. És a 

dir, per cinc mesos i cinc dies.  

Amb relació a aquesta qüestió, si recordem el que hem vist en l’apartat anterior, era 

l’administrador qui havia de pagar el salari de l’“assajador”. La qual cosa havia de fer 

efectiva d’allò que obtingués de l’explotació de les “menes” d’argent. I, de fet, l’àpoca 

de pagament que acabem d’analitzar, entre d’altres, així ho corrobora. No obstant això, 

sembla que Leonardo de Dino va patir alguns endarreriments en el pagament del salari 

                                                           
1157 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.24. 
1158 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.52. 
1159 Doc.núm.63 de l’apèndix documental. 
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(“la pensió”) i aquesta circumstància va provocar que el comte assignés la comissió de 

pagar el sou de l’“assajador” a Guillem Estevill, col·lector general de les rendes i drets 

del comtat de les Muntanyes de Prades.  

Concretament, s’han localitzat dues cartes de l’infant Pere que mostren aquesta 

situació. D’una banda, el 5 de març del 1355, el comte va manar a Guillem Estevill que 

pagués, dels diners de la seva col·lecta, el salari de Leonardo de Dino. El qual no li 

havia estat pagat —segons reclamava el mateix Leonardo— des de feia catorze mesos. 

És a dir, se li devia la remuneració des del gener de l’any 1354.1160 D’altra banda, el 21 

de gener de l’any 1356, l’infant Pere va manar novament a Guillem Estevill que pagués 

a l’“assajador”, dels diners de les rendes comtals, allò que se li devia del salari 

corresponent a l’any anterior. A més, en aquesta mateixa missiva, l’infant Pere ja va 

encomanar-ne el pagament cada any, de llavors en endavant, al col·lector general de les 

rendes i drets de les Muntanyes de Prades: “E no res menys, vol(e)m e us manam que 

cascun any d’aquí avant li paguets e li donets la dita sua penció, segons la forma e tenor 

de la concessió per nós a ell feta”.1161  

Precisament, abans que es concretés el canvi de pagador, el darrer pagament que va 

rebre Leonardo de Dino en concepte de salari li va fer efectiu l’administrador Bertran de 

Revell. El qual va pagar a l’assajador un total de mil cent vuitanta-set sous barcelonesos 

per la feina feta fins al 31 de desembre del 1353.1162  

 

Aquesta comissió de pagar el salari de l’“assajador” al col·lector general, de fet, 

coincideix —com veurem en parlar del volum d’argent explotat— amb un període de 

recessió en la producció absoluta de metall preciós. La qual cosa justificaria, en part, 

aquesta disposició. A més, la mesura devia ser temporal perquè —a falta d’altres 

documents d’una mica abans en el temps— hi ha textos de l’any 1362 i posteriors que 

certifiquen que era l’administrador de les “menes” d’argent qui pagava els emoluments 

a l’assajador. Concretament, aquesta informació queda certificada en una de les “dades” 

(sortides de “mena” o de diners registrades) en el quadern de comptes de 

l’administrador per al període comprès entre el juliol del 1361 i el juny del 1362. Així 

mateix, també es pot comprovar en dues cartes posteriors, dels anys 1363 i 1364 

respectivament. 

                                                           
1160 Vegeu, a l’apèndix documental, el doc.núm.78. 
1161 Doc.núm.79 de l’apèndix documental. 
1162 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.75. 
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D’una banda, en la “dada” del quadern de comptes, s’hi inscriu el pagament a 

Jaumet Esteve pel seu salari com a “afinador dels assaygs” de l’any 1361.1163 D’altra 

banda, en les dues cartes citades, el comte Joan —el fill i successor de l’infant Pere— 

manava a mestre Bertran de Revell, l’administrador, que pagués el salari de 

l’“assajador” de les “menes” d’argent de l’any immediatament anterior. Precisament, 

ambdues són datades el mes de febrer: el 20 d’aquell mes de l’any 1363, l’una;1164 i el 

14 de febrer del 1364, l’altra.1165 Per tant, es tractava de la remuneració pels serveis 

prestats durant els anys 1362 i 1363.  

Altrament, la “dada” del llibre de comptes i les dues cartes també ens serveixen per 

constatar dues coses interessants: en primer lloc, és palès que en aquella època, almenys 

durant els anys 1361-1363, qui va exercir el càrrec d’“assajador” de les “menes” 

d’argent va ser Jaume Esteve; i, en segon lloc, podem comprovar que el salari que 

cobrava per fer els “assaigs” era de dos-cents sous barcelonesos (és a dir, deu lliures 

barceloneses). Per tant, Jaume Esteve tan sols cobrava una tercera part del que li havien 

pagat per any, d’ençà del 27 de març del 1350, a Leonardo de Dino. Així doncs, la 

retallada salarial és molt considerable. 

En aquest context, l’exercici del càrrec per part de Jaume Esteve a principis de la 

dècada dels 1360 també dóna fe que Leonardo de Dino ja no era l’“assajador” en 

aquella època. De fet, tal com hem vist en parlar d’aquest personatge a l’apartat referit a 

la participació dels sards en l’explotació minera de l’argent, Leonardo de Dino va morir 

a principis de l’any 1358. 

De fet, es constata la defunció d’aquest assajador d’origen sard en el llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360.1166 A més, se’n pot determinar la data 

aproximada a través de la informació recollida en algunes entrades de “mena”. En les 

dues primeres de l’any 1358, datades el dia 8 de gener, s’especifica que els “assaigs” de 

les dues respectives “menes” inscrites van ser fets encara “per Lunardo”. Mentre que la 

“granalla” resultant va ser afinada directament.1167 En l’entrada immediatament 

posterior, però, s’anota que es van fer fins a quatre “assaigs” per a una sola “mena” i 

que els van dur a terme Ramon Codines i Jaume Esteve (“· II· en Codines e ·II· en 

                                                           
1163 Doc.núm.87, fol.14r (a l’apèndix documental). 
1164 ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.21r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 

96, fotograma 312]. 
1165 ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.49v [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 

96, fotograma 342]. 
1166 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
1167 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental). 
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Jacme Steve”). La qual es va datar el 19 de gener del 1358. Aquell mateix dia, per a la 

“mena” següent consignada, també es va fer notar aquesta circumstància: “E preseren 

abans que·s pesàs, IIII asaig(s), · II· per cascun dels damunt dits.”. És a dir, novament, 

les proves van ser fetes per Ramon Codines i Jaume Esteve. A més, en aquesta darrera 

entrada, el fet que es prenguessin quatre “assaigs” s’explica “per ço com l’asaiador era 

mort”.1168 Per tant, Leonardo de Dino va morir entre el dia 8 i el 19 de gener de l’any 

1358.  

Altrament, en l’entrada que es va registrar a continuació, datada el 23 de març del 

1358, ja es fa referència als “hereus d’en Lunardo” com a membres d’una companyia 

minera en la qual Leonardo de Dino hi havia tingut part.1169 Per tant, es confirma el 

traspassament de l’assajador i que l’activitat minera, malgrat tot, va prosseguir sense 

interrupció. Ara bé, la mort de Leonardo de Dino va causar un daltabaix seriós en 

l’àmbit dels “assaigs”. La pèrdua es va notar fins a tal punt que, com hem vist, per a les 

dues primeres “menes” que es van gestionar immediatament després de la mort d’aquest 

assajador, dues persones diferents es van encarregar de fer fins a quatre “assaigs” per 

determinar la quantitat d’argent de cada “mena”.1170 En certa manera, en el text, es 

justificava aquest elevat nombre de proves per la defunció de Leonardo de Dino. La 

qual cosa dóna mostra de la vàlua d’aquest especialista d’origen sard i certifica la 

confiança que hi tenien dipositada l’infant Pere i l’administrador de les “menes” 

d’argent. 

En principi, els substituts de Leonardo de Dino per fer els “assaigs” de les “menes” 

d’argent explotades van ser Ramon Codines i Jaume Esteve. Els quals, més o menys de 

manera continuada, van seguir fent-los per duplicat. En molts casos, però, només en feia 

“assaig” un dels dos i, de forma habitual, aquest va ser Jaume Esteve. El qual, 

finalment, sembla que va ser qui es va acabar imposant com a assajador.1171  

En qualsevol cas, s’intueix que no hi havia plena confiança en el treball d’aquests 

dos personatges perquè les referències a la reserva de quantitats de “mena” per 

comprovar i verificar els resultats dels “assaigs” per part de l’administrador són 

recurrents des de la mort de Leonardo de Dino el 1358 fins a l’última de les “menes” 

inscrites en el quadern el 1360. Per exemple, de la “mena” registrada el 23 de març del 

                                                           
1168 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental). 
1169 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). Sobre la participació activa de Leonardo de 

Dino en l’explotació minera d’alguns “crosos”, vegeu l’apartat “5.4. La partició del benefici de l’argent 
entre el comte i les companyies de miners”. 

1170 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental).   
1171 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72, fol.14r-21r. 
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1358 en què tenien part els “hereus d’en Lunardo”, a més d’un “assaig” realitzat per 

Ramon Codines, s’especifica que “trameteren de la dita mena per fer asaig a Barchinona 

·III·  onçes” i que “se’n aturà mestre Bertran per verificar los asaigs } VII onces”.1172 Per 

a la “mena” inscrita després, a part de retenir-ne l’administrador “VII onces” novament, 

també “ne trameseren · I· asaig a Barchinona de ·III·  onces”.1173 Una situació semblant 

es va produir en l’entrada d’una altra “mena” datada el 28 de maig del 1359. En aquesta 

ocasió, igual que en algunes altres més posteriorment, Jaume Esteve va fer-ne un “asaig 

de ·III·  onces de mena”, un altre en Ramon Codines i, a més, l’administrador Bertran de 

Revell també va reservar-ne “·VIII·  onces”.1174 El 6 de setembre del 1359, per citar un 

altre cas anàleg que es va repetir en diverses ocasions, va fer “assaig” només en Jaume 

Esteve però també es consigna que, de la mateixa “mena”, “Té·n mestre B(e)rtran per 

comprovar més de · III·  onces”.1175 Més endavant, el 12 de novembre del 1359, Jaume 

Esteve va fer “assaig” d’una “mena” i, addicionalment, “n’estoyaren VI onces per 

comprovar”.1176 D’una altra de les “menes” del llibre, se’n va calcular i anotar el pes 

“ab los asaigs, dos, que·n pre(s) mestre B(e)rtran en ·I· paper per conprovar e Jacme 

Steve ·I·” el dia 4 de gener del 1360.1177 D’altra banda, un altre exemple paradigmàtic 

és el de dues “menes” registrades el 19 de febrer del 1360. En l’entrada de la primera, 

s’especifica que “pres en Jacme Stev(e) III onces d’asaig”, “ne pres altre asaig en 

Francesch Sanoguera, afinador de Barchinona, de ·III·  onces” i, a més a més, “ne 

preseren per conprovar ·III·  marchs, II onces”. La qual cosa, encara que reservant-ne 

una menor quantitat per comprovar, es repeteix en la següent “mena” inscrita aquell 

mateix dia.1178  

De fet, els exemples citats il· lustren una situació que va ser més o menys comuna 

en moltes de les entrades de “mena” del quadern del 1352-1360 després de la mort de 

Leonardo de Dino.1179 Per tant, hi va haver un major control sobre els “assaigs”. En 

altres paraules, la feina d’aquells que en van ocupar el càrrec després del traspassament 

del sard va ser constantment qüestionada o, almenys, va generar certs dubtes. En aquest 

sentit, és molt significatiu el fet que algunes mostres fossin enviades a Barcelona i 
                                                           

1172 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). 
1173 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). 
1174 Doc.núm.72, fol.15v (a l’apèndix documental). 
1175 Doc.núm.72, fol.18r (a l’apèndix documental). 
1176 Doc.núm.72, fol.18v (a l’apèndix documental). És a dir, addicionalment, es van reservar sis 

unces per fer la comprovació de l’“assaig”. Vegeu la veu “ESTOJAR (escrit també estotjar). v. tr.” a: 
A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 

1177 Doc.núm.72, fol.19v (a l’apèndix documental). 
1178 Doc.núm.72, fol.20r (a l’apèndix documental). 
1179 Vegeu doc.núm.72, fol.14r-21r (a l’apèndix documental). 
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avaluades per un afinador de la ciutat comtal, en diferents moments, per contrastar el 

resultat dels “assaigs”. Francesc Noguera, a més, va acabar treballant —com veurem en 

l’apartat següent— per a la cort comtal com a fonedor i afinador en època del comte 

Joan. 

En definitiva, el càrrec d’assajador es va veure mancat de continuïtat perquè suplir 

Leonardo de Dino no va ser gens fàcil. Així ho constata el fet que la desconfiança en el 

saber fer dels seus substituts es va dilatar en el temps. La qual cosa, a més, va provocar 

una llarga indefinició en el càrrec després de la mort del sard i aquesta no era pas una 

qüestió menor. Tal com s’ha exposat en aquest apartat, les tasques i funcions de 

l’assajador eren importants en diversos àmbits. Per tant, les dificultats per trobar un 

substitut de garanties li dóna molt més valor, tant a l’ofici en si —que requeria una 

especialització i unes habilitats metal·lúrgiques específiques— com a la feina 

desenvolupada per Leonardo de Dino al llarg dels anys que va exercir el càrrec. El qual, 

concretament, va ser l’assajador de les “menes” d’argent durant gairebé deu anys 

ininterrompudament, des del 1348 fins al 1358. De fet, veient la situació que va 

provocar la seva mort, podríem dir que aquell tècnic vingut des de Sardenya va exercir 

l’ofici amb molta solvència i va esdevenir imprescindible en aquest lloc de treball. És 

clar, doncs, que l’assajador de les “menes” d’argent més representatiu del període de 

regència de l’infant Pere va ser, sens dubte, Leonardo de Dino. El qual, juntament amb 

l’administrador mestre Bertran de Revell, són els dos oficials comtals vinguts de fora 

que van fer carrera a Falset gràcies a l’infant Pere (vegeu figura 32).  

 

L’interès mostrat en el resultat dels “assaigs” després de la mort de Leonardo de 

Dino també és significatiu en un altre sentit. Demostra —tal com s’ha mostrat en 

apartats anteriors— que els “assaigs” eren primordials en el sistema de partició que 

s’havia establert al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença.  

Els “assaigs” havien estat gairebé imprescindibles, sobretot, quan el repartiment del 

benefici havia estat regulat per les disposicions de les primeres i les segones 

ordinacions, promulgades el 1344 i el 1348 respectivament.1180 Segons les quals, la 

partició es realitzava en funció de la quantitat d’argent que contenien les “menes”.  

 

 

 
                                                           

1180 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.10 i doc.núm.31. 
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FIGURA 32. Relació cronològica dels administradors i assajadors en època del 

comte Pere (1342-1358)  

 

D’una banda, comte i miners es partien les “menes” —abans de fer-ne la fusió— en 

determinades ocasions, quan proporcionalment aquestes “menes” tenien un contingut 

d’argent superior a una determinada quantitat. D’altra banda, també es podien partir el 

metall preciós produït, quan s’obtenia a partir d’altres “menes” amb un percentatge molt 

petit d’argent entre els seus components. En el primer supòsit, tant el 1344 com el 1348, 

la normativa va establir que el resultat dels “assaigs” seria la referència quantitativa a 

partir de la qual es fixaria el preu de venda de la part de “mena” pertanyent als miners. 

Com hem vist en parlar de la partició en apartats anteriors, les companyies mineres 

havien de vendre la seva part forçosament a l’administració comtal, sempre i quan hi 

hagués numerari suficient per fer efectiva la compra en un termini determinat.1181 A més 

a més, quan va entrar en vigor la normativa del 1348, els “assaigs” també van ser 

utilitzats per determinar la porció de “mena” que pertocava a cadascú —comte i 

miners—, perquè es van establir diversos percentatges de partició diferents (variables en 

funció de la quantitat d’argent que contingués cada “mena”). Així doncs, fent els 

“assaigs” es donava celeritat a l’operació de partició i de fixació de preus de les 

“menes” de les companyies mineres, ja que no calia esperar a la fosa i afinament de la 

totalitat de l’argent. 

                                                           
1181 Vegeu, a l’apèndix documental: el capítol 11 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de 

l’apèndix documental) i el capítol 13 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
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Nogensmenys, els “assaigs” van continuar sent importants posteriorment, a pesar 

de la modificació substancial que va patir el model de partició amb la promulgació de 

les terceres ordinacions. Segons les quals, un cop produït el metall preciós, els miners 

havien d’entregar al comte la cinquena part de l’argent fi obtingut —no part de la 

“mena”— en tots els casos.1182 Per tant, en teoria, l’“assaig” deixava de ser funcional 

perquè la porció que li corresponia al comte la prendria després de l’obtenció de tot el 

metall noble: era innecessari fer l’“assaig”  per determinar la quantitat aproximada de 

metall preciós d’una “mena” si la partició es realitzava pesant l’argent obtingut. A més, 

després de la promulgació de les ordinacions del 1352, no es va fer efectiu el dret de 

compra de la part pertanyent a les companyies mineres en cap de les entrades de “mena” 

registrades en el llibre de comptabilitat del 1352-1360.1183 Per tant, si no calia calcular 

la quantitat d’argent de les “menes” per poder fixar-ne un preu, tampoc tenia sentit fer 

els “assaigs” per aquest motiu.   

A la pràctica, però, es continuaren fent i registrant “assaigs” de forma regular 

després de la promulgació de les ordinacions del 9 de març del 1352. Les dades inscrites 

en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 així ho confirmen.1184 Per 

tant, no s’abandona el sistema que s’havia utilitzat amb anterioritat sinó que el resultat 

de l’“assaig”  continuava sent l’indicador bàsic per fer la partició malgrat que ja no en 

determinés el percentatge. Segurament, no es va deixar de banda aquesta pràctica per la 

demora temporal que suposava l’aplicació de tot el procediment de fosa de la “mena” i 

afinament del metall. Conseqüentment, l’ofici d’assajador —l’encarregat de fer la 

prova— mantenia la seva jerarquia. 

Com hem vist en parlar de la partició del benefici entre comte i miners, l’“assaig” 

era l’operació bàsica que s’utilitzava com a referent per poder fer les particions. En 

essència, es feia aquesta prova per poder establir de forma aproximada la quantitat 

teòrica d’argent que hi havia en cada “mena”. Amb la qual cosa, es podien fer les 

particions entre comte i miners amb celeritat i rapidesa, molt abans de fondre els 

minerals.  

Així doncs, en general, l’assajador seleccionava una mostra de tres unces de pes de 

la “mena” (uns 100 grams) i fonia el mineral d’aquesta mostra —aplicant tots els 

procediments metal·lúrgics necessaris— per obtenir-ne l’argent fi. És a dir, s’utilitzava 

                                                           
1182 Vegeu els capítols 1 i 2 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1183 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
1184 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
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el mateix mètode que s’utilitzaria per beneficiar tot l’argent de la “mena” però a petita 

escala. Posteriorment, prenent el resultat de l’“assaig” com a referent, es podia calcular 

la quantitat total de metall preciós que contindria la totalitat de la “mena” assajada. Per 

extrapolar el resultat de l’operació, es feia una regla de tres simple, a partir de la 

comparació entre el pes inicial de la mostra de “mena” (tres unces), la quantitat final 

d’argent obtingut a partir de la porció analitzada i el pes total de la “mena” en conjunt. 

Per tant, les quantitats calculades a partir d’un “assaig” eren aproximacions orientatives. 

En tot cas, com veurem en un apartat posterior, s’utilitzava una acurada relació de pesos 

per raó de la precisió que requeria l’operació i els càlculs posteriors. 

Segons les ordinacions del 1344, l’“assaig” de la “mena gentil” aportada pels 

miners s’havia de realitzar prenent-ne una mostra de tres unces de pes. Aquesta 

circumstància està documentada en dos dels capítols d’aquella normativa, amb 

expressions tals com: “[De la] qual mena se deja pendre asaitg de ·III·  onçes”1185 o bé 

“que li’n sien liurades ·III·  onçes per fer-ne asaitg”.1186 En les ordinacions del 1348, 

però, hi ha una certa confusió en aquest sentit. D’una banda, en el capítol 5 s’exposa: 

“aquelles · IIII·1187 onçes de mena o més o menys que·l [dit] administrador darà per 

assaig al dit Leonardo, assajador”.1188 I, de l’altra, en el capítol 13 trobem l’expressió: 

“en ·III·  unçes de mena de que sia fet assaig per lo dit assaiador nostre”.1189  Per tant, en 

base a aquesta ambigüitat, sembla que no hi havia una quantitat estipulada, ni fixa, per 

fer els “assaigs” l’any 1348. En aquest sentit, a més, també cal assenyalar que en una de 

les còpies de les ordinacions del 1348, concretament en aquella que s’incloïa al final del 

primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda, hi trobem un 

fet destacable. I és que, en el trasllat del mateix capítol 13 de les ordinacions, es pot 

comprovar que en l’expressió “en ·III· onçes de mena” realment hi ha un “·IIII·” però 

amb la primera “I” rascada.1190 Per tant, tot i que la versió final de la disposició 

determina que l’assaig havia de ser de tres unces, la versió primigènia també establia 

que l’assaig havia de ser de quatre. La qual cosa, encara genera més dubtes sobre 

aquesta qüestió. Ara bé, no hem d’oblidar que, tal com hem advertit en parlar de les 

ordinacions, aquella còpia del llibre d’administració devia ser immediatament anterior 

                                                           
1185 Vegeu el capítol 11 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1186 Capítol 12 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1187 Sic. 
1188 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1189 Capítol 13 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1190 Doc.núm.31 de l’apèndix documental, còpia “C:”. En concret, vegeu: ADM, secció Entença, 

lligall 1, doc.núm.45, fol.38r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 48, fotograma 372]. 
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al text que finalment es va publicar el 14 de desembre del 1348. Per tant, és possible que 

hi hagués la voluntat de modificar la quantitat amb la qual s’havia estat fent l’“assaig” 

—ampliant amb una unça més el que establien les ordinacions anteriors del 1344— però 

que finalment aquesta possibilitat fos descartada.  

Per tant, hi ha una certa ambigüitat pel que fa a la quantitat que s’utilitzava per fer 

els “assaigs” (3 ó 4 unces). Precisament, aquesta confusió és palpable en les primeres 

“reebudes” registrades sota la supervisió de Joan de la Seda. El qual va inaugurar la 

seva etapa com a administrador fent inventari de les “menes” que hi havia a la “casa de 

les menes”. Així, les “reebudes” inicials del seu primer llibre d’administració, 

registrades a partir del dia 1 d’octubre del 1348, fan referència a les “menes” d’argent 

que havien estat recollides quan Jaume Fiveller era l’administrador i que encara no 

havien estat foses.1191 En el document, com es va fer notar en un article publicat l’any 

2005,1192 es pot comprovar com inicialment estava projectat fer els “assaigs” amb 4 

unces de “mena”. Aquesta quantitat plantejada en un primer moment, però, es va anar 

modificant a mesura que s’anaven anotant els resultats dels diferents “assaigs”, canviant 

el “·IIII·” per un “·III·”. 

Les “reebudes” —que eren cadascuna de les entrades de “mena”— tenien una 

estructura predeterminada i, per regla general, incloïen informació diversa sobre les 

“menes” entregades pels miners. És a dir, eren una espècie de formulari —amb diverses 

variants puntuals— que s’anava omplint a mesura que s’actuava sobre cadascuna de les 

“menes”. Així, l’anotació del pes total, el resultat de l’“assaig”, la proporció 

corresponent al comte, algunes equivalències per facilitar els càlculs posteriors i la 

quantitat d’argent que hipotèticament s’obtindria, es succeïen gradualment.1193  

Aquesta estructura, l’emplenament sistemàtic de les dades i la correcció en la 

quantitat assajada, ens fa suposar que el registre va seguir un patró bàsic en —

almenys— les “reebudes” de l’inventari. En primer lloc, només es devia anotar la 

quantitat total de “mena” i el nom de la companyia que la va entregar però, a la vegada, 

es va anar forjant l’estructura bàsica de la “reebuda” a manera de fitxa en blanc. És a 

dir, es devien formular els encapçalaments que, més endavant, facilitarien el registre del 

resultat de l’assaig, de l’equivalència d’una lliura i de la quantitat total d’argent que 

contenia cada “mena”. 

                                                           
1191 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r i següents. 
1192 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360, nota 17. 
1193 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.359. 
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Va ser després —un cop fet l’“assaig”— que es van anar completant les dades, 

omplint els espais buits que s’havien deixat inicialment. Precisament, en algunes de les 

“reebudes” d’aquest inventari no s’hi va anotar finalment el resultat de l’“assaig” i, en 

gairebé totes, no es va registrar l’equivalència de la lliura ni la quantitat total d’argent 

que contenia la “mena”. A més, en algunes de les que es va anotar el resultat de la 

prova, el registre de les dades ocupa més espai del que havia estat reservat inicialment. 

Per tant, és per aquestes característiques per les quals creiem que l’anotació del resultat 

de l’“assaig” i la resta d’informació es va fer amb posterioritat. 

Així doncs, en fer l’esquelet del formulari, quan encara no es tenia el resultat de 

l’“assaig”, és quan es va especificar que cadascun dels “assaigs” seria de “·IIII· unçes 

de mena”. L’espai reservat per anotar-ne el resultat, però, restava en blanc a l’espera de 

fer-lo efectiu. Més endavant, a mesura que s’anaven succeint els “assaigs” —realitzats 

amb tres unces de “mena”—, s’anaven anotant els resultats a les diferents “reebudes” i 

s’anava substituint el “·IIII·” inicial per un “·III· ”. La qual cosa es va fer rascant-ne o 

cancel·lant-ne la primera “I”. En definitiva, es va anar imposant el registre del resultat 

de l’“assaig” de tres unces malgrat que primerament, amb el formulari encara per 

omplir, s’havia plantejat que seria de quatre. 

De fet, en un exemple de “reebuda” de mostra, a mode de plantilla, que hi ha a la 

primera pàgina del llibre d’administració de Joan de la Seda, es detalla el que “pesa lo 

assaig de · IIII· u[nçes] de mena”.1194 Per tant, quan encara no s’havien començat a 

registrar les “menes” en el llibre, en una plantilla per saber com redactar les “reebudes” 

venidores, es va especificar que la prova es feia amb quatre unces de “mena”. 

Altrament, en una de les “reebudes” del llibre, s’hi exposa: “De la qual, pesa lo assaig 

de ..... IIII·  unçes de mena, lo qual fo fet per Leonardo ..... }”.1195 Per tant, en aquesta 

ocasió, s’especifica clarament que l’“assaig” era de quatre unces. Tanmateix, cal fer 

notar que el resultat no hi va ser anotat. Així doncs, es referma la teoria per la qual 

primer s’anotava el cos del formulari i després —un cop realitzada la prova— 

s’apuntava el resultat. De fet, en els altres casos que hem vist, va ser llavors quan es va 

corregir la quantitat a “III” unces. És a dir, en registrar el pes d’argent obtingut en 

l’“assaig”, va ser quan es va rascar, ratllar i cancel·lar la primera “I” del “IIII·” que hi 

havia inicialment al manuscrit.  

                                                           
1194 Doc.núm.22, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1195 Doc.núm.22, fol.5r (a l’apèndix documental). 
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En aquesta línia, en una altra de les “reebudes” de l’inventari fet per Joan de la 

Seda, fent referència a una de les “menes”, s’especifica: “De la qual, fo fet per en 

Leonardo en temps d’en Jacme Fiveller assaig de ..... IIII unçes”.1196 Per tant, en aquesta 

ocasió, la referència és molt més explícita. D’aquesta manera, quan Jaume Fiveller era 

l’administrador, és possible que els “assaigs” es fessin realment amb una porció de 

quatre unces de “mena”, malgrat el que determinaren les ordinacions del 1344. Amb 

l’arribada de Joan de la Seda, progressivament, això es devia anar canviant i es va 

recuperar la quantitat de tres unces per fer l’operació. 

En tot cas, en les “reebudes” registrades després de la promulgació de les segones 

ordinacions —el 14 de desembre del 1348—,1197 la imprecisió inicial desapareix i queda 

clar que l’“assaig” era de “·III·  unçes” en tots els casos. La qual cosa es pot comprovar 

en les entrades de “mena” que van ser gestionades directament per Joan de la Seda a 

partir de la “Vigília de Nadal del any XLVIII”.1198 Per tant, amb la publicació de les 

ordinacions, es va definir la pauta que determinaria la manera de procedir posterior, 

marcada específicament per les clàusules definitives de la nova normativa. En altres 

paraules, tot i que es plantegés la possibilitat de fer els assaigs amb quatre unces de 

“mena” —i, de fet, almenys un se n’havia efectuat en època de Jaume Fiveller—, 

finalment, es va optar per seguir les mateixes directrius que ja havien establert les 

primeres ordinacions del 1344. És a dir, la quantitat de tres unces (uns 100 grams) es va 

acabar imposant com a quantitat estandarditzada per fer els “assaigs”. En aquest sentit, a 

la vila sarda d’Iglesias, els “assaigs” per determinar el contingut d’argent també es 

realitzaven a partir de tres unces de “vena” (nom que rebia el mineral extret de les 

mines).1199 Per tant, és possible que aquesta circumstància tingués alguna influència 

sobre la decisió adoptada al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. En 

altres paraules, a Falset, potser es va imposar la quantitat de tres unces per realitzar les 

proves per influència sarda, a través de Joan de la Seda. 

Un cop s’havia fet l’“assaig”, se n’havia de guardar l’argent fi resultant de la 

mostra, juntament amb l’albarà que contenia la referència bàsica de la “mena”, en una 

capsa. Tot plegat, a l’espera i fins que l’administrador “haja diffinició de compte de la 

mena damunt dita”.1200 És a dir, l’“assaig” havia de romandre guardat i a disposició de 

                                                           
1196 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.5v. 
1197 Doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1198 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.7r i següents. 
1199 Vegeu: M.TANGHERONI (1985), La città dell’argento..., pàg.103. 
1200 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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l’administrador perquè aquest havia de calcular la quantitat total d’argent que 

proporcionalment, en base als resultats de la prova, es podria obtenir de cadascuna de 

les “menes” assajades. En aquest sentit, a la pàgina 1 del primer llibre d’administració 

de Joan de la Seda, hi ha la possible plantilla per fer l’albarà de cada porció de “mena” 

assajada que es guardava en capces diferenciades: 

“Ha en aquesta capça, la qual fo dels . . .1201 marchs de mena qui 
foren de la companyia d’aytal, la qual és senyalada en lo libre ab ·G· e fo 
donada a Leonardo per fer assaig: ·III·  unçes de mena.” 1202 

Amb la qual cosa, podem saber exactament quina informació recollia l’albarà i els 

fonaments del sistema de classificació que es feia servir. Aquesta plantilla, però, també 

és possible que fos utilitzada únicament per referenciar aquella quantitat de “mena” que, 

ocasionalment, era reservada i conservada “per testimoni de veritat”. Concretament, en 

cinc de les “reebudes” que va registrar Joan de la Seda en el seu primer llibre 

d’administració, s’especifica que “romaseren” (romangueren) tres unces “per testimoni 

de veritat” d’aquelles “menes” concretes registrades. Fins i tot, en una, s’especifica que 

foren guardades “en l’armari” i, en altres dues, “en una capça”.1203 De fet, una de les 

“reebudes” en què s’especifica que es van reservar tres unces de “mena” com a 

“testimoni de veritat” té com a referència identificativa la lletra “·G·”,1204 com en la 

plantilla citada. És a dir, en l’albarà hi havia una correlació amb les lletres d’ordre del 

llibre d’administració. No obstant tots aquests exemples, referits a quantitats de “mena” 

reservades, creiem que l’albarà que recollia la informació relativa a les “menes” 

assajades i que acompanyava el resultat encapsat no devia ser molt diferent al model 

que hi havia en la primera pàgina del llibre d’administració de Joan de la Seda.    

 

Pel que fa al lloc on es duien a terme els “assaigs”, les referències documentals són 

escasses. Per exemple, en encomanar l’ofici d’“assajador” a Leonardo de Dino el 8 de 

novembre del 1348, l’infant Pere no va concretar on s’havien de fer els “assaigs” de les 

“menes” d’argent. En aquella concessió tan sols se li demanava que els dugués a terme 

dins del territori de la senyoria comtal, sense cap més especificació: “Ordinantes quod 

                                                           
1201 Sic: punts suspensius. 
1202 Doc.núm.22, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1203 Vegeu les “reebudes” referenciades amb les lletres ·A·, ·F·, ·G·, ·L· i ·M· del primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda: doc.núm.22, fol.4r, 5r i 7r (a l’apèndix 
documental). 

1204 Doc.núm.22, fol.5r (a l’apèndix documental). 
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omnia assagia que per vos fient ex mineris antedictis faciatis infra loca dicti comitatus 

nostri Montanearum de Prades et baronie d’Entença et non alibi”.1205  

Sobre aquesta qüestió, no en tenim cap més referència per a l’època del comte Pere. 

En canvi, però, es fa esment de “la casa dels asaygs” en el cinquè llibre de comptes de 

l’administrador Bertran de Revell, el qual va ser gestat per retre comptes sobre la gestió 

durant el període comprès entre l’1 de juliol del 1361 i el 30 de juny del 1362.1206  Per 

tant, com era d’esperar, hi devia haver un forn específic habilitat per fer els “assaigs”. 

Malauradament, però, no se’n sap res més. 

 

 

6.3. L’OBTENCIÓ DEL METALL NOBLE: EL FONEDOR I AFINADOR DE 

L’ARGENT 

En l’explotació minera de l’argent, un dels estadis bàsics i primordials és l’obtenció 

del metall blanc. Per tant, en el cas que estem tractant, hi havia de jugar un paper 

principal l’encarregat de dur a terme la fosa i l’afinament de l’argent. Malgrat això, són 

poques les dades que tenim sobre aquest ofici i sobre les persones que el van exercir en 

època del comte Pere, si ho comparem amb la informació referida —per exemple— a 

l’administrador o l’assajador. En qualsevol cas, al llarg del present apartat, s’analitzaran 

les funcions i responsabilitats que tenia qui ocupés el càrrec de fonedor–afinador de la 

cort comtal. Paral·lelament, s’abordarà l’estudi dels procediments a través dels quals 

aquell oficial comtal obtenia l’argent fi. En altres paraules, també intentarem conèixer i 

explicar els mètodes i tècniques metal·lúrgiques que li permetien transformar el mineral 

en metall i després purificar-lo. 

 

En els primers anys de regència del comte Pere, la fusió dels minerals 

s’encarregava a “mestres” qualificats, a canvi d’una quantitat de diners en concepte de 

salari o lloguer. Així ho podem comprovar en un document del 17 de gener del 1345, en 

què el comte Pere manava que s’entregués a Bernat Gascó tot el que fos necessari per 

fer efectius diversos pagaments. Entre els quals, hi havia el salari o lloguer dels mestres 

que feien les fusions de les “menes” d’argent i altres metalls: “ (...) ac aliis 

quibuscumque missionibus necessariis fundicionibus dictarum mineriarum et aliarum, 

                                                           
1205 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1206 Doc.núm.87, fol.14r-14v (a l’apèndix documental). 
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et salario seu logerio \magistrorum/ qui de dictis mineriis fundiciones fecerunt et 

facient supradictas”.1207 Per tant, deduïm que no hi havia una única persona que 

s’ocupés de la fusió de l’argent, sinó que se’n devien encarregar diversos i diferents 

experts en metal·lúrgia. Amb la qual cosa, en aquells moments, no devia existir el 

càrrec de fonedor de les “menes” d’argent com a tal o, almenys, no estava prou definit. 

En tot cas, el text citat també constata que —a més de pagar als mestres que feien les 

fusions— el comte sufragava qualssevol despeses necessàries per fondre les “menes” 

d’argent i d’altres metalls.  

A més, aquest document també constata que el tractament de mestre devia fer 

referència a algú especialista en la fosa del mineral i l’afinament dels metalls. De fet, 

també corroboraria que els tres “magistros mineriarum argenti” de Sardenya 

documentats el 1344,1208 que arribaren un any abans a Falset,1209 es devien dedicar 

majoritàriament a fer treballs de fosa i afinament. Per analogia, creiem que Bertran de 

Revell devia rebre el tractament de mestre també per aquesta especialització en temes 

relacionats amb la metal· lúrgia.  

En aquesta línia, una àpoca de rebut datada el 20 de febrer del 1349 també té 

relació amb aquesta qüestió, malgrat que no hi queda clar el concepte pel qual Leonardo 

de Dino, Antic Çaloreda i Simó de Prat rebien trenta-cinc lliures barceloneses de part de 

l’administrador Joan de la Seda.1210 De les quals, una part, la rebien en diners 

amonedats (“in peccunia numerata”) i l’altra part a compte de les despeses d’afinament 

de més de quatre quintars de mena d’argent. És a dir, una porció d’aquelles trenta-cinc 

lliures havia servit per pagar les despeses ocasionades en l’afinament realitzat pels tres 

beneficiaris del pagament. Per tant, encara que no s’hi especifiqui explícitament, és de 

suposar que la quantitat registrada era el salari o la compensació econòmica —restades 

les costes— per haver dut a terme els treballs metal·lúrgics per obtenir el metall blanc. 

La qual cosa, precisament, entroncaria amb el que s’ha comentat anteriorment. No hi 

havia una persona específica dedicada a la fosa i afinament de l’argent. En aquest cas, 

fins i tot l’assajador Leonardo de Dino va participar d’aquesta operació.  

En aquest context, corroboraria la implicació d’aquests tres personatges en els 

treballs metal·lúrgics de fosa i afinament de l’argent, el fet que Antic Çaloreda va 

treballar a la seca de Barcelona com a “fonador” durant quatre mesos i dos dies, l’any 

                                                           
1207 Doc.núm.11 de l’apèndix documental. 
1208 Doc.núm.6 de l’apèndix documental. 
1209 Doc.núm.3 de l’apèndix documental. 
1210 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.40. 
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1353 o 1354.1211 És a dir, si tenim en compte que Leonardo de Dino era l’assajador del 

comtat i Antic Çaloreda va exercir de fonedor a la seca barcelonina durant una 

temporada, creiem que l’àpoca de rebut citada anteriorment devia fer referència al 

pagament pels serveis prestats en l’afinament d’argent per al comte de les Muntanyes de 

Prades. 

En qualsevol cas, poc després, es va acabar amb aquella indefinició que —a tenor 

dels documents exposats anteriorment— devia caracteritzar els primers anys 

d’explotació. Així, el dia 1 de juliol de l’any 1349, l’infant Pere va encomanar l’ofici 

dels afinaments de les “menes” d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol del comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença a una persona concreta: mestre Bertran 

de Revell.1212 Precisament, hem vist en apartats anteriors que aquest mateix personatge 

va exercir d’administrador de les “menes” d’argent més endavant. Efectivament, va ser 

posteriorment que fou el cap visible i màxim responsable de la gestió de l’explotació 

minera de l’argent. En concret, tal com s’ha assenyalat en parlar sobre el tema, va ser el 

29 d’abril de l’any 1352 quan l’infant Pere va encomanar a Bertran de Revell l’ofici de 

l’administració de les “menes” d’argent.1213 Per tant, primer va ser l’afinador i, gairebé 

tres anys després, se li va confiar formalment el càrrec d’administrador. 

Tornant al que veníem explicant, mestre Bertran de Revell va ser l’afinador d’ençà 

de l’1 de juliol del 1349. Així, en virtut de la carta que l’acreditava com a tal, podia 

afinar i fer afinament de les “menes” d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol que 

tenia el comte i que es trobaven o es podien trobar en els llocs i termes del domini 

comtal sempre que ho cregués convenient i fos necessari. Si més no, havia de fer-ho 

cada vegada que li fos requerit per part de l’administrador de les “menes”, assumint-ne 

el comte els costos i les despeses. En el document de concessió, l’infant Pere també va 

ordenar a Bertran de Revell que, tots els afinaments que realitzés, els havia de fer a la 

casa del comte anomenada “la fusina” o bé a la roda que en ocasió d’això el comte 

havia fet fer i construir de nou, i no pas en un altre indret. D’una banda, la fusina 

(“domum nostram vocatam ‘la fusina’”) estava situada  a prop de la vila de Falset i, de 

l’altra, la roda (“rotam”) era —dins del terme de Falset— a la ribera del riu Siurana. 

S’estableix, però, que l’afinador no hi havia de colar les escòries de les “menes” a la 

roda: “Ita, tamen quod in dicta rota non ten(e)amini colare crassas mineriarum 

                                                           
1211 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie General, núm.1971, fol.64r i 64v. 
1212 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.45. 
1213 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
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predictarum”.1214 Per altra part, Bertran de Revell també estava obligat a anar i 

romandre als “crosos” d’argent, d’alcofoll i d’altres metalls per cercar-hi i fer-hi cercar 

“menes” sempre que fos necessari, a utilitat i profit del comte, ja fos amb 

l’administrador Joan de la Seda com també sense ell.  

Pel que fa a la paga pel treball realitzat i els serveis prestats, a Bertran de Revell se 

li va assignar un salari de mil sous barcelonesos cada any, a dividir en tres terços anuals. 

Dels quals, el primer terç havia de ser de dos mesos i començar pel primer dia del mes 

de juliol del 1349 —data de la concessió del càrrec—, pels quals li havia de ser satisfeta 

la part proporcional que en correspongués. El segon terç començaria a partir de l’1 de 

setembre següent i el restant terç s’havia d’iniciar el primer dia de gener de l’any 1350. 

De llavors en endavant, com establia l’infant Pere, se li hauria de pagar de quatre en 

quatre mesos cada any. Es completarien, d’aquesta manera, els tres terços estipulats. En 

aquest sentit, per aquella quantitat de diners, Bertran de Revell havia de dirigir, regir i 

administrar bé, fidelment i legalment l’ofici de la fosa i la resta d’atribucions que se li 

assignaven. Finalment, en la carta de concessió de l’ofici, també s’hi esmenta que el 

pagament del salari —igual que succeïa amb el de l’assajador, per exemple— li havia 

de fer efectiu l’administrador d’allò que obtingués de les “menes” explotades.1215  

En definitiva, l’infant Pere va encomanar l’ofici dels afinaments de les “menes” a 

Bertran de Revell el dia 1 de juliol del 1349. Així doncs, en un moment determinat, 

després de la Pesta Negra del 1348, coincideix que tres dels principals càrrecs en la 

gestió i el control de l’explotació minera de l’argent estaven en mans de gent que 

provenia d’altres zones mineres de l’Occident medieval. En primer lloc, des de l’1 

d’abril del 1348, era l’assajador de les “menes” d’argent el sard Leonardo de Dino.1216 

En segon lloc, Joan de la Seda —qui treballava a la seca d’Iglesias—1217 va començar a 

exercir les tasques d’administrador de les “menes” d’argent a partir del dia 1 d’octubre 

del 13481218 i l’infant Pere li va encomanar l’ofici formalment vint dies després.1219 

                                                           
1214 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1215 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.45. 
1216 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.28. 
1217 Vegeu, en aquest sentit: ACA, Reial Cancelleria, registre núm.1018 (“Pere III el Cerimoniós. 

Sardinie 8, Pars Ia”), fol.74r-75v; ADM, secció Prades, lligall 11, doc.núm.188, fol.66r [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 90, fotograma 543]. De fet, Joan de la Seda exercia l’ofici de l’assaig dels 
alfonsins d’argent de la seca d’Iglesias —entre d’altres— des de l’any 1337. ACA, Reial Patrimoni, 
Mestre Racional, Volums, Sèrie general: núm.2036/3 (fol.14r-41r), núm.2036/6 (fol.15r-25v), 
núm.2037/2 (fol.1r-21r), núm.2043/1-2 (fol.1r-15v i 26r-47v), núm.2043/7 (fol.2r-24r).  

1218 El registre d’entrada de les “menes” d’argent en el seu primer llibre d’administració s’inicia 
aquell dia. Vegeu: doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 

1219 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.24. 
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Finalment, mestre Bertran de Revell, que era de Grésivaudan i havia estat fent 

prospeccions mineres a la castlania de Maurienne (comtat de Savoia),1220 va començar a 

exercir de fonedor i afinador a partir de l’1 de juliol del 1349. Així doncs, el comte Pere 

també va designar una persona experimentada i relacionada amb l’explotació minera de 

l’argent per fer els afinaments. 

Per tant, entre aquesta darrera data i finals del 1350 —quan Joan de la Seda va 

tornar suposadament a Iglesias—, els oficials comtals que administraven l’explotació 

minera de l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença provenien 

d’Iglesias (Sardenya) i del comtat de Savoia (als Alps). L’infant Pere va recórrer a 

especialistes en la matèria de fora en un moment especialment delicat, com va ser 

després de la pandèmia de la Pesta Negra. Les persones que ocuparen els principals 

càrrecs de l’organigrama de gestió i de control de l’explotació minera de l’argent, en 

aquells moments, van ser reclutats fora dels territoris del comtat. En definitiva, 

l’experiència i l’especialització en van determinar l’elecció. 

 

En un altre ordre de coses, en virtut del document en què s’atorga l’ofici a Bertran 

de Revell l’1 de juliol del 1349,  l’afinador cobrava —com hem vist— mil sous 

barcelonesos anualment. Per tant, tenia un salari que corresponia exactament al doble 

del que li pagaven a l’assajador en aquells moments. Recordem que l’infant Pere, quan 

va encomanar a Leonardo de Dino l’ofici dels “assaigs” de les “menes” d’argent de 

forma vitalícia, el 8 de novembre del 1348, va establir que el salari que li corresponia 

era de cinc-cents sous barcelonesos cada any.1221 Si bé és cert que se li va augmentar en 

cent sous barcelonesos el salari anual, aquesta circumstància no es va produir fins al 27 

de març del 1350.1222 En canvi, per una altra part, la paga de l’afinador s’acostava molt 

a la del cap visible de l’explotació minera, l’administrador de les “menes”. El qual, 

exercint el càrrec Joan de la Seda —qui va ser administrador a partir de l’1 d’octubre 

del 1348—, percebia mil dos-cents sous barcelonesos cada any.1223 Per tant, deduïm que 

aquesta distribució salarial demostra allò que intuíem en iniciar el present apartat, el 
                                                           

1220 Com s’ha apuntat en parlar de Bertran de Revell en l’apartat dedicat a l’ofici d’administrador de 
les “menes”, aquest personatge era de Grésivaudan (vall dels Alps francesos) i havia estat cercant mines 
al comtat de Savoia el 1342. Vegeu: M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du minerai au pouvoir…, 
pàg.55 i 179. Així mateix, en trobareu tota la informació a: Archives départementales de la Savoie (AdS), 
SA 16008: Compte de châtellenie de Maurienne (1342-1343), fol.XV, XVI i XXI. Aquest document es 
pot consultar en línia, a la pàgina web: http://www.savoie-archives.fr/5235-consultation-en-ligne-des-
comptes-de-chatellenie-et-de-subsides.htm . Darrera consulta: 09/01/2014. 

1221 Doc.núm.28 de l’apèndix documental. 
1222 Doc.núm.52 de l’apèndix documental. 
1223 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
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responsable de fondre i afinar l’argent havia de jugar un paper principal en el conjunt de 

l’explotació minera. Sempre, però, a l’ombra de l’administrador. A més, tenint en 

compte que Bertran de Revell venia de treballar al comtat de Savoia, segurament, també 

era —igual que en el cas de Joan de la Seda— una aposta de l’infant Pere. 

Paradoxalment, però, la dada més interessant de remarcar en aquest context, és que 

Bertran de Revell, com a afinador, tenia un salari molt més elevat que el que després se 

li va assignar en encomanar-li l’ofici de l’administració de les “menes” d’argent. 

Efectivament, el 29 d’abril de l’any 1352, es va establir que, per ser el màxim 

responsable de la gestió de l’explotació de l’argent, cobraria sis-cents sous barcelonesos 

per any.1224 De fet, desconeixem si va compaginar els dos càrrecs de forma simultània, 

però no deixa de ser estrany que acceptés aquesta reducció salarial tan gran. 

Comparativament, aquell salari és molt inferior, tant si ho comparem amb el de 

l’anterior administrador com si ho fem amb el que cobrava el mateix Bertran de Revell 

com a afinador. Per tant, hi ha d’haver una explicació raonable que justifiqui aquest 

canvi. La qual, però, encara no s’ha sabut trobar.  

A més, si bé és cert que —tal com hem apuntat en parlar de la figura de 

l’administrador en apartats anteriors— l’infant Pere va ampliar-li el salari després, 

aquest augment no es va produir fins al 7 de febrer del 1356. En aquella data, l’infant 

Pere va concedir a Bertran de Revell que se li pagarien, en addició al salari fix que 

tenia, els diners obtinguts per la venda de la sajonia de la vila de Falset cada any.1225 Per 

tant, aquesta ampliació del salari va produir-se gairebé quatre anys després de ser 

nomenat com a administrador. 

En qualsevol cas, s’ha conservat —i hem pogut localitzar— l’àpoca de pagament 

que va signar Bertran de Revell en cobrar el seu primer salari com a afinador. En la 

qual, el 21 de setembre del 1350, confessava i reconeixia haver rebut de part de Joan de 

la Seda, administrador de les “menes” d’argent, els mil sous barcelonesos que el mateix 

infant Pere li havia atorgat per salari cada any. De fet, com s’exposa en el text, aquells 

diners que li va lliurar l’admistrador corresponien a la paga del primer any de treball, és 

a dir, eren la remuneració per haver ocupat el càrrec des de l’1 de juliol del 1349 fins al 

30 de juny del 1350.1226 Per tant, aquesta àpoca confirma que Bertran de Revell va 

començar a exercir l’ofici dels afinaments de les “menes” el primer dia de juliol de 

                                                           
1224 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
1225 Doc.núm.80  de l’apèndix documental. 
1226 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.64. 
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l’any 1349, com establia la comissió que li’n va fer l’infant Pere. Altrament, també ens 

assabenta que era, específicament, fonedor i afinador de les “menes” d’argent de l’infant 

Pere: “Bertrandus de Revell, funditor et affinator mineriarum argenti incliti domini 

inffantis Petri, comitis Ribacurcie et Montenearum de Prades”.1227  

 

En definitiva, Bertran de Revell va dur a terme els afinaments de les “menes” 

d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol del comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença des de mitjans de l’any 1349.1228 I, de fet, hi ha constància 

documental que durant l’any següent, com a mínim, continuava exercint l’ofici. Si més 

no, el 21 de setembre del 1350 encara era el fonedor i afinador de les “menes” 

d’argent.1229 Posteriorment, però, se li va encomanar —com hem exposat 

repetidament— l’ofici de l’administració de les “menes” d’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. Precisament, tal com hem assenyalat en 

parlar de la figura de l’administrador de les “menes” d’argent, Bertran de Revell va 

començar a exercir el càrrec oficialment el dia 1 de maig de l’any 1352. És a dir, dos 

dies després que l’infant Pere li encomanés aquest ofici d’administrador.1230 A més, 

també hem assenyalat que possiblement Bertran de Revell ja va assumir les tasques i les 

responsabilitats de Joan de la Seda algun temps abans, com a lloctinent del sard.  

En aquest sentit, malgrat les contradiccions que pugui suscitar la reducció del salari 

que havia de percebre Bertran de Revell com a administrador, creiem que va deixar el 

càrrec d’afinador en esdevenir el cap de la gestió de l’explotació minera de l’argent el 

1352. Per tant, és de suposar que algú devia substituir-lo en l’ofici dels afinaments.  

De tota manera, tampoc es descarta que la feina fos realitzada per especialistes en 

la matèria que no estiguessin adscrits a la cort comtal. És a dir, és possible que les 

tasques que havia estat realitzant mestre Bertran de Revell com a fonedor i afinador 

fossin assumides per personal sense càrrec. Això és, persones que no formessin part de 

la nòmina d’oficials comtals. 

Es contempla aquesta possibilitat perquè no s’ha pogut constatar documentalment 

qui va ocupar el càrrec de fonedor i afinador en deixar-lo vacant Bertran de Revell. De 

fet, ni tan sols s’ha pogut localitzar cap text que atesti que algú l’exercia individualment 

i de forma oficial abans de l’any 1362. En aquest sentit, simplement podem afirmar que, 

                                                           
1227 Doc.núm.64 de l’apèndix documental. 
1228 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.45. 
1229 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.64. 
1230 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
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almenys aquell any —ja en època del comte Joan—, qui havia de fondre i afinar les 

“menes” d’argent, si es trobava a Falset, era Francesc Noguera. Tanmateix, si no era a la 

vila, els miners ho podien encarregar a qui volguessin. Això és el que es desprèn d’allò 

que el comte Joan va establir en una carta datada a Tarragona el 6 d’octubre del 1362. 

Concretament, tot venia perquè Jaume Gallart es va queixar que no podien fondre ni 

afinar les “menes” d’argent que ell i altres parçoners extreien d’un “cros”, ja que el 

procurador comtal Pere d’Orta els ho impedia al·legant que era en Francesc Noguera 

qui n’havia de fer la fosa i l’afinament. El qual —tot i que, en el text, no s’hi especifica 

aquesta circumstància— devia ser fora en aquells moments. De fet, per aquella 

reclamació, el comte Joan va manar al procurador que deixés fondre i afinar les 

“menes” a la persona que volguessin Jaume Gallart i els altres parçoners que tenien part 

en aquell “cros”, sempre i quan Francesc Noguera no fos a Falset.1231 Per tant, el text 

deixa entreveure que aquest personatge era l’afinador i fonedor de les “menes” d’argent 

i que feia cert temps que exercia l’ofici. Tanmateix, amb aquestes dades, no es pot 

assegurar —ni molt menys— que Francesc Noguera fos el successor i substitut 

immediat de Bertran de Revell en el càrrec. En qualsevol cas, altrament, es confirma 

que Bertran de Revell no compaginava l’administració de l’explotació amb l’ofici de la 

fosa i afinament de les “menes”, almenys aquell any 1362.    

Pel que fa a la persona, tal com queda testimoniat en el registre de l’explotació 

minera, Francesc Noguera (o Sanoguera) era un “afinador de Barchinona”. De fet, es 

coneix aquesta dada perquè va prendre tres unces de cadascuna de les dues “menes” 

d’argent que van ser pesades i registrades el dia 19 de febrer del 1360, per fer-ne 

“assaig”.1232 A més, en el mateix llibre de comptabilitat de les “menes” en què es va 

registrar aquesta circumstància, s’especificava que Francesc Noguera també va realitzar 

“la primera foneó” d’una “mena” amb granalla que va ser pesada el 24 de març del 

1360.1233 Per tant, Francesc Noguera ja havia treballat per a la cort comtal com a 

fonedor i afinador de les “menes” d’argent, a la vegada que també feia alguns “assaigs”, 

a principis del 1360. El que no s’ha pogut constatar de forma fefaent és si el treball que 

va realitzar va ser esporàdic o si realment va exercir el càrrec de fonedor i afinador de 

forma continuada. A més, si va dur a terme les tasques pròpies de l’ofici amb assiduïtat, 

tampoc se sap exactament des de quan. 

                                                           
1231 ADM, secció Prades, lligall 18, doc.núm.205(2), fol.24r [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 97, fotograma 363].  
1232 Doc.núm.72, fol.20r (a l’apèndix documental). 
1233 Doc.núm.72, fol.20v (a l’apèndix documental). 
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En aquest  context d’indefinició, uns pocs anys abans, hi ha constància que també 

van afinar “mena” i granalla tant Ramon Codines com Jaume Esteve. Els quals, com 

hem vist en l’apartat anterior, van ser els encarregats de fer els “assaigs” de les “menes” 

explotades quan va morir Leonardo de Dino el gener del 1358. D’una banda, Ramon 

Codines va afinar “mena” el 14 d’agost del 1357: “Ítem, hisqué de · Ia· poca de mena 

que affina en Codines } miga onça, XXXIII grans”.1234 D’altra banda, Jaume Esteve 

també va afinar la granalla d’una “mena” pesada el 8 de gener del 1358: “Havia y 

granalla: ·III·  onces e ·III· quarts. De la qual, hisqué argent fi, que afinà en Jacme Steve 

} III onces e · I· quart”.1235 Per tant, també és possible que aquests dos personatges 

fossin els responsables de la fosa i afinament del metall blanc en substitució de mestre 

Bertran de Revell en el càrrec de fonedor i afinador d’ençà del 1352. Tanmateix, 

aquestes dues úniques referències, pel fet de ser puntuals i tant distants en el temps, són 

insuficients per a poder-ho afirmar amb rotunditat. En qualsevol cas, tindria certa lògica 

pensar que Ramon Codines i Jaume Esteve eren els fonedors i afinadors perquè van ser 

les persones encarregades de fer els “assaigs” immediatament després de la mort de 

l’assajador el 1358.  

 

En base al que s’exposa en un document del 25 de març del 1358, l’administrador 

de les “menes” se servia del treball i l’ajuda d’algunes persones particulars —externes a 

l’organigrama de gestió i control de l’explotació— per poder dur a terme la fosa del 

mineral. En aquesta carta, l’infant Pere manava que els homes que l’administrador 

hagués de menester i demanés per desenvolupar les activitats pròpies del seu ofici fossin 

obligades a acudir a la feina. Específicament, s’exposa que necessitava aquelles 

persones per fondre les “menes” i en d’altres feines: “ops de obrar en les dites menes 

per fondre aquells e en altra manera en algunes obres per rahon del dit son ofiçi”. Als 

quals, mestre Bertran de Revell, els hauria de pagar tant com cobrarien si treballesin per 

algú altre.1236 Per tant, el text evidencia la necessitat de l’administrador de contractar 

personal per realitzar algunes tasques específiques, especialment en allò relacionat amb 

la metal·lúrgia del metall blanc. De tota manera, no es concreta quin tipus de tasca 

havien de realitzar aquells homes llogats, els quals podien ser —com es concreta en el 

text— de Falset o d’altre indret.  

                                                           
1234 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
1235 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental). 
1236 Doc.núm.84 de l’apèndix documental. 
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El que sí que sabem és que el fonedor i afinador de l’argent —el càrrec que se li va 

encomanar a mestre Bertran de Revell el 1349— tenia la missió de convertir les 

“menes” en argent fi. Per ser més precisos, l’objectiu era treure l’argent de les “menes”. 

És a dir, la seva funció bàsica era transformar el mineral en metall. Per fer-ho, calia dur 

a terme una sèrie de processos físics i químics sobre el material aportat pels miners. 

Com s’ha exposat anteriorment, les “menes” contenien tant el mineral útil com 

altres elements rebutjables. És a dir, malgrat que els miners ja feien una primera 

selecció del material que entregaven a l’administrador, la massa rocosa i mineral extreta 

de les mines en bloc contenia —en diferents proporcions— el mineral útil, altres 

minerals associats i matèria pètria estèril. Per tant, calia seguir una sèrie de fases 

progressives per poder extreure i concentrar el metall blanc. Altrament, cal tenir en 

compte que els minerals explotats a l’àrea minera de Falset–Bellmunt a mitjan segle XIV  

per obtenir l’argent —com analitzarem en parlar dels minerals— eren plata nativa i 

minerals de plata (acantita i clorargirita) majoritàriament.1237 Per tant, eren minerals rics 

en argent i els procediments per produir el metall preciós podien ser lleugerament 

diferents dels utilitzats en altres zones mineres on s’explotés, per exemple, galena 

argentífera. 

En la documentació d’arxiu conservada del comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença, malauradament, no hi ha informació suficient sobre el tema per 

poder analitzar en profunditat els procediments i les tècniques metal· lúrgiques que 

s’aplicaven per beneficiar1238 el mineral i obtenir l’argent a mitjan segle XIV . Les dades 

que ens aporta són, normalment, difuses i generals. S’ha d’entendre que el registre que 

feia l’administració comtal de l’activitat responia a necessitats organitzatives i 

econòmiques. Per tant, no tenien una preocupació per deixar constància dels 

procediments, les tècniques o la tecnologia utilitzada. Altrament, tampoc es disposa 

d’informació arqueològica perquè no s’ha localitzat cap de les foneries medievals. 

No obstant això, s’han pogut aplegar dades disperses sobre aquesta qüestió en 

alguns dels textos d’època del comte Pere estudiats. Per exemple, s’hi ha pogut detectar 

                                                           
1237 Vegeu, per exemple: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del 

Molar-Bellmunt-Falset...”, pàg.160; A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el 
condado...”, pàg.361. 

1238 Segons la definició del  Diccionari de geologia de l’IEC, beneficiar (accepció 2) era sotmetre 
els minerals extrets d’una mina al procés metal· lúrgic adequat per a obtenir-ne un producte determinat. El 
qual era, en el cas que ens ocupa, l’argent. Vegeu: O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., 
pàg.105 (http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 430

vocabulari tècnic relacionat amb l’obtenció, transformació i elaboració de l’argent. Així 

doncs, per analitzar aquest aspecte concret de l’explotació de l’argent, s’ha intentat 

confrontar la informació recollida en els documents d’arxiu amb els procediments i les 

tècniques metal·lúrgiques que s’ha constatat arqueològicament que s’utilitzaven en 

altres zones mineres a l’edat mitjana, a l’antiguitat i a la protohistòria.1239 Així mateix, 

també s’ha pres com a referència la informació que aporten els tractats o manuals de 

l’edat mitjana i d’època moderna que aborden qüestions relacionades amb el tractament 

dels minerals i la metal·lúrgia.1240 Per tant, a partir del buidatge de la informació 

recollida en la bibliografia científica i els tractats sobre metal·lúrgia, s’ha articulat 

aquest tema. De fet, a partir de la confrontació i la comparació de dades, l’objectiu ha 

estat definir acuradament el vocabulari utilitzat per l’administració comtal a mitjan 

segle XIV . De tota manera, però, no deixa de ser una aproximació al procés de producció 

del metall noble que se seguia a Falset per raó de les mancances documentals i 

arqueològiques esmentades.  

En aquest context, cal assenyalar també que els procediments metal·lúrgics que 

eren aplicats per aconseguir el metall, eren idèntics tant per fer l’“assaig” com per 

fondre la totalitat de la “mena”. De fet, l’“assaig” era una prova a petita escala per 

determinar —de forma aproximada i provisional— la quantitat total d’argent que 

teòricament s’obtindria de tota la “mena” que era assajada. És a dir, era una anàlisi 

qualitativa global a partir de la fosa d’una porció de tres unces (uns 100 grams) 

d’aquella “mena”. En la prova o directament sobre tota la “mena”, els procediments que 

                                                           
1239 En aquest sentit, s’ha extret informació de diversos llibres i articles relacionats amb el tema. 

Vegeu, per exemple: R.F.TYLECOTE (1992), A History of Metallurgy..., pàg.45, 57-58, 71-72 i 89-90; 
M.C.BAILLY -MAÎTRE, J.BRUNO DUPRAZ (1994), Brandes-en-Oisans..., pàg.88-101; M.C.BAILLY -MAÎTRE 
(2002), L’argent. Du minerai au pouvoir…, pàg.119-138; Í.MUGUETA (2005), “Explotación minera en el 
reino de Navarra...”, pàg.364-369; Í.MUGUETA (2005), “Minería cuproargentífera...”, pàg.419-421; 
J.BAYLEY , K.ECKSTEIN (2006), “Roman and Medieval Litharge Cakes...”, pàg.145-153; J.FERNÁNDEZ 

JURADO, D.RUIZ MATA  (1985), “La metalurgia de la plata...”, pàg.26-29; J.FERNÁNDEZ JURADO (1986), 
“Economía tartésica...”, pàg.158-161; R.IZQUIERDO DE MONTES (1997), “Sobre la copelación de la 
plata...”, pàg.89-92; M.A.HUNT ORTIZ (1998), “Plata prehistórica: recursos, metalurgia...”, pàg.251-255; 
M.HUNT ORTIZ (2003), “L’argent”..., DOSSIER 3T (10 pàgines); J.L.ESCACENA CARRASCO, M.J.FELIU 

ORTEGA, R.IZQUIERDO DE MONTES (2010), “El Cerro de la Albina y la metalurgia...”, pàg.40-48; 
A.MARTÍNEZ SALVADOR (2012), “Evidencias arqueológicas...”, pàg.78-83; G.PÉREZ, C.FERRER, et alii 
(2011), “05. El trabajo cotidiano...”, pàg.113-124. Finalment, tot i que s’estudia bàsicament una copel· la 
utilitzada a l’edat moderna (s.XVI -XVII ), també és interessant en aquest context: M.MARTINÓN-TORRES, 
N.THOMAS, T.REHREN, A.MONGIATTI (2008), “Some problems and potentials...”, pàg.59-70.   

1240 Vegeu, per exemple, les obres següents: C.R.DODWELL (Ed.) (1986), Theophilus: The Various 
Arts..., pàg.74-84; B.CAUNEDO DEL POTRO, R.CÓRDOBA DE LA LLAVE (2000), El arte del alguarismo..., 
pàg.83-128 i 215-242; V.BIRINGUCCIO (1559 [1540]), Pirotechnia...; G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re 
metallica..., pàg.229-557 (LIBROS VII-XI); B.PÉREZ DE VARGAS (1568), De re Metallica..., fol.50r-148r 
(Libros V-VII). 
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calia fer eren idèntics. El que canviava era el volum de mineral processat.1241 Per tant, la 

informació que s’ha pogut aconseguir —en la documentació d’arxiu estudiada— sobre 

com es feien els “assaigs” o com es fonien les “menes” íntegrament és igual de valuosa i 

aplicable en ambdues direccions per igual. 

En aquest sentit, els documents expedits per l’administració comtal permeten posar 

nom als diferents passos i estadis que havia de seguir el material extret de les mines per 

poder-ne beneficiar l’argent. Els quals, per ordre correlatiu, són coneguts amb els noms 

següents: picar, passar i fondre. En línies generals, aquests termes defineixen cadascun 

dels procediments físics i químics que s’aplicaven sobre les “menes” i la “granalla” 

(grans i bocins de “mena”) que aportaven els miners. A més, com veurem, en 

determinats contextos, també es parla de colar i afinar.  

En el capítol 3 de les ordinacions del 1348, s’estableix que les “menes” aportades 

pels miners s’havien de guardar a la “casa de les menes” del castell de Falset fins que es 

procedís a “picar, passar e fondre” aquestes mateixes “menes”.1242 A més, en el capítol 

següent, l’infant Pere ordenava que l’administrador i l’assajador havien de ser sempre 

presents “en lo picar e passar damunt dit”, per evitar —com diu la mateixa disposició— 

el frau.1243 Aquests dos eren, doncs, els procediments mecànics bàsics que s’aplicaven a 

les “menes” d’argent abans de fondre-les.  

En la preparació de les “menes” d’argent i la “granalla” per a la fosa, en primer 

lloc, es procedia a matxucar-les i triturar-les per reduir-ne les dimensions. Aquest era el 

primer pas per beneficiar l’argent a partir de la massa mineral i pètria que aportaven els 

miners. El que a la documentació és coneix com a picar la “mena” consistia, doncs, en 

donar-li cops amb una maça, un martell o un altre percussor per reduir-la a partícules 

molt petites.1244  

En determinats llibres d’administració i de registre de les “menes” d’argent, es 

documenten algunes “menes” que van ser picades. Per exemples, s’hi registraren: “·XI·  

onçes de granalla, que·s pertanyia a la part del dit Ramon de la que sobra o que no·s 

pogué picar de les menes que·l dit Ramon havia picades”,1245 “· I· gra de mena lo qual 

                                                           
1241 “Ambos procesos, no obstante, se llevan a cabo de la misma forma, porque en la forma en que 

ensayamos mineral en un horno pequeño, así lo fundimos en un horno grande. También en ambos casos 
se quema carbón vegetal y no madera”. Vegeu: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.230 
(LIBRO VII). 

1242 Vegeu el capítol 3 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1243 Capítol 4 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1244 Vegeu la veu “PICAR v. tr. o intr. III. || 1. ” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari 

català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
1245 Doc.núm.22, fol.9v (a l’apèndix documental).  
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havien trobat en Bernat Ferrer e sos companyons al sòl del terrer d’en Bonamich. E pesa 

com fo picat”,1246 “granayla de la mena de la compa(n)yia dels damont dits qui no·s 

podia picar”,1247  “la mena que·n Jacme Steve pica”1248 i “se pica mena d’en Codines e 

sos companyons, en la qual ha part en Besanta e pesa la mena bolmosa1249 ab1250 los 

asaig”.1251 Amb la qual cosa, a més de corroborar que es feia aquesta pràctica, aquests 

exemples també constaten que algunes partícules obtingudes a la mina (la “granalla”) 

devien ser de tan reduïdes dimensions que no es picaven.  

Amb aquesta primera operació de picat, a mesura que el volum dels fragments 

disminuïa, es feia una primera selecció del mineral valuós.1252 Calia, però, aprofitar al 

màxim els recursos i purgar —en la mesura possible— el mineral útil de tota matèria 

estèril. Així, a més d’aquesta classificació inicial, es duia a terme una porga amb un 

tamís o sedàs per acabar de destriar el mineral útil de la ganga (substància terrosa o 

pètria sense interès pràctic que acompanyava el mineral metal·lífer) abans de fer-ne la 

fusió. Tocava passar el mineral. De fet, una de les accepcions antigues del verb passar 

és “fer anar (cosa granulosa, pulverulenta o líquida) a través d’un cos foradat o poc 

compacte, per porgar-la o netejar-la”.1253 Per tant, entenem que era una operació per 

classificar i separar el material útil dels estèrils en funció de la grossària. 

En aquest sentit, és de suposar que aquest procediment de passar la “mena” es duia 

a terme amb un tamís o sedàs que era submergit a l’aigua dipositada dins d’una 

cubeta.1254 Així, d’aquesta manera, es garbellaven o porgaven els trossos o parts de 

                                                           
1246 Doc.núm.22, fol.9v (a l’apèndix documental). 
1247 Doc.núm.41, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1248 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental).   
1249 b corregeix p. 
1250 ab és escrit damunt de sens, ratllat. 
1251 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental). 
1252 “Aunque los mineros, en los pozos o socavones, han clasificado el material que sacan de la 

mina, todavía el mineral desmenuzado y transportado debe ser quebrado en trozos por medio de un 
martillo y triturado muy cuidadosamente, de forma que los trozos o partes mejores y más valiosas pueden 
distinguirse de las inferiores y de menor valor.” Vegeu: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., 
pàg.278 (LIBRO VIII). 

1253 Vegeu la veu “PASSAR III. tr. || 2. e)” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-
valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 

1254 L’estructura de les cubetes utilitzades podria ser molt semblant a les que s’han documentat 
arqueològicament a Brandes-en-Oisans (Huez, França). En aquest emplaçament miner medieval, diverses 
piques o cubetes van ser excavades i revestides amb parets de pedra i argila a l’interior de les habitacions 
de treball o tallers. N’hi havia de rodones i de quadrangulars i, pel que fa les dimensions, oscil· laven entre 
els 90-120cm de diàmetre per 50-70cm de profunditat (les rodones) i els 150-200cm de costat per 60cm 
de profunditat de mitjana (les quadrangulars). Vegeu: M.C.BAILLY -MAÎTRE, J.BRUNO DUPRAZ (1994), 
Brandes-en-Oisans..., pàg.93-94; i també M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du minerai au 
pouvoir…, pàg.126-127. 
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“mena” que no havien estat seleccionats inicialment.1255 Amb un moviment basculant i 

d’esquerra a dreta, es rentaven amb aigua les porcions de “mena” a mesura que 

s’anaven dipositant sobre el tamís o sedàs. Els bocins més grans eren retinguts a la part 

superior, mentre la resta de material més petit s’escolava pels forats i queia al fons de la 

cubeta plena d’aigua (vegeu figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33. Passar o porgar les “menes” en el procés de preparació abans de 
fondre-les, segons un dibuix de Georgius Agricola (1556).1256   

 

Les porcions de mineral metal·lífer retingudes pel tamís eren recollides per ser 

triturades amb la resta de mineral seleccionat prèviament. Altrament, el material 

dipositat al fons de la cubeta també era rentat de nou, amb l’ajuda d’una mena de 

gaveta, palangana o un recipient semblant ple d’aigua. Amb la qual cosa, es podien 

recuperar també els bocins petits de mineral útil. Amb un moviment de vaivé, les 

partícules terroses i pètries eren expulsades del recipient pel fet de ser més lleugeres i 

                                                           
1255 “Si el mineral es rico en metal, la tierra, la arena fina y gruesa y los trozos de roca que han sido 

rotos son llevados al vertedero con una azada o rastrillo, y con una pala se echan en un gran tamiz o 
cedazo y se lavan en una artesa casi completamente llena de agua”. Vegeu: G.AGRICOLA (1992 [1556]), 
De re metallica..., pàg. 300-301 (LIBRO VIII). 

1256 G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.300 (LIBRO VIII). 
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les porcions de mineral metal·lífer, més pesades, es submergien al fons de la palangana 

o safata.1257 

Així doncs, tot i que també s’utilitzava aigua en aquest procediment, no s’ha de 

confondre amb el rentat de terres. Com analitzarem en parlar dels “crosos”, el rentat de 

terres era una operació de purificació —consistent en treure estèrils— realitzada 

mitjançant l’acció de l’aigua corrent i que es duia a terme en rentadors (o “llavadors”) 

específics. L’objectiu era aconseguir “menes” d’argent processant grans quantitats de 

terra, roques i mineral procedents del treball d’extracció a les mines. Les quals eren 

rentades amb l’aigua que discorria a través de canals artificials.1258 Així doncs, el rentat 

de terres era una operació que era realitzada per les companyies mineres abans 

d’entregar les “menes” a l’administrador i, de fet, era més habitual en l’explotació de la 

galena (“alcofoll”) per obternir-ne plom. En el registre de l’explotació de l’argent, 

precisament, les referències a “terres lavades”, “mena de terra e de lavadiç”1259 o “mena 

lavada” són puntuals.1260  

Així doncs, el rentat de terres era una altra forma d’explotar els recursos minerals 

de l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset. Amb la qual cosa, en el procés 

d’explotació de l’argent i del plom —sobretot—, el rentat de terres es produïa en una 

fase inicial de l’activitat. En canvi, com s’ha exposat, el procediment de passar les 

“menes” d’argent era controlat directament per l’administració comtal —hi havia de ser 

presencialment l’administrador i l’assajador— i es duia a terme com a pas preparatori 

previ a la fosa del mineral. Per tant, tot i que la finalitat d’ambdós mètodes era similar 

—es pretenia valoritzar i enriquir la massa mineral a explotar— eren dos processos molt 

diferents.1261   

                                                           
1257 “Todo lo que pasa a través del tamiz a la cuba o la pileta lo recogen y lo lavan en un cubo o 

tazón clasificador, que es más alto en la parte de detrás y más bajo y plano en la parte de delante. Se 
agarra por las dos asas y se sacude en el agua; las partículas más ligeras salen fuera y las porciones de 
mineral y más pesadas se sumergen en el fondo.” Vegeu: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., 
pàg. 302 (LIBRO VIII). 

1258 Vegeu, sobre aquesta qüestió, l’article: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2009), “Una sentència sobre 
l’aigua del mas de Bas...”. 

1259 Amb el nom de llevadís, es coneixien vulgarment les “menes” d’alcofoll menut o molt petit que 
eren rentades. Vegeu: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2009), “Una sentència sobre l’aigua del mas de Bas...”, 
pàg.92. 

1260 Per exemple, en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, vegeu: doc.núm.72, 
fol.3r, 5v, 6r, 11r, 12v i 15v (a l’apèndix documental). 

1261 Marie-Christine Bailly-Maître, per exemple, documenta arqueològicament aquesta dualitat 
d’estructures diferenciades per rentar el mineral a Brandes-en-Oisans (Huez, França): cubetes instal· lades 
a l’interior dels tallers, per un costat, i rentadors amb basses més grans —associades a taules de rentat de 
fusta— situades escalonadament a l’aire lliure, per l’altre. Vegeu: M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. 
Du minerai au pouvoir…, pàg.126-131. 
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En qualsevol cas, “lo picar e passar” que trobem a les ordinacions del 13481262 eren 

dos procediments complementaris que es produïen correlativament i simultània. Així, 

en la fase de matxucar i triturar la “mena” i també la “granalla”, l’objectiu final havia de 

ser convertir el mineral en partícules de reduïdes dimensions abans de ser sotmès a la 

fosa. Fins i tot, si era necessari, es devia moldre. La qual cosa es podia fer manualment, 

amb la utilització de morters o molins manuals, o bé utilitzant moles de molí més grans 

mogudes per tracció animal o mecànica (amb energia hidràulica).1263 Segurament, l’ús 

d’un o altre mecanisme depenia de la quantitat de “mena” que s’havia processar.    

El pas següent, en el tractament que seguien les “menes”, era fondre el mineral per 

aconseguir el metall preciós, si ens atenim al que es va estipular en el capítol 3 de les 

ordinacions del 1348. En el qual, com hem vist, s’exposava que els procediments als 

quals s’havien de sotmetre les “menes” a explotar eren —en aquest ordre— “picar, 

passar e fondre”.1264 Per tant, tot i que no es descarta, no se’ls devia practicar cap 

tractament previ de torrada, per eliminar impureses amb ajuda del foc, abans de fer-ne 

pròpiament la fusió.  

En la documentació de l’administració comtal, a més del verb “fondre”, s’utilitzen 

altres noms per definir aquesta operació. Per exemple, en les ordinacions, aquest 

procediment també es denomina “funiçió”,1265 “funiment”1266 i “funió” 1267. Més 

concretament, en un dels capítols de les del 1348, s’especifica que es faria “funiment 

d’argent d’aquelles menes”.1268 En aquest sentit, en una carta datada el 9 de febrer del 

1348, l’infant Pere ordenava a Jaume Fiveller que, de la part d’argent que li pertanyia, 

en fes fer una vaixella en aquests termes:  “(...) façats fondre tota la mena qui y sia 

nostra. E del argent que·n exirà que·ns façats fer vexela”.1269 Per tant, clarament, amb el 

verb fondre, es definia el procés pel qual s’aplicaven al mineral els procediments 

metal·lúrgics adequats per poder concentrar i extreure’n el metall preciós. 

Altrament, en les diverses ordinacions promulgades pel comte Pere, també 

s’utilitza el verb afinar per fer referència a l’obtenció del metall blanc. En aquest cas, 

però, sembla més una denominació general que no pas la referència a un procediment 

                                                           
1262 Capítols 3 i 4 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1263 Vegeu, per exemple: M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du minerai au pouvoir…, 

pàg.124-126. 
1264 Vegeu el capítol 3 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1265 Capítol 3 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1266 Capítols 5 i 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1267 Capítol 3 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1268 Capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1269 Doc.núm.16 de l’apèndix documental. 
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específic. De fet, es parla indistintament de: “afinar la sua part” (de mena),1270 “affinar 

lo dit argent”,1271 “affinada alcuna quantitat de mena” o “afinar o fer affinar les crases e 

çenrades” (escòries i copel·les).1272 Per tant, no s’utilitza per fer referència exclusiva ni 

al mineral ni al metall. Fins i tot, en un dels capítols de les ordinacions del 1344, 

s’exposa: “hajen affinar et a fondre en la fusina del senyor”.1273 Per la qual cosa, 

entenem que es tracta d’una denominació general per referir-se a l’obtenció de l’argent 

fi (argent pur, sense aliatges)1274. En altres paraules, creiem que el verb afinar no fa 

referència explícita a cap procediment metal·lúrgic concret. 

En tot cas, com s’explicarà seguidament, el procediment de fosa del mineral triturat 

—després de picar i passar— tenia dues fases o etapes successives: la fusió i la 

copel·lació. Tot i que en els textos es parli globalment només de fondre —o bé de 

“funiçió”, “funiment” o “funió” amb el mateix significat—, s’havien de seguir aquests 

dos passos. A través dels quals, com analitzarem seguidament, primer es convertia el 

mineral en metall i després se n’alliberava l’argent.  

En el primer estadi, el principi bàsic era separar el metall de l’escòria. Així doncs, 

la primera fase del procés metal·lúrgic consistia en fondre a altes temperatures, en un 

forn de reducció, el mineral mòlt. Al qual, potser s’hi afegia algun fundent per facilitar-

ne la fusió i la formació de les escòries. En tot cas, el que sí que era imprescindible era 

la presència de plom metàl·lic en aquest primer pas del procediment. El plom, de fet, era 

fonamental perquè actuava com a col·lector i captador de l’argent. És a dir, era 

l’element que atrapava el metall noble en el procés que es produïa a l’interior del forn. 

Així doncs, si no n’hi havia o no n’hi havia prou en la mòlta, s’afegia plom al mineral a 

fondre abans de començar la fosa.  

A l’àrea minera de Falset de mitjan segle XIV , com analitzarem en parlar de la 

composició de les “menes”, majoritàriament es van explotar minerals d’argent i argent 

natiu per a l’obtenció del metall blanc.1275 Per tant, inevitablement, calia posar plom de 

més en l’operació perquè les “menes” gairebé no en contenien o en contenien molt poc. 

                                                           
1270 Capítol 2 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. Vegeu també els 

capítols 2 i 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1271 Capítol 13 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1272 Les dues darreres cites es troben al capítol 3 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de 

l’apèndix documental. 
1273 Capítol 3 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1274 És a dir, el metall blanc refinat, només amb aquelles traces residuals pròpies dels processos de 

fosa i d’afinament i, potser, amb altres metalls en aliatge necessaris —en molt reduïdes proporcions— per 
a poder crear lingots o plaques resistents. 

1275 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”. 
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En canvi, potser no hagués estat necessari afegir-ne si s’hagués explotat, per exemple, 

galena argentífera (amb un alt contingut de plom entre els seus components). 

Precisament, encara que sigui al començament de l’època de regència del comte 

Joan de Prades (fill de l’infant Pere), es constata documentalment que es va utilitzar 

plom per fondre el mineral en els “assaigs”. En un bifoli solt intercalat en el llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, datat a principis d’aquest darrer any, hi 

ha diverses anotacions relacionades amb la gestió de l’explotació minera. Una de les 

quals fa referència a la fosa de dos quintars de plom per fer “assaigs”: “Ítem, he fonuts 

per l’a(n)y esdevenidor a fer los asaigs, plom } II quintars”.1276 Els quals equivaldrien 

—com es podrà comprovar en parlar de les unitats de pes— a uns  115’2 kilograms de 

plom.  

A més, en el cinquè quadern o llibre de comptes de mestre Bertran de Revell, es 

registra la compra de plom per fer els “assaigs” entre les despeses de l’administrador de 

l’any 1362. En concret s’anota: “Ítem, met en dada los quals donà a·n Ramon Aycart 

per · I· quintar e · III·  roves de plom que·n comprà per fer los assaygs, a rahó de XXIII 

sous lo quintar, fa } XL sous, III diners”.1277 És a dir, se’n va adquirir un quintar i tres 

roves, que equivaldrien a 100’8 kilograms de plom. 

Així doncs, està documentat —en dates properes a l’època del comte Pere— que 

s’utilitzava el plom per poder dur a terme els “assaigs”. Els quals, com hem vist, eren 

reduccions de metall a petita escala. Per tant, en la fosa general de tot el mineral es 

devia fer servir la mateixa tècnica que en la prova. En altres paraules, la manca de plom 

en les porcions de mineral que es feien servir per fer l’“assaig” es devia reproduir —

encara que no se’n tingui una confirmació documental— quan es feia la fosa completa a 

gran escala. 

A la zona minera del Molar–Bellmunt–Falset, no hi havia problemes per 

aconseguir aquest plom ja que la seva explotació era —com s’ha exposat 

repetidament— abundant i constant, molt més destacable que la d’argent. Així doncs, 

l’explotació minera del metall blanc no es pot deslligar de la del plom. Són 

indissociables perquè aquest metall era fonamental per poder beneficiar l’argent. El fet 

que s’explotessin majoritàriament minerals d’argent i argent natiu va provocar que fos 

necessària l’addició de plom en els procediments de fosa del mineral.  

                                                           
1276 Doc.núm.85, fol.2r (a l’apèndix documental). 
1277 Doc.núm.87, fol.14v (a l’apèndix documental). 
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D’altra banda, també cal destacar que la fusió s’havia de fer en un ambient reductor 

—amb monòxid de carboni— per evitar l’oxidació del plom en aquesta primera fase. 

Per propiciar la consecució d’aquesta atmosfera a l’interior del forn, s’utilitzava carbó 

vegetal. Així doncs, a més de servir en la combustió, el carbó també garantia la 

presència de monòxid de carboni en l’ambient, reduint els òxids. L’ús de carbó vegetal, 

doncs, també era bàsic en aquest primer estadi del procés metal·lúrgic. 

En aquest sentit, el dia 1 de desembre del 1348, el comte Pere va concedir diverses 

franqueses a Bernat Vilar,  habitant del terme de Tivissa, perquè feia carbons i altres 

coses necessàries sense les quals no es podria treure profit de les “menes” d’argent de 

Falset: “Bernardus Vilar, habitator termini de Tiviça, carbones et alia necessaria 

faciat, sine quibus ex mineriis nostris argenti de Falçeto aliquid utilitatis nobis non 

possint devenire”.1278 Per tant, el fet de concedir franqueses a la persona que proveeix 

de carbó vegetal l’administració comtal per a l’explotació de les “menes” i les paraules 

que acompanyen aquella concessió —especialment el fragment que hem transcrit— 

denoten la importància del carbó en aquest àmbit.  

A més a més, novament en el cinquè quadern de comptes de mestre Bertran de 

Revell (juliol 1361-juny 1362), es va registrar la compra de carbó vegetal “per afinar e 

fer los dits assaygs”. Específicament, es registren dues compres fetes a Armengou 

Aluder per un total de 9 sacs de carbó que va portar “a la casa dels asaygs”, a raó de 4 

sous per sac (36 sous en total).1279  

En definitiva, el plom —com a captador de l’argent— i el carbó —per crear les 

condicions idònies en la fusió— eren elements bàsics per poder beneficiar l’argent. Així 

ho demostra, entre d’altres, el fet que la compra d’aquests dos productes es trobava 

registrada entre les despeses pròpies de l’administrador. 

En finalitzar la fusió —la primera de les dues etapes metal·lúrgiques que calia 

seguir—, s’obtenien dos productes: el règul i l’escòria. D’una banda, el règul era la 

substància metàl·lica que es formava sota l’escòria en fondre i reduir el mineral al forn: 

aliatge de plom, argent i restes d’altres elements. D’altra banda, l’escòria era el material 

de rebuig: el subproducte no metàl·lic de consistència vidriosa que s’obtenia durant el 

mateix procés. 

Com s’ha exposat abans, en la fusió, el plom fos actuava com a captador de 

l’argent. Així, mentre l’escòria —que contenia la major part de les impureses— es 

                                                           
1278 Doc.núm.30 de l’apèndix documental. 
1279 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.87, fol.14r i 14v. 
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quedava a la part superior pel fet de ser menys densa, l’aliatge de plom i plata 

s’escolava cap al fons i es dipositava sobre el gresol. Amb la qual cosa, es podia separar 

l’escòria del règul perquè —en principi— es concentraven en capes separades.  

En la documentació comtal estudiada, les escòries rebien el nom de “crases” o 

“crassas”.1280 Tot i que aquest terme no es defineix explícitament en els textos, creiem 

que fa referència a les escòries en aquest context per analogia amb la definició de la 

paraula crasses. La qual s’utilitza per definir els “residus que resten a les bresques en 

haver-ne tret la cera”.1281 A més, una de les accepcions de la paraula escòria en el 

Diccionari català-valencià-balear coincideix plenament (“residus de cera de la 

bresca”)1282 amb la de crasses.  

Com hem vist, però, el producte valuós al final de l’operació de fusió era una 

massa solidificada, mixtura de plom i argent amb restes o traces d’altres elements. Així 

doncs, un cop finalitzada aquesta primera fase, calia aïllar i extreure el metall blanc del 

règul que s’havia obtingut amb la fusió per reducció.  

El plom i l’argent que componien l’aliatge se separaven, en una nova fosa, per 

mitjà de la tècnica de la copel·lació. La qual consistia en segregar els metalls per 

oxidació, escalfant-los a altes temperatures i amb l’entrada d’oxigen en el procediment. 

Així, s’introduïa al forn un vas porós en forma cònica truncada fet de cendra d’ossos 

calcinats mòlts i altres ingredients —com cendres vegetals i calç—, en el qual hi havia 

dipositat el règul (aliatge de plom, argent i restes d’altres elements). Per l’acció del foc i 

de l’oxigen, amb les condicions adequades de ventilació i entrada d’aire, part del plom 

era volatilitzat i la resta s’adheria en forma de litargiri (òxid de plom) a les parets del 

vas porós. El qual s’anomena copel·la i, per això, el nom del mètode.  

Per tant, el plom s’oxidava i s’obtenia un òxid de plom (el litargiri), que passava a 

l’estat líquid perquè s’assolia la temperatura adequada per sobre del seu punt de fusió i 

pujava a la superfície pel fet de ser menys dens que l’argent. Aquest litargiri líquid era, 

doncs, el que absorbien majoritàriament les parets de la copel·la. Amb la qual cosa, 

l’argent quedava alliberat del plom —a pesar que encara en contingués traces— i 

                                                           
1280 N’hi ha diversos exemples. Vegeu, a l’apèndix documental: el doc.núm.45 i el doc.núm.64, els 

capítols 2 i 3 de les ordinacions del 1352 (doc.núm.65 de l’apèndix documental) i el doc.núm.72, fol.15r. 
1281 Vegeu la veu “CRASSES f. pl.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
1282 Vegeu la veu “ESCÒRIA f. || 2.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
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restava a l’interior de la copel·la aïllat. D’aquesta manera, s’obtenia una separació nítida 

dels metalls. El producte final útil era, després de la copel·lació, un règul d’argent.1283 

Aquest règul d’argent fi que s’obtenia després de fer la copel·lació a gran escala, en 

què s’utilitzava un recipient de cendra d’ossos calcinats mòlts —mesclada amb altres 

ingredients— més gran que en fer els “assaigs”, es coneix com a “pa d’argent”1284 en els 

textos d’època del comte Pere. Amb una aparença semblant a la del pa de farina, el pa 

d’argent devia ser una massa compacta de metall blanc en forma de mitja esfera o 

similar. De fet, adoptava la forma —en negatiu— del recipient que feia la funció de 

copel·la. Cal dir que, en lloc d’utilitzar una copel·la pròpiament dita, per a la fosa 

general a gran escala, es preparava el recipient amb cendra d’ossos calcinats mòlts i 

altres ingredients directament sobre el fons del forn a manera de gresol.  

Així doncs, després de la fosa del mineral i el refinament del metall, s’obtenia 

l’argent fi. És a dir, el metall blanc sense altres metalls en aliatge. El qual tenia una 

forma semblant a la d’un pa semiesfèric i s’anomenava “pa d’argent”. Per obtenir-lo, 

s’havien hagut de seguir dos passos correlatius i complementaris: la fusió per reducció i 

la copel·lació. 

Tot i que la documentació no és explícita sobre aquesta qüestió, es confirma que la 

tècnica emprada per beneficiar l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença era la copel·lació perquè se citen —en alguna ocasió— les “cenrrades” (escrit 

també “çenrades”).1285 Així es denominaven les copel·les utilitzades per fer els 

“assaigs” i —sobretot— els recipients més grans que en feien la funció en la copel·lació 

a gran escala. Aquest era un nom comú a l’època. Per exemple, en un llibre castellà 

sobre com fer l’assaig de moneda del segle XIV , la copel·la tenia un nom molt similar: 

“çendrada”.1286 De fet, aquesta denominació està estretament relacionada amb la matèria 

prima i la composició del recipient.1287 El qual, com hem vist anteriorment, s’elaborava 

                                                           
1283 Trobareu un dibuix esquemàtic del mètode de copel·lació, per exemple, a: M.MARTINÓN-

TORRES, N.THOMAS, T.REHREN, A.MONGIATTI (2008), “Some problems and potentials...”, pàg.60, figura 
1. 

1284 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental) i el 
capítol 2 de les del 1352 (doc.núm.65 de l’apèndix documental). Així mateix, també es documenta algun 
pa d’argent a: doc.núm.72, fol.20r-20v, i doc.núm.85, fol.1v (a l’apèndix documental). 

1285 Vegeu els capítols 2 i 3 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. A 
més, també s’en citen a: doc.núm.72, fol. 10r, i doc.núm.87, fol.9v (a l’apèndix documental). 

1286 B.CAUNEDO DEL POTRO, R.CÓRDOBA DE LA LLAVE (2000), El arte del alguarismo..., pàg.114-
115 i 217-219. Vegeu també: B.CAUNEDO DEL POTRO, R.CÓRDOBA DE LA LLAVE  (2004), “Oficios 
urbanos...”, pàg.64; R.CÓRDOBA DE LA LLAVE  (2005), “Un recetario técnico castellano...”, pàg.20. 

1287 Vegeu la veu “CENDRADA (o cenrada). f.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari 
català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). Vegeu, en aquest sentit, també: E.RAMÍREZ (2005), 
“Léxico de los recursos naturales...”, pàg.538. 
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amb cendra d’ossos calcinats mòlts i altres ingredients, com podien ser cendra vegetal i 

calç, mullats amb aigua per poder treballar la massa pastosa —que després se secaria 

completament— i amb l’ajuda d’un motlle per aconseguir la forma desitjada. Per tant, 

tot i que no es parli explícitament de com es feia la fosa en els textos del domini comtal, 

la presència de les “cenrrades” confirma l’aplicació del mètode de la copel·lació per a 

l’obtenció de l’argent fi.   

Altrament, en una de les disposicions de les ordinacions del 1352, s’especifica: 

“[ Capítol 3:] Ítem, que cascun trobador de les dites menes, aprés que 
aurà affinada alcuna quantitat de mena, haja e sia tengut d’afinar o fer 
affinar les crases e çenrades qui seran romases de la primera funió de les 
dites menes, segons que·l aministrador nostre de les dites menes conexerà; 
e tota vegada que per aquell ne seran requests.”1288  

Per tant, quan es parla de fondre i fer “funiçió”, “funiment” o “funió” en la 

documentació comtal, es fa referència globalment a les dues fases a les quals s’havia de 

sotmetre el mineral mòlt per obtenir l’argent. És a dir, no es distingeix entre fusió i 

copel·lació perquè els productes resultants de la denominada “primera funió de les dites 

menes”, a més de l’argent fi, eren les escòries (“crases”) i les copel·les (“çenrades”). 

Les quals, com hem vist, s’obtenien cadascuna d’elles en una fase diferent: les escòries 

en la fusió i les copel·les en la copel·lació. 

A més, aquesta clàusula del capítol 3 de les ordinacions del 1352 determinava que 

calia fer una segona fosa per aprofitar al màxim els recursos. Per tant, posa de manifest 

la voluntat i la necessitat de fer-ho. Cal tenir en compte que aquestes terceres 

ordinacions promulgaven que s’havia de fer la partició després de la fosa del mineral. El 

comte, doncs, encara hi tenia un major interès en aquesta operació. Així, es realitzava 

més d’una fosa per tal de treure el màxim rendiment de les “menes” explotades i 

amortitzar-ne tot l’argent que continguessin. 

El que succeïa és que, durant el procés de fusió i copel·lació, part de l’argent podia 

quedar atrapat a l’escòria i a les copel·les. Per tant, calia repetir el procés sobre les 

“crases e çenrades” obtingudes. És a dir, per recuperar el metall blanc que encara 

contenien, calia triturar i refondre novament aquestes escòries i copel·les.  

De fet, són diversos els exemples que confirmen que es van dur a terme aquestes 

recuperacions de metall. A més, la quantitat de metall blanc que es va obtenir amb la 

segona fosa no era gens menyspreable. Per exemple, en les primeres entrades del llibre 

de comptabilitat de les “menes” d’argent del 1352-1360, es van registrar dues foses 
                                                           

1288 Capítol 3 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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consecutives del mateix metall. Concretament, de la primera fosa feta a dues “menes” 

registrades el dia 1 de juny del 1352, es van obtenir “XXXVIII marchs, III onces \e 

miga/, VI diners, ·X· grans e mig e ·I· VIIIau e ·I· [XVIè.]”. A continuació, tal com 

s’especifica en el text, “Fo afinat lo dit argent d’apdues les menes \altra vegada/ per ço 

com no era prou fi”. El resultat d’aquesta segona fosa va ser que es va aconseguir 

extreure’n més d’un marc i mig més d’argent de les mateixes “menes”, ja que el metall 

obtingut va pesar: “·XL· marchs”.1289   

En aquest mateix quadern, en una entrada datada el 19 de febrer del 1360, es va 

registrar en un paràgraf escrit al marge: “\Pesa lo pa [d’argent] que reté de la primera 

funió } CLXVII marchs./”.1290 Així mateix, el 24 de març d’aquell mateix any, es va 

anotar sobre una “mena” amb granalla: “Ve lo pa major del argent, que l’altre no era fi, 

que·n hisqué la primera foneó, lo qual feu en Francesc Noguera } LXXVII marchs, II 

onces”.1291 Per tant, en aquests dos paràgrafs, queda clar que s’havia obtingut un primer 

pa d’argent a partir de la fosa de les “menes” (després de la fusió i copel· lació) i, a la 

vegada, se sobreentén que restaven a l’espera de fer-ne una nova fusió posterior. És a 

dir, l’objectiu principal era extreure la major quantitat possible d’argent.  

Altrament, en els llibres de comptabilitat de l’explotació minera, també es va 

anotar l’entrada d’escòries i copel·les que van ser beneficiades. Per exemple, en una 

entrada del 8 de maig del 1354, es va registrar la quantitat d’argent que s’obtindria del 

plom d’unes “cenrrades del senyor infant”.1292 En concret, segons l’“assaig”, el plom de 

la copel·la contenia un 0’53% d’argent.1293 Aquest exemple, doncs, també serveix per 

constatar que, a més de l’argent, també es recuperava el plom de les copel·les. Com s’ha 

mostrat anteriorment, en les “cenrrades” (la copel·la), s’hi havia acumulat i concentrat 

el plom —com a litargiri— en depurar l’argent amb la tècnica de la copel·lació. 

En el cinquè llibre de comptes de l’administrador Bertran de Revell (1361-1362), 

es va registrar la quantitat d’argent que s’havia aconseguit a partir de la fosa i afinament 

de “lavadures de cenrrades” que algú va recollir prop de la foneria i dins de les 

                                                           
1289 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1290 Doc.núm.72, fol.20r (a l’apèndix documental). 
1291 Doc.núm.72, fol.20v (a l’apèndix documental). 
1292 Doc.núm.72, fol.10r (a l’apèndix documental). 
1293 Vegeu, a l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, la fitxa 50 (número de “mena” 043). Ho trobareu al final 
de la present tesi doctoral. 
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instal·lacions. Segons l’“assaig”, hi havia “·IIII· marchs, · III·  onces” d’argent en 

total.1294  

A més del plom de les copel·les, també es fonien novament les escòries obtingudes 

en la reducció dels minerals o en els tractaments per afinar el metall. És a dir, la 

substància de consistència vidriosa que es generava en aquests processos, com a 

subproducte no metàl·lic, també es tornava a matxucar i a fondre. En aquest sentit, el 13 

d’agost del 1358, en el llibre de registre de les “menes” d’argent, es va anotar la 

quantitat d’argent obtingut a partir d’una determinada quantitat d’escòries (“crases”) 

que pertanyien al comte Pere i que es guardaven a “la casa de les menes”.1295 La suma 

d’argent beneficat ascendia a gairebé un marc i mig, i corresponia, segons el resultat de 

l’“assaig”, a l’1’72 % de la quantitat total d’escòria processada.1296  

Per tant, vist des d’una altra perspectiva, en els procediments de fusió i copel·lació 

es perdien quantitats importants d’argent. És a dir, part del metall blanc s’anava 

concentrant en les escòries i les copel·les. La qual cosa feia necessari endegar de nou el 

procés. Tal com s’ha comentat abans, es duia a terme més d’una fosa per tal 

d’aconseguir la major quantitat possible d’argent a partir del mineral metàl·lic explotat.  

A la vista de tot el que s’ha comentat, és evident que la complexitat dels 

procediments que s’havien de seguir per obtenir l’argent fi referma que, tant l’ofici de 

fonedor-afinador com el càrrec d’assajador, requerien una especialització. De fet, tal 

com s’ha constatat en l’apartat anterior, la mort de Leonardo de Dino el 1358 va 

provocar certa incertesa en l’activitat i una desconfiança continuada en la feina 

desenvolupada pels seus successors en el càrrec. Per tant, és evident que calia tenir els 

coneixements tècnics i les habilitats metal·lúrgiques necessàries per poder dur a terme la 

fusió i copel·lació dels minerals correctament, amb tot el que comportava: gestió de la 

temperatura adequada durant tot el procés per minimitzar les pèrdues, manteniment de 

les condicions atmosfèriques idònies en els forns, addició de la quantitat correcta de 

plom en cada cas, fabricació de les copel·les... Era una activitat delicada i, com s’ha 

documentat en el cas de l’explotació minerometal· lúrgica de l’argent de Falset, la duien 

a terme experts en la matèria. 

                                                           
1294 Doc.núm.87, fol.9v (a l’apèndix documental). 
1295 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
1296 Vegeu, a l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, la fitxa 113 (número de “mena” 096). El qual s’ha 
adjuntat al final de la present tesi doctoral. 
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Amb relació a aquesta qüestió, quan l’infant Pere va encomanar a Bertran de 

Revell l’ofici d’afinador de les “menes” d’argent, de plom o d’altre metall qualsevol, va 

establir que no havia de colar les escòries d’aquelles “menes” a la roda que hi havia dins 

del terme de Falset, a la ribera del riu Siurana: “Ita, tamen quod in dicta rota non 

ten(e)amini colare crassas mineriarum predictarum”.1297 Per tant, és possible que 

aquest procediment de refosa de les escòries rebés el nom específic de colar. La qual 

cosa, però, no s’ha pogut confirmar perquè aquesta és l’única menció que s’ha 

documentat on es relaciona el verb colar amb les escòries. De fet, creiem que aquest 

verb devia fer referència a la fosa i tractament del metall en estat líquid, com a sinònim 

de fondre o liquar. Precisament, en un document datat a principis del 1360, es fa 

referència a la compra d’unes “ma(n)xes per colar” que costaren 400 sous.1298 A més, 

actualment, colar significa vessar un metall fos —en estat líquid— en un motlle.1299 La 

manca de més dades, però, fa difícil poder-ne discernir el significat concret i correcte 

que li donaven a l’època. 

En aquest context, per optimitzar els recursos a l’hora de picar, passar i fondre, es 

devien processar “menes” diferents de forma conjunta. És a dir, no es devien fondre les 

“menes” individualment sinó que devien ser mesclades per optimitzar-ne la fosa. En 

part, per això continuava essent important l’assaig malgrat que les ordinacions del 1352 

disposessin que la partició es faria després de l’obtenció de l’argent fi. En altres 

paraules, si la partició es feia abans d’iniciar el procés per beneficiar l’argent —en base 

a l’“assaig”—, es podien mesclar les “menes” i beneficiar-ne tot l’argent sense haver de 

preocupar-se a qui corresponia cadascuna d’elles. Fent-ho de forma conjunta es reduïen 

les despeses del procés de fosa i afinament. El mateix succeïa amb la recuperació del 

metall blanc que s’havia perdut en les escòries i copel·les. Encara que pugui semblar 

una obvietat, tan sols s’ha documentat un exemple d’aquesta pràctica. En registrar 

l’argent obtingut a partir d’una determinada quantitat de “granalla” en llibre de registre 

de les “menes” del 1352-1360, s’especifica: “De la qual, hisqué argent fi que haitant ne 

asegura en Codines per tal com la mesclà ab altre arge(n)t”.1300  

 

                                                           
1297 Doc.núm.45 de l’apèndix documental (1349, juliol, 1. Falset). 
1298 Doc.núm.85, fol.1v (a l’apèndix documental). 
1299 Vegeu, per exemple, la veu “colar2 2 tr.” al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans. URL: http://dlc.iec.cat/   
1300 Doc.núm.72, fol.20v (a l’apèndix documental). 
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Pel que fa al lloc on es duien a terme les fusions, en la concessió del càrrec 

d’administrador a Joan de la Seda el 21 d’octubre del 1348, el comte li ordenava que fes 

fer totes les foses o fusions d’argent o d’altres metalls en llocs del territori del comtat i 

no en un altre indret: “Ordinantes quod omnes fundiciones que per vos seu alios loco 

vestro fient de argento seu aliis metallis faciatis fieri infra loca dicti comitatus nostri 

dictarum Montanearum de Prades et non alibi”.1301 Per tant, en aquesta disposició no 

s’especificava cap espai en concret, sinó que s’establia una disposició general sense 

entrar en detall ni fer cap tipus d’especificació. 

En les ordinacions del 14 de desembre del 1348, en canvi, ja s’establia que les 

fusions o foses s’havien de dur a terme en la “fusina” comtal (“la nostra fusina del loch 

nostre de Falçet”)1302.  De fet, per definició, una “fusina” era el lloc destinat a la fosa 

dels metalls.1303 En aquest sentit, segons el que disposaven aquelles ordinacions del 

1348, l’administració comtal canalitzava tota la producció. És a dir, en tenia un control 

absolut, perquè totes i cadascuna de les “menes” —fins i tot la part pertanyent als 

miners— es fonien i s’afinaven a la “fusina” que el comte tenia a Falset. D’una banda, 

com s’exposa en el capítol 5, la part pertanyent al comte es fonia per llei en aquell 

indret: “(...) cascun pa d’argent a la nostra part pertanyent, del qual serà fet funiment en 

la nostra fusina”.1304 D’altra banda, en el capítol següent —com hem comentat en 

apartats precedents—, es decreta que la fracció que corresponia als miners també s’hi 

havia d’afinar obligatòriament: “ordonam que algun trobador de les dites menes no puga 

affinar la sua part a ell pertanyent en aquelles sinó en la nostra fusina del loch nostre de 

Falçet e, com hauran fet funiment d’argent d’aquelles menes, (...)”.1305 És més, la porció 

de “mena” que comprava el comte als miners —la qual estaven obligats a vendre a 

l’administrador, sempre que aquest pogués pagar-los-hi—, lògicament, també es fonia a 

la “fusina” comtal. De fet, en la normativa del 1348, s’estableix fins i tot que el comte 

n’assumiria les despeses de fosa: “que aquells qui hauran partida la dita mena (...) sien 

tenguts de vendre al dit nostre administrador la part a ells pertanyent en les dites menes 

(...), e que nós nos parem a totes les messions qui·s faran per affinar lo dit argent”.1306  

                                                           
1301 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1302 Capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1303 Vegeu la veu “2. FUSINA f. ant.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). Altrament, cal destacar que aquest era el nom que rebia la foneria 
en altres zones mineres també. Per exemple, vegeu: C.VERNA (2011), “Innovations et métallurgies...”, 
pàg.630-639; C.VERNA (2012), “Élites rurales, industries et fortune…”, paràgraf 41. 

1304 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1305 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1306 Vegeu el capítol 13 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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Tot i que el comte assumia les despeses de fusió de la part de “mena” comprada a 

les companyies mineres, aquestes costes eren descomptades del preu final si els pagava 

el preu convingut amb argent fi i no amb diners en efectiu. Com a mínim, en una de les 

compravendes de “mena” realitzades per l’administrador Joan de la Seda, aquesta 

rebaixa es va fer efectiva.  

El dia 16 de juny del 1349, Jaume Fiveller, Jaume Esteve i Ramon Favara van 

vendre la part de “mena” que els corresponia, a raó de seixanta sous per cada marc 

d’argent que —segons l’“assaig”— se n’obtindria. En contrapartida, l’administrador els 

va pagar la quantitat exacta —calculada en diners en efectiu— amb argent afinat. El 

qual, però, va ser valorat en seixanta-nou sous el marc.1307 Per tant, entre el valor de 

l’argent comprat —calculat a partir de la prova— i l’argent fi entregat per pagar la 

compravenda, hi havia una diferència de nou sous per marc. Cal tenir en compte també 

que l’administració comtal va comprar “mena” i va entregar metall en aquesta operació. 

Per tant, no són comparables els preus. Ara bé, en certa manera, l’argent va ser comprat 

a seixanta sous el marc i va ser venut a seixanta-nou.  

Aquesta circumstància, en part, era justificada en el registre d’aquesta 

compravenda en un llibre de comptes escrit per Guillem Cervià. En el qual, fent 

referència a la gestió de l’explotació minera duta a terme per l’administrador Joan de la 

Seda, es va exposar: “E axí deu retre que gonya la cort en la dita compra, mas deuen 

ésser reebudes en compte les messions de fondre } IIII·  marchs, ·I·  onça e miya 

d’arg1308 d’argent”.1309 Per tant, els nou sous per marc de diferència vindrien a ser part o 

la totalitat de les despeses de fosa. Les quals, com hem vist, assumia el comte per 

normativa. En aquesta ocasió, però, indirectament, va pagar-ne la fusió la companyia 

minera que va vendre la part de “mena”. Aquest apunt, en tot cas, tampoc demostra 

necessàriament que el cost per fondre cadascuna de les “menes” fos a raó de nou sous 

per marc d’argent obtingut.  

L’expressió utilitzada per registrar el benefici obtingut en la compravenda (“gonya 

la cort en la dita compra”) és significativa, encara que es parli que havien de ser 

tingudes en compte “les messions de fondre”. En altres paraules, més enllà de 

descomptar les despeses pròpies de la fosa, és molt probable que l’administració comtal 

                                                           
1307 Vegeu-ne l’àpoca de rebut: doc.núm.43 de l’apèndix documental.  
1308 Sic. 
1309 Doc.núm.41, fol.3v (a l’apèndix documental). 
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hi hagués fet negoci. De fet, la informació recollida en una àpoca de rebut posterior, del 

4 de juliol del 1349, confirmaria aquesta percepció.   

En aquesta àpoca,1310 s’especifica que Ramon Codines i Ramon Ferrer de Falset 

reconeixien haver rebut tres mil vuit-cents tres sous i tres diners barcelonesos per la 

venda de cinquanta-set marcs i cinc unces d’argent, que era la quantitat de metall que 

s’havia obtingut de la part de “mena” que els pertanyia. En aquesta ocasió, els miners 

van vendre l’argent al comte Pere a raó de seixanta-sis sous per marc. De fet, era el 

metall blanc afinat el que venien. Així, en el recompte que es feia de les quantitats a 

pagar, l’administrador els va descomptar el preu per haver fos les “menes” (a raó de vuit 

lliures per cada quintar fos): “item, retinuistis penes vos quos vobis solvere tenebamur 

pro labore vestro fundi-/tionis dictarum nostrarum mineriarum, ad rationem octo 

librarum pro quintario, sexcentos sexaginta solidos”.1311 Així doncs, la companyia 

minera es va fer càrrec de les despeses de fosa de la part de “mena” que els pertocava, 

malgrat que la comprés l’administrador en nom de l’infant Pere. 

Val a dir, però, que aquesta compravenda és un cas especial perquè la companyia 

no va vendre la “mena” sinó l’argent fi després de ser fos. És a dir, segurament, 

l’operació es va dur a terme amb posterioritat al termini que establien les ordinacions 

perquè l’administrador executés el dret de compra de la part de “mena” que pertocava 

als minaires. De fet, en el document, s’especifica clarament que Ramon Codines i 

Ramon Ferrer venien el metall blanc obtingut, no les “menes”. El qual ja havia estat fos 

per l’administració comtal: “(...) vobis vendidimus ad opus incliti domini infantis Petri 

quinquaginta septem marchas et quinque uncias argenti, ad ratio-/nem videliçet 

sexaginta sex solidorum pro marcha, que nobis pertinebant ad partem nostram ex 

quibusdam menis nostris per vos fusis”.1312 A més a més, el preu de l’argent consignat 

en aquesta compravenda (a 66 sous per marc) també és superior al que havia pagat 

l’administrador per les “menes” assajades d’altres companyies en dates similars (a raó 

de 60 sous per marc).1313 

                                                           
1310 Doc.núm.46 de l’apèndix documental. 
1311 Doc.núm.46, línies 9-10 (a l’apèndix documental).   
1312 Doc.núm.46, línies 3-4 (a l’apèndix documental). 
1313 El preu convingut en la majoria de compravendes registrades i documentades va ser a raó de 

seixanta sous el marc. Vegeu a l’apèndix documental, per exemple, algunes de les àpoques de rebut i 
cartes de pagament relacionades amb aquesta qüestió: doc.núm.43, doc.núm.55, doc.núm.57, doc.núm.58, 
doc.núm.59 i doc.núm.60. Així mateix, també es pot constatar aquest preu en els llibres de comptabilitat i 
de registre de les “menes”: doc.núm.22, fol.9v; doc.núm.41; doc.núm.51, fol.1v; doc.núm.54, fol.1r (a 
l’apèndix documental). 
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Per tant, aquesta àpoca de rebut signada per Ramon Codines i Ramon Ferrer 

serveix per comprovar que —efectivament— la part de “mena” que pertanyia a les 

companyies mineres es fonia obligatòriament a la foneria comtal. Aquesta 

circumstància es produïa també en aquells casos en què, com establia la normativa, el 

comte no pogués pagar-los el preu de l’argent en un termini fix establert de pocs dies, 

després de fer la partició a partir del resultat de l’“assaig”. A més, aquest document és 

fonamental perquè fixa el preu que costava fondre les “menes” d’argent a les 

companyies mineres: “ad rationem octo librarum pro quintario”. És a dir, 

l’administrador feia pagar a les companyies mineres 8 lliures barceloneses per cada 

quintar de “mena” que es fongués a la “fusina”, si no els havia comprat la part de 

“mena” abans de fer la fosa. Amb la qual cosa, si tenim en compte que una lliura 

barcelonesa eren 20 sous i un quintar de pes equivalia a 216 marcs, afinar un marc de 

“mena” es pagava a raó de 0’74 sous barcelonesos. Per tant, aquest preu és molt inferior 

als 9 sous de diferència que hi havia entre el preu de la “mena” i el de l’argent fi en la 

compravenda citada anteriorment. En altres paraules, l’expressió “gonya la cort en la 

dita compra”1314 que hem vist abans és clarament indicativa del negoci que feia 

l’administració comtal amb la fosa i afinament de la part de “mena” que pertanyia a les 

companyies mineres. 

Aquesta circumstància, a més, estava condicionada per l’obligatorietat d’utilitzar 

sempre les instal·lacions comtals per dur a terme aquesta operació. En aquest context, 

fins i tot en la còpia que s’ha conservat de les primeres ordinacions —les del 28 de 

novembre del 1344—, ja s’hi establia que les “menes” amb menor quantitat d’argent —

aquelles per les quals els miners n’havien d’entregar la dotzena part de l’argent fi 

obtingut al comte— s’havien d’afinar i fondre obligatòriament a la “fusina” comtal: “al 

senyor, la XIIna part en argent fi, franc e quiti al senyor de tota mesió, e que·n hajen 

affinar et a fondre en la fusina del senyor e no en altre loch”.1315 Tanmateix, aquest text 

va ser escrit al marge esquerre i a continuació del capítol 3. Per tant, aquest fragment 

concret va ser posat de més en data indeterminada. Tal com ja s’ha comentat, la datació 

d’aquestes interpolacions afegides amb posterioritat a les primeres ordinacions és difícil 

d’establir i, de fet, algunes d’elles és molt probable que siguin de finals de l’any 1348.  

En tot cas, reprenent el tema de la foneria comtal, és essencial recuperar el 

document de concessió de l’ofici d’afinador a mestre Bertran de Revell del primer dia 

                                                           
1314 Doc.núm.41, fol.3v (a l’apèndix documental). 
1315 Vegeu el capítol 3 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 449

de juliol del 1349. En el qual, l’infant Pere li va manar que tots els afinaments s’havien 

de dur a terme a la “fusina” comtal o bé a la roda que en ocasió d’això el comte havia 

fet fer i construir de nou al terme de Falset. A la roda, però, no s’hi havien de colar les 

escòries (“crassas”) de les “menes”.1316 Per tant, sabem que d’aquell moment ençà —o 

potser d’una mica abans— hi havia dos instal·lacions diferents destinades a la fosa i 

afinament de l’argent i ambdues eren a Falset.  

Tanmateix, cap dels dos edificis s’ha pogut localitzar amb exactitud. D’una banda, 

de la “fusina” comtal, en sabem que estava situada a prop de la vila: “domum nostram 

vocatam “la fusina”, quam habemus prope villam nostram de Falçeto”. De l’altra, la 

roda era una construcció de nova planta que el comte Pere havia fet edificar a la ribera 

del riu Siurana, dins del terme de Falset: “rotam quam occasione predicta de novo 

construhi et fieri fecimus in termino de Falceto, in ripparia rivis Siurane”.1317  

Amb aquestes dades a la mà, s’han realitzat algunes prospeccions arqueològiques 

de caràcter sel·lectiu pels termes municipals del Molar, Bellmunt del Priorat i Falset 

amb l’objectiu —entre d’altres— de localitzar les restes d’aquestes dues instal·lacions. 

De fet, s’han fet diferents prospeccions en aquesta àrea, en les quals he pogut participar 

de forma activa com a investigador col·laborador. La cerca s’ha desenvolupat en el 

marc de diferents projectes d’investigació que ha dirigit i dirigeix, com a investigadora 

principal, la Dra.Núria Rafel i Fontanals. Els quals se centren en l’estudi de la mineria i 

la metal·lúrgia protohistòriques a les conques mineres de la comarca del Priorat.1318 Fins 

al moment, però, els intents realitzats per determinar la situació de qualsevol dels dos 

establiments comtals han estat fallits. Per tant, tot i prospectar diferents àrees de la zona 

                                                           
1316 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1317 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1318 En concret, es tracta de tres projectes finançats pel Ministerio de Cultura i el Ministerio de 

Ciencia e Innovación: “Plata Prerromana en Cataluña” (HUM2004-04861-C03-00),  “Aprovechamiento 
de recursos de plomo y plata en el primer milenio ac: interacción comercial y cultural en el Mediterráneo 
Occidental” (HUM2007-65725-C03-00) i “El factor minero en el desarrollo histórico de Cataluña 
meridional: de la Prehistoria a Época Medieval” (HAR2010-21105-C02-00). A més, també s’ha 
desenvolupat el projecte “El conjunt arqueològic del Calvari del Molar i l’àrea minerometal· lúrgica 
Bellmunt-Molar-Falset en la protohistòria”, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament del Molar i la Diputació de Tarragona. Vegeu, com a part dels resultats de la 
recerca d’aquests projectes, entre d’altres: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona 
minera del Molar-Bellmunt-Falset...”; X.-L.ARMADA, M.A.HUNT et alii (2005), “Primeros datos 
arqueométricos...”; X.-L.ARMADA, D.GARCIA I RUBERT et alii (2005), “Minería y metalurgia durante la I 
Edad del Hierro...”; N.RAFEL, L.ARMADA et alii (2007), “La arqueología de la plata...”; N.RAFEL, 
I.MONTERO, P.CASTANYER (Coord.) (2008), “Plata prerromana en Cataluña...”; N.RAFEL, X.-L.ARMADA 

(2010), “L’explotació minera al Baix Priorat (Tarragona) en època romana...”; X.-L.ARMADA, 
R.GRAELLS, N.RAFEL, X.PAYÀ  (2010), “La presencia romana en la Font del Molar...”; N.RAFEL (2013), 
“La cuenca minera del Baix Priorat...”. 
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minera del Molar–Bellmunt–Falset, no s’ha pogut ubicar sobre el terreny ni la “fusina” 

ni la roda. 

En aquest sentit, inicialment, es va explorar la zona del barranc de la Foïna. Aquest 

és un curs fluvial que passa prop de Falset, aproximadament, a uns 500 metres al nord 

del nucli antic de la vila. Malauradament, la cerca que es va dur a terme pel tram del 

barranc més proper al poble, conjuntament i en col·laboració amb l’equip de la 

Dra.Núria Rafel —especialment durant la campanya de prospecció arqueològica que va 

tenir lloc el juny de l’any 2005— no va tenir l’èxit esperat i no es van poder localitzar 

els vestigis de l’antiga “fusina” en aquest indret.  

De fet, la cerca es va concentrar primerament en aquesta àrea perquè, a l’hora 

d’emprendre la prospecció, també es van tenir en compte els topònims que poguessin 

tenir alguna relació amb la “fusina” o la roda. Precisament, malgrat que pugui semblar 

que el topònim Foïna ha de tenir un origen clar en la paraula “fusina” de la 

documentació medieval, alguns filòlegs i lingüistes afirmen que el topònim al·ludeix a 

la fagina. És a dir, el mot foïna faria referència a aquest mamífer de la família dels 

mustèlids (Martes foina).1319 De tota manera, també val a dir que, en un fragment d’un 

document del 24 de març de l’any 1358 —del qual parlarem més endavant—, es fa 

referència a la foneria comtal amb la paraula “fuina” en una de les dues ocasions en què 

s’en parla. Així, en el text, hi trobem les dues versions: “la casa de la nostra fusina de 

Falçet” i “la dita fuina”.1320 

Possiblement, sigui un error de l’escrivà però, al mateix temps, també podria ser 

indicatiu de l’evolució que va experimentar la paraula al llarg dels temps. A més, tal 

com assenyala Joan Solà, una de les variants dialectals del nom de la fagina —el 

mamífer de la família dels mustèlids— és “fusina”.1321 Per tant, també podria ser que el 

topònim actual provingués de la paraula que designava la foneria en la documentació 

medieval. En definitiva, no estem segurs fins a quin punt el topònim actual, barranc de 

la Foïna, beu d’una font o d’una altra. En qualsevol cas, sigui com sigui, en el tram del 

barranc prospectat, no s’hi van trobar restes de la foneria del segle XIV . 

Pel que fa a la localització de la roda, l’octubre del 2008, també en el marc del 

projecte de recerca del qual n’és la investigadora principal la Dra.Núria Rafel, es van 

                                                           
1319 Vegeu: J.SOLÀ (2009), “La Fuïna”, pàg.4; J.SOLÀ (2009), “‘La Fuïna’, encara”, pàg.4. Vegeu 

també la veu “FOÏNA f. (val.)” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... 
(http://dcvb.iec.cat/). 

1320 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.82. 
1321 Vegeu J.SOLÀ (2009), “La Fuïna”, pàg.4; J.SOLÀ (2009), “‘La Fuïna’, encara”, pàg.4. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 451

realitzar prospeccions —en les quals també vaig poder participar— a la zona minera del 

Molar–Bellmunt del Priorat. A aquestes alçades, potser ja no caldria recordar que el 

terme medieval de Falset incloïa els actuals termes municipals de Falset i de Bellmunt 

del Priorat, però no està de més fer-ne memòria. Així, en aquesta ocasió, amb relació al 

que venim exposant, la cerca es va centrar en explorar la vall del riu Siurana al seu pas 

pels termes municipals de Bellmunt del Priorat i el Molar. D’aquesta manera, entre 

d’altres, es va dur a terme una exploració  de la zona de l’anomenat coll de la Roda. El 

qual s’ubica dins del terme municipal del Molar, a la riba dreta del riu Siurana, just a 

sobre del lloc on conflueix el riu Montsant amb el Siurana. Curiosament, el coll de la 

Roda està situat molt a prop de la partida denominada La Fuina, del terme municipal de 

Gratallops. La qual es troba  a tocar del coll de la Roda però a l’altra riba del riu 

Montsant. Malgrat tot, a pesar de les coincidències entre els topònims actuals i les 

infraestructures medievals (la “fusina” i la roda), tampoc en aquesta ocasió es va poder 

localitzar cap vestigi de la roda on es feia la fosa i afinament de les “menes” d’argent en 

època del comte Pere. Així mateix, la prospecció realitzada a l’altra riba del riu, al terme 

municipal de Bellmunt del Priorat, tampoc va proporcionar resultats satisfactoris.  

En tot cas, en aquesta part del riu Siurana —a la riba esquerra i al terme de 

Bellmunt—, hi ha una gran bassa destinada a la captació d’aigua per a regadiu. La qual, 

tot i que no s’ha pogut confirmar, podria haver estat construïda al mateix temps que la 

denominada Casa Gran, un establiment de la Cartoixa d’Escaladei des d’època 

medieval1322 que està ubicat molt a prop de la bassa. Malgrat que no hi ha cap indici que 

ho relacioni amb la roda de la documentació medieval, tampoc es pot descartar que la 

bassa formés part de les instal·lacions on es duien a terme els procediments de fosa de 

les “menes” d’argent en època del comte Pere. En tot cas, aquesta atribució està 

totalment mancada d’arguments. En tot cas, no està de més apuntar que la captació de 

l’aigua que abasteix aquest dipòsit es fa a la confluència del Barranc de les Guinarderes 

amb el riu Siurana, aigües amunt d’aquest riu. A més, la sèquia que hi condueix l’aigua 

s’anomena Sèquia dels Frares.   

En definitiva, és possible que les foneries comtals (la “fusina” i la roda) haguessin 

estat emplaçades en àrees que encara no s’han prospectat o que no se n’hagi conservat 

cap vestigi. De tota manera, la informació que ens aporta el text de la concessió de 

                                                           
1322 Vegeu, per exemple, les següents pàgines web: 

http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/bellmunt-del-priorat/la-casa-gran i 
http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQU
ITECTONIC_11096  . Darrera consulta: 13/10/2013. 
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l’ofici d’afinador a Bertran de Revell1323 ens permet situar de forma aproximada —a 

grans trets— ambdues instal·lacions. Així, com hem comentat anteriorment, la “fusina” 

comtal s’ubicava a prop de la vila de Falset —suposem que prop d’un curs fluvial— i la 

roda on es fonia i afinava l’argent estava dins del terme de Falset —que incloïa l’actual 

terme municipal de Bellmunt del Priorat— a la ribera del riu Siurana (vegeu figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34. Ubicació aproximada de les foneries comtals en època del comte 
Pere 

 

Deixant de banda la ubicació dels dos establiments i centrant-nos en els edificis en 

sí, pel que fa al cas concret de la “fusina”, tenim notícia que s’hi van fer reformes, 

reparacions i ampliacions al llarg dels anys de regència del comte Pere. De fet, la 

primera va començar abans de l’encomanament de l’ofici d’administrador a Joan de la 

Seda i, per tant, es va projectar amb anterioritat a la promulgació de les segones 

ordinacions. Concretament, el 29 de maig del 1348, el comte Pere va manar a Jaume 

Fiveller —l’administrador en aquelles dates— que entregués i lliurés a Domènec Riquer 

la quantitat de diners necessària per dur a terme les obres de la casa que el mateix comte 

havia ordenat construir per fondre-hi “menes” d’argent i d’altres metalls. De fet, pel que 

fa a la ubicació d’aquest nou recinte, en el text s’especifica que estaria a prop de la vila 

de Falset i, concretament, al costat de la casa de la “fusina” comtal ja construïda: 

“pro[p]e dictam villam [de] Falçeto (...), iuxta domum fusine nostre in ibi iam 

                                                           
1323 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
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constructe”.1324 Així doncs, aquesta carta també ens assabenta que la “fusina” existia 

d’abans. Amb la qual cosa, la construcció d’un edifici nou al costat permetia ampliar el 

complex industrial on es duien a terme la fosa i l’afinament de l’argent. 

A les darreries de la regència del comte Pere —tot i que en aquells moments potser 

encara no s’havia plantejat deixar el senyoriu—, la “fusina” va ser novament reformada. 

Tal com s’exposa en un document del 24 de març del 1358, per manament del comte 

Pere, l’administrador Bertran de Revell va fer “alguna reparació en la casa de la nostra 

fusina de Falçet”. Així, per tal de reforçar i fortificar l’edifici, l’administrador va fer-hi 

alguns contraforts (“alguns reespalles”) a la part oest i, com a conseqüència d’això, va 

haver d’agafar part d’un quintà de terra que en Berenguer Ferriol de Falset hi tenia en 

franc alou. Precisament, tenim notícia d’aquestes reformes o reparacions perquè l’infant 

Pere va manar a mestre Bertran de Revell que, del preu de l’argent de les “menes” 

pertanyent al comte per dret, comprés i pagués aquell quintà de terra a l’habitant de 

Falset. A més, volia que el compensés pels danys i perjudicis que li havia causat la cort 

comtal a l’impedir-li llaurar la terra que —creient-la erròniament de titularitat comtal— 

hi havia davant de la “fusina” vers l’est. Per tot plegat —per la compra de la terra i per 

la compensació pels danys ocasionats—, Bertran de Revell havia de donar i pagar a 

Berenguer Ferriol cent sous barcelonesos.1325 Així doncs, en aquesta ocasió, les obres es 

van dur a terme per mantenir l’edifici en unes condicions òptimes. 

En aquest sentit, en la carta que certifica que Bertran de Revell va donar compte al 

comte Joan de Prades el dia 1 de juny del 1360, per la gestió de l’explotació minera que 

havia dut a terme des de l’1 de gener del 1357, també es parla d’aquestes darreres obres. 

Concretament, s’hi exposa que l’administrador havia retut comptes sobre les entrades i 

sortides del compte que portava i que, d’entre les despeses que va tenir —per encàrrec 

de l’infant Pere, del comte Joan i del seu tutor—, també s’hi comptabilitzaven aquelles 

que havia hagut de fer en l’obra i reparació de la fusina comtal de Falset: “in opere et 

reparacione fusine nostre dicti loci de Falceto”.1326  

 

Per un altre costat, quant a la roda, s’han conservat alguns documents que fan 

referència a l’execució de l’obra que en va permetre la construcció. Tal com s’exposa en 

una missiva de l’1 de setembre del 1348, en què el comte va manar a Guillem de Pineda 

                                                           
1324 Doc.núm.19 de l’apèndix documental. 
1325 Doc.núm.82 de l’apèndix documental. 
1326 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.86. 
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que entregués a l’administrador els diners necessaris per atendre la gestió de 

l’explotació minera, Joan de la Seda havia de pagar moltes quantitats de diners per raó i 

en virtut de l’administració. En concret, s’especifica que tenia grans despeses tant en 

comprar llenya, contractar gent i ésser feta la roda (roda hidràulica) com en altres afers 

relacionats amb la gestió de les “menes”: 

“Cum fidelis noster Johannes de la Seda, administrator mineriarum 
nostrarum argenti comitatus predicti de Prades, racione ac pro negociis 
dictarum mineriarum habeat expendere plures peccunie quantitates, tam 
in emendis lignis, conducendis personis ac rota fienda quam in aliis circa 
officium administracionis sue predicte neccessariis.”1327  

Per tant, en aquella data —el primer dia de setembre del 1348— ja s’havia 

començat o, almenys, estava projectada la construcció del nou centre de trituració i fosa 

de mineral a la rivera del riu Siurana. A més, en aquest sentit, també és possible que les 

lignis del text facin referència a les fustes per construir la roda i no a la llenya per 

utilitzar —suposem— en les foses de mineral. La qual cosa, donaria un sentit de conjunt 

a les quantitats a pagar, ja que la compra de material i la contractació de personal seria 

per executar l’obra de la roda. En qualsevol cas, la dada interessant és que la 

construcció d’aquesta segona foneria o centre de tractament del mineral es va concebre i 

preparar en un moment en què —com hem vist en apartats anteriors— es van produir 

una sèrie de canvis en la gestió de l’explotació minera, esdevinguts després de la Pesta 

Negra. Per tant, la construcció d’una nova “fusina” podria ser una altra de les mesures 

adoptades pel comte Pere per poder fer front als estralls que va provocar, en tots els 

àmbits —també en l’explotació minera de l’argent—, l’epidèmia del 1348.  

En l’encomanament a Bertran de Revell de l’ofici d’afinador de les “menes” 

d’argent, de plom o d’altre metall, el dia 1 de juliol del 1349, ja es fa referència a la roda 

com a infraestructura construïda de nou però finalitzada: “rotam quam occasione 

predicta de novo construhi et fieri fecimus in termino de Falceto, in ripparia rivis 

Siurane”. De fet, com hem vist anteriorment, el comte li ordenava que fes tots els 

afinaments a “la fusina” o bé a la roda de la ribera del riu Siurana.1328  

No obstant això, és possible que a les darreries de l’any 1349 encara no estigués a 

ple rendiment. El fet és que, en una carta del 23 de novembre d’aquell mateix any,1329 

inclosa també en una àpoca de rebut datada el 3 de desembre,1330 l’infant Pere va manar 

                                                           
1327 Doc.núm.21 de l’apèndix documental. 
1328 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1329 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.49. 
1330 Doc.núm.50 de l’apèndix documental. 
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a Joan de la Seda que lliurés una determinada quantitat d’argent fi del que obtingués de 

la primera fosa de metall que fos feta “in nostra fusina”. Per tant, si s’esmenta 

específicament i únicament la “fusina”, és possible que la roda encara no hagués estat 

acabada del tot o que a penes estigués en funcionament. Així mateix, també podria ser 

que la majoria del treballs metal·lúrgics per obtenir específicament el metall blanc és 

duguessin a terme principalment a la “fusina” i no a la roda.   

En qualsevol cas, també s’han conservat dues àpoques del 21 de setembre del 1350 

relacionades amb algunes de les despeses que va ocasionar la construcció de la roda. En 

un dels documents, el falsetà Guillem Baya reconeixia que l’administrador Joan de la 

Seda li havia pagat trenta sous barcelonesos de tern. Era el pagament per la fusta que li 

havia comprat, específicament, per a l’obra de la roda de l’argent de l’infant Pere: 

“ ratione illius fusti quem a me emistis ad opus rote argenti dicti domini inffantis”.1331 

En l’altre, el també habitant de Falset Antoni Ferrer reconeixia que Joan de la Seda li 

havia pagat la quantitat que se li devia per les despeses que havia fet en la roda de 

l’argent: “quos michi debebatis racione expenssarum per me factarum in rota argenti 

dicti domini infantis”. En total, eren tres-cents cinquanta sous barcelonesos.1332 

Per tant, en aquella data, la roda de l’argent del comte Pere ja devia estar 

finalitzada. A més, queda clar que era un mecanisme amb una estructura de fusta. De 

fet, entenem que era una roda hidràulica per transformar la força de l’aigua corrent en 

energia mecànica per fer girar les moles d’un molí, per moldre la “mena”, o bé per 

accionar grans manxes per poder fer els treballs de fosa.  Precisament, pel fet de ser una 

de les dues foneries comtals on s’havia de fer la fosa de les “menes” d’argent, 

segurament, la funció principal d’aquesta roda hidràulica devia ser la de fer funcionar 

les manxes1333 dels forns de fusió i copel·lació. D’aquesta manera, mecànicament, les 

manxes permetrien insuflar aire a l’interior dels forns, avivar el foc i assolir les altes 

temperatures necessàries per fondre els minerals i afinar els metalls.  

De fet, hi ha evidències de la utilització de manxes hidràuliques en una foneria 

monàstica per a la forja del ferro a Trento (nord d’Itàlia) el 1214.1334 També es constata 

l’existència de manxes hidràuliques en grans forns metal·lúrgics de la Llombardia 

                                                           
1331 Doc.núm.61 de l’apèndix documental. 
1332 Doc.núm.62 de l’apèndix documental. 
1333 “1. MANXA f. || 1. Instrument per a fer vent o donar aire, consistent en una caixa que té dues 

cares rígides i les altres flexibles, i pel moviment alternatiu d’expansió i contracció d’aquestes produeix 
l’absorció d’aire per un orifici i l’expulsió d’aire per un altre conducte més estret; cast. fuelle.” 
(A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear...: http://dcvb.iec.cat/). 

1334 Vegeu: J.H.MUNRO (2003), “Industrial Energy from Water-Mills...”, pàg.241. 
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(Itàlia) cap a mitjan segle XIII . A més, sembla que mecanismes anàlegs s’utilitzaven per 

a la producció d’argent, en els districtes miners de Trento i de Bergamo, des de principis 

de segle.1335 Així mateix, aquesta tecnologia —associada a les forges hidràuliques i 

l’explotació del ferro— es va difondre per l’Occident medieval, especialment a la part 

meridional, a finals del segle XIII .1336  

Per tant, aquesta tecnologia era —de sobres— coneguda a l’època del comte Pere. 

Amb la construcció de la roda, per tant, es va utilitzar a Falset aquest mecanisme per 

millorar el rendiment dels forns de fosa. Amb la qual cosa, s’optimitzava l’aprofitament 

del combustible utilitzat i s’assolien nivells de temperatura més elevats amb menys 

esforç i un major control (vegeu figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35. Foneria i planta d’afinament a La Croix-aux-Mines (Lorena, 
França), segons un dibuix de Heinrich Gross (segle XVI).1337  

 

                                                           
1335 M.ARNOUX (2001), “Innovation technique et genèse de l’entreprise...”, pàg.448. 
1336 C.VERNA (2011), “Innovations et métallurgies...”, pàg.631. Sobre aquesta qüestió, vegeu també: 

M.SANCHO (1999), Homes, fargues, ferro i foc..., pàg.37-52. 
1337 Títol original: “La Fonderie et l’Affinerie”. Fonts: Bibliothèque Nationale Universitaire, 

Strasbourg (http://opac.bnu.fr/id=1:621939) i Alsatica: Portail des Savoirs en Alsace 
(http://www.alsatica.eu/alsatica/bnus/La-Fonderie-et-l-
Affinerie,1_P_2F621939.html?label=La+Fonderie+et+l%27Affinerie). Imatge: 
http://www.bnu.fr/videodisque/30/NIM30121.jpg  . Darrera consulta: 13/10/2013. 
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Pel que sembla, doncs, la primera ampliació de la “fusina” i la construcció de la 

roda a la ribera del Siurana van ser gairebé coincidents en el temps. Si més no, tot i que 

l’execució de les obres potser no va ser simultània, ambdós projectes es van portar a 

terme cap a finals de la dècada dels quaranta del segle XIV . A més, la reforma de la 

“fusina” va tenir lloc abans de l’arribada de la Pesta Negra. Per tant, el fet de ser més o 

menys coetànies també pot ser un indicatiu de la bona marxa de l’explotació minera de 

l’argent i d’altres metalls (plom i coure) a l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset. 

D’altra banda, a pesar de l’afectació que hi va tenir la pandèmia del 1348, es va tirar 

endavant la construcció de la roda hidràulica a la ribera del riu Siurana. 

En el cas de la “fusina”, l’infant Pere hi va fer construir un nou edifici contigu que 

també havia de servir per fondre-hi l’argent i altres metalls. Per tant, creiem que la 

foneria que existia d’abans —la denominada casa de la “fusina”— no devia donar 

l’abast. Aquesta circumstància té més sentit, a més, si tenim present que el comte també 

va fer construir aquella altra nova foneria (la “rota argenti”). La qual complementava 

l’activitat de la “fusina” de Falset i, sobretot, s’aprofitava un corrent d’aigua amb molt 

més cabal, com és el riu Siurana. Per la qual cosa, creiem que el bastiment d’aquests dos 

nous edificis per aquelles mateixes dates havia de servir per poder assumir la fosa i 

l’afinament de tot el volum d’argent —i potser d’altres metalls com el plom i el coure— 

que es produïa a la zona. De fet, podria ser la resposta a un possible i hipotètic augment 

de la producció. Si més no, és un indicador de la prosperitat que tenia aquesta activitat. 

En aquest sentit, a més, les noves instal·lacions donarien resposta ràpida als 

procediments de fosa i afinament. Per exemple, aquesta celeritat es pot comprovar 

analitzant un cas concret. El comte Pere va manar a Joan de la Seda, el 23 de novembre 

del 1349,  que tornés a un draper de Falset, Bernat Ros, els cinc marcs i sis unces 

d’argent fi que aquest havia prestat al comte per ser entregats al seu confessor (fra 

Guillem Agulló). I, tal com s’especifica en la carta que així ho estableix, aquella 

quantitat d’argent fi, l’administrador la hi havia de tornar de la primera fosa de metall 

que fos feta a la foneria comtal: “de prima fusione que modo fiet in nostra fusina”.1338  

Tal com reconeix Bernat Ros en una àpoca de rebut, els cinc marcs i sis unces d’argent 

fi van ser-li retornats ben aviat: el 3 de desembre del 1349.1339 Per tant, en escassament 

deu dies, ja s’havia fos tal quantitat d’argent a la “fusina”. 

                                                           
1338 Doc.núm.49 de l’apèndix documental. 
1339 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.50. 
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En aquest sentit, es descarta que la construcció de la roda —ubicada en una zona 

més allunyada de la vila de Falset— respongués a la hipotètica descoberta de filons 

d’argent prop del riu Siurana, perquè la gestió de la producció es canalitzava a través de 

la “casa de les menes” del castell de Falset. És a dir, totes les “menes” d’argent que 

s’extreien dels “crosos” del terme havien de passar, obligatòriament i abans que res, per 

aquella dependència. Des de la qual, l’administrador de les “menes” —com hem 

explicat àmpliament en apartats anteriors— gestionava i controlava tota l’explotació 

minerometal·lúrgica de l’argent.  

 

En virtut del que s’ha exposat en aquest apartat, el procediment de fosa i afinament 

esdevenia un filtre més de control de la producció d’argent, ja que tot el mineral 

procedent dels “crosos” s’havia de fondre i afinar, tant sí com no, a les foneries comtals. 

Per tant, el frau per part dels miners tan sols es podia cometre a peu de mina, ocultant o 

ometent a les autoritats comtals la quantitat real de mineral explotat. És a dir, aquelles 

companyies mineres que no volguessin declarar les “menes” extretes s’haurien de 

buscar una alternativa, fora de la llei i al marge de la foneria senyorial. Per tant, creiem 

que aquesta mesura que obligava a fondre i afinar la totalitat de les “menes” en 

establiments comtals permetia a l’administrador portar un control directe i eficient de 

tota la producció metal·lífera del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. 

Altrament, en aquells casos en què les despeses de fosa i afinament anessin a càrrec 

dels miners, aquesta mesura suposava una font més d’ingressos per al senyor. Amb la 

qual cosa, esdevenia un benefici econòmic extra per al comte.   

 

 

6.4. EL REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ARGENT: LA DOCUMENTACIÓ 

REDACTADA I COMPILADA PELS ÒRGANS D’ADMINISTRACIÓ  

Un altre dels puntals en la gestió de l’explotació minera de l’argent al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença és el registre escrit que se’n va dur a terme. 

De fet, la producció documental relacionada amb aquesta activitat va ser abundant 

durant el període de regència del comte Pere. Com hem vist en apartats anteriors, 

aquesta circumstància és deguda a dos factors concrets principalment: d’una banda, 

l’estructura administrativa que va crear el comte Pere per controlar i gestionar aquesta 
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explotació i, de l’altra, l’organització i bon funcionament de la cancelleria comtal. Sobre 

els òrgans de gestió i control se n’ha parlat àmpliament en els tres apartats precedents. 

Quant a la cancelleria comtal, cal destacar que l’infant Pere va establir-la —malgrat que 

inicialment va ser itinerant—1340 a Falset. Així, des d’aquesta cancelleria, els escrivans 

comtals van expedir i copiar documents de diversa índole i referits a àmbits territorials 

diferents.1341 Entre d’altres qüestions, doncs, aquesta escrivania comtal també va 

participar en la creació i l’emissió de textos relacionats amb l’explotació minera de 

l’argent. A més, de forma permanent, també es va organitzar al castell de Falset l’arxiu 

comtal.1342  

En el present apartat, intentarem analitzar el tema parlant tant de la documentació 

emesa com dels oficials comtals que la van generar. Com demostra la varietat de 

documentació conservada, hi havia una gestió acurada i organitzada de tot allò 

relacionat amb l’explotació de l’argent en diferents àmbits i nivells. La qual cosa, per 

exemple, els va permetre portar un registre precís i un control estricte de la producció. 

 

En aquest marc, el comte també va regular el paper que havien de jugar els 

escrivans comtals en l’explotació minera de l’argent. Ara bé, ho va fer a partir —

especialment— de la promulgació de les segones ordinacions, d’ençà de l’any 1348. 

Anteriorment, el paper de la cancelleria comtal en el marc específic de l’activitat 

minera, a pesar de l’existència d’alguns documents que en corroboren la presència 

activa, està molt diluït. Per exemple, en les ordinacions del 1344, les referències al 

registre escrit de qualsevol activitat relacionada amb l’explotació minera de l’argent són 

pràcticament inexistents.  

No obstant això, en el capítol 5 d’aquelles primeres ordinacions, es va establir que 

s’havia de portar un control escrit dels “crosos” la concessió d’explotació dels quals 

s’atorgués, amb indicació de les companyies que els explotarien i la part que hi tenia 

cadascun dels membres de la societat. Les quals coses havien d’anotar-se i quedar 

                                                           
1340 M.ROMERO (1992), “Un libro del ‘Ius Sigilli’...”, pàg.414. 
1341 T.PALET, M.ROMERO (1987), Capbreu de la Baronia d’Entença..., pàg.15; M.ROMERO (1990), 

La cancillería de los condes..., pàg.14 i 34; E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.73. Per conèixer a 
fons el funcionament, l’estructura, l’organització i els usos i formes documentals de la cancelleria del 
comtat de les Muntanyes de Prades entre els anys 1341 i el 1414 (època de regència dels comtes Pere i 
Joan), vegeu l’obra de Manuel Romero Tallafigo: M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes... Així 
mateix, també s’analitzen aspectes relacionats amb la cancelleria comtal a: M.ROMERO (1992), “Un libro 
del ‘Ius Sigilli’...”. 

1342 L.MAZAIRA , et alii (1987), “Cuatro castillos de las comarcas de Tarragona...”, pàg.209-210; 
M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.15-16; M.ROMERO (1992), “Un libro del ‘Ius 
Sigilli’...”, pàg.421; E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.74. 
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registrades en l’anomenat “libre de la ordinació dels crosos”.1343 Per tant, d’aquesta 

manera, es tenien catalogades totes les mines d’argent que hi havia al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

En aquest sentit, per la informació que ens aporta la normativa del 1344, és 

possible que fos el mateix administrador de les “menes” d’argent qui elaborés aquest 

inventari dels “crosos” que es treballaven. De tota manera, no hem d’oblidar que —tal 

com hem comentat en parlar de l’administrador en apartats anteriors— aquest càrrec 

específic no estava ben definit en els primers anys de regència del comte Pere. En 

qualsevol cas, si ens guiem per les paraules de les ordinacions, tot sembla indicar que 

aquell “libre de la ordinació dels crosos” era escrit per la mateixa persona que 

s’encarregava de concedir i confirmar les concessions d’explotació en els “crosos” i de 

gestionar les “menes” aportades pels miners. Explícitament, s’hi exposa: “E que aquell 

qui per lo senyor inffant hi serà los haja a escriure e a comfermar lo cros que pres haurà 

sens tota paga”.1344  

Malgrat tot, en el capítol 8 les ordinacions del 1348, s’exposa que l’inventari de les 

concessions es feia a petició de l’administrador: “e encara, a instància del dit 

administrador, scrit en lo libre de la ordinació dels croses”.1345 Així doncs, pensem que 

devia ser un escrivà de la cancelleria comtal qui, a la pràctica, en portava el registre 

escrit. En altres paraules, l’administrador era qui donava l’ordre d’entrar les dades en el 

“libre de la ordinació dels croses” però l’executava una altra persona.  

Per tant, el comte havia establert, amb aquella disposició, que un escrivà comtal 

dugués a terme l’inventari dels “crosos”. Amb la qual cosa, es potenciava una 

especialització i un major repartiment de les funcions dels oficials comtals. De fet, 

l’organigrama de la gestió, el control i el registre de l’explotació minera de l’argent era 

molt més acurat i explícit en les ordinacions del 1348, en comparació de les anteriors. 

En el capítol següent d’aquelles mateixes ordinacions —en el 9—, però, hi trobem 

aquesta disposició: “E si estava espay de ·II·  meses que no y obràs, que tota altra 

persona puga senyalar e pendre lo dit cros, sens embarch e contrast d’algú, e que·l dit 

administrador lo li haja a scriure e comfermar, segons que dit és”.1346 Hi ha, per tant, 

una certa ambigüitat novament sobre quines mans redactaven el document. 

                                                           
1343 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1344 Capítol 5 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1345 Capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1346 Vegeu el capítol 9 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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En qualsevol cas, el primer pas en registrar l’explotació minera era necessàriament 

inscriure les mines o “crosos” en explotació. El registre de les concessions era, 

cronològicament, el primer document on es plasmava sobre paper el control de la 

mineria de l’argent. L’encarregat de fer-ho, segurament, era un escrivà comtal. 

Precisament, d’aquesta qüestió, també se’n fa referència en una concessió de 

l’infant Pere a favor de l’administrador datada el 17 de desembre del 1348.1347 Per tant, 

tres dies després de la promulgació de les ordinacions.1348 Concretament, en aquella 

ocasió, el comte va confirmar i ampliar la comissió que havia fet a Joan de la Seda 

d’administrar i regir les “menes” d’argent. Amb la qual cosa, entre d’altres, es va 

establir que l’administrador havia de registrar en un llibre totes les concessions i 

assignacions que fes d’espais de terra, erms i conreats, a aquells que hi volguessin 

excavar i fer excavar “menes” d’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença.1349 De fet, sens dubte, el llibre al qual feia referència aquest document devia 

ser l’anomenat a les ordinacions “libre de la ordinació dels crosos”. 

No només en aquesta concessió, sinó que també en un altre text que hi està 

estretament relacionat, també es menciona. En l’atorgament que fa l’infant Pere als 

sol·licitants i tenidors d’aquelles porcions de terreny assignades i concedides per 

l’administrador, en què dóna força i fermesa a aquelles adjudicacions talment com si les 

hagués concedit amb instrument públic i els garanteix que seran respectades, també 

s’esmenta el fet que Joan de la Seda havia de registrar les assignacions i concessions en 

un llibre o registre de paper específic per a això: “ in quodam libro sive re[gistr]o papiri 

ad hoc per nos specialiter ordinato”.1350 De fet, en aquesta missiva, l’infant Pere exposa 

que aquesta i altres qüestions són més àmpliament contingudes a la carta en què ell 

mateix va ampliar la potestat de Joan de la Seda. Això és, el document que hem 

esmentat abans. De fet, ambdues cartes estan datades el mateix dia, el 17 de desembre 

del 1348.1351   

A més a més, en una crida pública datada el 22 de novembre del 1348 —anterior, 

per tant, a la promulgació de les segones ordinacions—, en la qual es parla de les 

franqueses que atorgava l’infant Pere a tots aquells que tinguessin “cros” d’argent 

assignat i hi treballessin o hi fessin treballar durant cent vint dies laborables de forma 

                                                           
1347 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.33. 
1348 Vegeu les segones ordinacions, les del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1349 Doc.núm.33 de l’apèndix documental. 
1350 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.34. 
1351 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.34 i doc.núm.33. 
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continuada, s’especifica: “E qui d’aquestes franquees volrà usar, vinga davant en 

[Johan] de la Seda, sobre posat en les dites menes del argent per lo dit senyor, qui li 

[asig]narà cros e l’escriurà en lo libre”.1352 Per la qual cosa, també és possible —no es 

pot descartar— que l’administrador redactés, de pròpia mà, aquell llibre. Certament, 

però, en base a tot el que s’exposa al llarg del present apartat —el que ja s’ha apuntat i 

tot el que veurem seguidament—, ens decantem més per l’altra possibilitat: qui en 

portava el registre escrit era un escrivà comtal. 

De fet, en una altra crida pública, aquesta del 15 de maig del 1352, en la qual es 

concedeixen novament les mateixes franqueses que s’havien atorgat en la prerrogativa 

del 22 de novembre del 1348 als miners que treballessin o fessin treballar contínuament 

en els “crosos” d’argent, s’exposa:   

“E aquells que d’ací a avant pendran o pendre volran croses d’argent 
per obrar, e de les dites franquees se volrran alegrar, venguen davant 
mestre Bertran de Revell, sobre posat en les dites menes d’argent per lo dit 
senyor infant. E aquell asignar-li a cros e·l farà scriure en lo libre a açò 
diputat, segons que fer se deu e és ordonat”.1353  

Per tant, en aquesta ocasió, se sobreentén altre cop que és una altra persona —no 

l’administrador— qui redacta el llibre on es registra la relació dels “crosos” assignats. 

És a dir, tot i que era l’administrador qui els assignava, no era ell qui en portava el 

control escrit. Era una persona especialitzada, un escrivà, qui tenia assignada aquesta 

tasca. Amb la qual cosa, hi hauria una compartimentació de les funcions i una 

especialització en el registre, ja que era un escrivà qui el redactava a instància de 

l’administrador. 

Malauradament, no s’ha pogut localitzar cap exemplar d’aquest llibre de registre de 

les concessions mineres. Per la qual cosa, a més de perdre una valuosa informació sobre 

la titularitat i la ubicació geogràfica de les mines, no podem aportar més dades sobre la 

forma i el contingut del “libre de la ordinació dels crosos”. El qual, com hem vist, era 

un document fonamental en iniciar el control i l’administració de l’explotació minera de 

l’argent.  

En qualsevol cas, s’ha conservat una petició de registre d’una de les mines. 

Concretament, el 12 de novembre del 1357, es tramitava la concessió d’explotació d’un 

“cros” d’argent al terme de Falset en el qual hi participava Jaume de Besanta, mestre 

Bertran de Revell (l’administrador), Ramon Codines i Leonardo de Dino (l’assajador):  
                                                           

1352 Doc.núm.29, fol.111v (a l’apèndix documental). Vegeu també, a l’apèndix documental: 
doc.núm.30. 

1353 Doc.núm.69 de l’apèndix documental. 
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“Dumenge, XII· dies de noembre, requirí lo senyor en 
Jacme de Besanta que jo degués escriure a ell, a mestre 
Bertran, a·n Ramon Codines, a·n Lunardo ·I· cros que 
és al terme de Falcet. En lo qual, los dits companyons 
han comensat de fer, de traurer, mena d’argent.”1354  

Per tant, entenem que el requeriment del notari guarda-segells i cap de la 

cancelleria del comte de Prades, Jaume de Besanta,1355 s’adreçava a un escrivà comtal 

perquè un dels membres de la companyia a qui es feia la concessió del “cros” era el 

mateix administrador de les “menes” d’argent. En conclusió, el llibre on es registraven 

els “crosos” era redactat per un escrivà, de mà pròpia, a instància i per indicació de 

l’administrador de les “menes” d’argent. En el darrer cas citat, però, a instància del cap 

de la cancelleria comtal, Jaume de Besanta. 

Amb relació a aquesta qüestió, en les ordinacions del 1348, també s’estableix que 

l’administrador havia d’entregar als miners la concessió per escrit del “cros”, sempre i 

quan aquells ho sol·licitessin: “E, no res menys, sia a aquell per lo dit administrador 

atorgada e fermada carta pública perpetual del dit cros, sots les formes e condicions en 

aquesta present nostra ordinació particularment scrites, si emperò l’an volrà e l’an 

demanarà”.1356  

Per tant, a més de registrar les assignacions i concessions en l’anomenat “libre de la 

ordinació dels crosos”, també s’havia d’expedir un document que l’administrador 

entregaria a les persones a les quals se’ls concedia la peça de terra per ser explotada. 

Precisament, en les pàgines finals del primer llibre d’administració de les “menes” 

d’argent de Joan de la Seda (1348-1349),1357 es van copiar dos models documentals per 

redactar el text d’aquests instruments públics. El primer dels quals, servia de plantilla 

específicament per a les concessions i assignacions d’espais o peces de terra erma on 

excavar-hi minerals d’argent. És a dir, era la referida als “crosos” nous.1358 D’altra 

banda, el segon document patró era utilitzat per confeccionar el text de les concessions 

de mines de plata ja començades però on no s’hi treballava. Per tant, s’utilitzava com a 

model documental per a les que restaven vacants.1359 D’aquest segon instrument 

respecte al primer, però, només n’era diferent l’encapçalament, ja que a continuació de 

                                                           
1354 Vegeu la còpia “B” del doc.núm.72 de l’apèndix documental: ADM, secció Prades,  lligall 6, 

doc.núm.147(2), fol.14r [ADMC, rotlle 85, fotograma 579]. 
1355 Sobre els càrrecs exercits i la implicació de Jaume de Besanta en la cancelleria de l’infant Pere, 

vegeu: M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.15, 33 (nota 13bis), 36 i 38-57. 
1356 Capítol 8 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental.   
1357 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1358 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.35. 
1359 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.36. 
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l’escrit d’aquest darrer model calia afergir-hi el mateix text que contenia la plantilla 

anterior. Per tant, en ambdós casos, el document havia de consignar la ubicació de la 

peça de terra que s’explotaria i les seves afrontacions.   

Altrament, com suposa Manuel Romero Tallafigo, és possible que cada miner 

també tingués una còpia escrita de les ordinacions.1360 La qual, si així era, els devia ser 

entregada en aquest context. Tanmateix, pel que es desprèn de la informació que 

aporten aquelles plantilles o models documentals que tenia Joan de la Seda al final del 

seu primer llibre d’administració, l’administrador llegia o ensenyava la normativa als 

concessionaris dels terrenys on s’establien les mines d’argent: “Sub [diversis] pactis 

tamen et conditionibus contentis in [quadam carta] pergamenea dicti domini infantis 

que data fuit, et cetera. Quam vobis nunc hos[tendo ...] celariter expressatis, (...)”.1361 

Per tant, creiem que segurament els miners no devien disposar de cap còpia de les 

ordinacions, si més no la majoria d’ells, ja que el responsable de la gestió es limitava a 

mostrar-los-les. En altres paraules, pensem que els feia coneixedors de la normativa 

però no els n’entregava cap reproducció en paper o pergamí. 

En tot cas, el rol de la cancelleria comtal i les funcions dels escrivans que es van 

encarregar del registre de l’explotació minera de l’argent va anar molt més enllà de la 

confecció de l’anomenat “libre de la ordinació dels crosos”. El qual, com hem vist, era 

un inventari de les concessions d’explotació de les mines que atorgava l’administrador 

de les “menes”, on s’hi recollia també informació bàsica sobre les companyies que en 

traurien profit. D’aquest document, però, no se n’ha conservat cap exemplar.  

En base als documents que sí que s’han conservat, la quantitat de textos que van 

generar els escrivans comtals en l’exercici dels seus càrrecs va ser molt elevada en el 

camp de l’explotació minera de l’argent. Amb relació als àmbits d’actuació laboral, en 

un altre dels capítols de les ordinacions del 1348, es regulen les tasques i funcions que 

havia d’acomplir aquell escrivà que el comte designava per registrar els procediments 

propis de l’activitat minerometal·lúrgica, en el marc de l’explotació comtal de l’argent. 

De fet, s’estableix detalladament i pautadament —pas a pas— tot el que havia d’anotar i 

registrar aquell escrivà de la cancelleria comtal. Del qual, per cert, no se’n parlava en les 

ordinacions anteriors, les del 1344.  

Així doncs, segons les disposicions del capítol 5 de les ordinacions del 1348, un 

escrivà havia de ser present quan l’administrador fés la partició de la “mena” entre el 

                                                           
1360 M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.328. 
1361 Doc.núm.35 de l’apèndix documental. 
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comte i els miners, a la “casa de les menes”, per tal de registrar la part que li’n pertanyia 

al senyor. No podia ser qualsevol escrivà, sinó que havia de ser aquell que establís el 

mateix comte: “el scrivà ordonat per nós a les dejús scrites coses a fer”. En aquest sentit, 

després, l’escrivà també havia de marcar amb l’empremta del seu segell —a la qual 

havia d’acompanyar també la del segell de l’administrador— els sacs o aludes en què 

s’encabís aquella part del comte, que s’havia de guardar en algun armari de la “casa de 

les menes”.1362 Per tant, novament, es fa referència a la designació de tasques 

específiques per a les persones que havien de desenvolupar els diferents càrrecs 

establerts per a la gestió i el control de l’explotació minera. Així doncs, hi ha una 

marcada i regulada especialització i diversificació en el treball. A cadascun dels oficials 

comtals, entre els quals també hi havia els escrivans, se li encomanen unes determinades 

tasques.  

Altrament, l’escrivà de l’explotació minera de l’argent també havia d’anotar la 

quantitat de “mena” que l’administrador donava a l’assajador per fer-ne l’“assaig”. 

Posteriorment, un cop realitzat, ell mateix n’havia d’escriure el resultat, és a dir, “lo pes 

just e fi que·l dit assaig pesarà”. Finalment, en el marc d’aquest procés, l’escrivà també 

havia de registrar el pes de cada pa d’argent que pertanyia al comte, el qual s’havia de 

fondre a la “fusina” comtal.1363 En aquesta línia, el capítol 5 de les ordinacions del 1348 

clou les referències a l’escrivà amb el precepte següent: “E de les dites coses 

contengudes en lo dit capítol ordon son libre de compte, segons e per aquella forma que 

és ja començat per lo feel scrivà nostre en Guillem deç Pou, lo qual fo per nós vist e 

regonegut.”1364 Segurament, aquesta referència —com veurem— remet al primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda.1365 En qualsevol cas, aquest 

capítol de les segones ordinacions és essencial per determinar com funcionava el 

registre de l’explotació minera al centre de gestió, el castell de Falset.  

En base a aquestes indicacions, a més, es corrobora que les entrades o “reebudes” 

s’anaven emplenant a mesura que s’avançava en l’aplicació dels processos bàsics que 

s’aplicaven per gestionar l’explotació de les “menes”. De fet, s’exposa clarament que, 

per exemple, primer s’anotava la quantitat de “mena” que l’administrador donava a 

l’assajador per fer l’assaig i, un cop feta la prova, se n’havia d’anotar el seu resultat.  

                                                           
1362 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1363 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1364 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1365 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
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Així doncs, la normativa estableix les pautes que havien de regir l’elaboració del 

“libre de compte” que havia de compilar l’escrivà nomenat pel comte. El qual, amb el 

registre de les particions, també participava en el control de la gestió de les “menes”. En 

darrera instància, per tant, tota la informació que es va estipular que havia d’anotar 

l’escrivà quedava registrada en un únic volum. El qual tenia com a model un llibre de 

compte que ja estava iniciat. De fet, val a dir que en la carta en què l’infant Pere 

encarrega l’administració de les “menes” d’argent a Joan de la Seda, atorgada el 21 

d’octubre del 1348 —abans que es promulguessin les ordinacions—, ja trobem una 

referència a l’escrivà designat per portar el registre de l’explotació minera i al seu llibre 

de comptes. Indirectament, el text ens assabenta de l’existència d’aquell escrivà, el qual 

havia d’estar amb l’administrador Joan de la Seda a les “menes” d’argent per disposició 

i comissió del comte: “scriptoris qui ex ordinacione et comissione nostra interesse 

debet vobiscum in mineriis antedictis”. Així mateix, en aquella mateixa carta també es 

constata que l’administrador de les “menes” d’argent i aquell escrivà portaven la 

comptabilitat de forma simultània, cadascú per la seva banda. Específicament, 

s’esmenten les rebudes o entrades dels seus respectius llibres de comptes: “receptis 

compoti vestri et dicti scriptoris”.1366 En tot cas, lògicament, el contingut d’ambdós 

llibres havia de ser necessàriament el mateix. 

En un altre ordre de coses, la disposició del capítol 5 de les ordinacions del 1348 

que hem comentat abans, també ens permet comprovar que un dels escrivans que 

col·laboraren en el registre de l’activitat minera va ser Guillem Despou.1367 Durant el 

govern del comte Pere (1342-1358), Guillem Despou (o de Puteo en llatí) —que era 

escrivà de manament— va desenvolupar la tasca de lloctinent de l’oïdor de comptes. És 

a dir, va ser lloctinent en l’audició, examen i control dels comptes rendits pels oficials 

comtals. Així doncs, Despou estava especialitzat en l’escriptura, glossa i tramitació de 

comptes. Concretament, treballava sota el títol de “scriptor locum tenens officii 

receptionis compotorum curie”. En altres paraules, Despou era l’escrivà de manament 

especialitzat en la dictatio de cartes i lletres relatives a les finances i recopilava la seva 

gestió en un llibre de comptes.1368 

De fet, no només amb la informació continguda en aquest capítol de les 

ordinacions sinó també a partir d’altres documents de l’època del comte Pere, podem 

                                                           
1366 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1367 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1368 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.43-45, 54, 56 i 95. 
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posar nom i cognom —com analitzarem al llarg del present apartat— a alguns dels 

escrivans de la cancelleria comtal que es van implicar en l’explotació minera de l’argent 

entre el 1342 i el 1358. En aquest sentit, ens referim a la implicació que van tenir en el 

registre de l’activitat, no pas a la participació directa en l’explotació dels “crosos” que 

també van tenir alguns escrivans com, per exemple, Jaume de Besanta. Aquesta 

participació activa en alguna de les companyies per part de membres de la cort comtal 

s’ha pogut comprovar en parlar de la partició del benefici de l’argent entre comte i 

miners.  

Finalment, en les darreres ordinacions promulgades per l’infant Pere també es fa 

referència a la figura de l’escrivà. Així, tal com s’estableix en el capítol 5 de les 

ordinacions del 1352, quan l’administrador de les “menes” d’argent o el seu lloctinent 

havien d’examinar i pesar l’argent fi que s’havia obtingut de les “menes” aportades pels 

miners, hi havia d’haver present un escrivà. El qual, en el text, s’anomena “l’escrivà de 

les dites menes”.1369 Per tant, creiem que la presència d’aquest membre de la cancelleria 

comtal està justificada perquè era qui havia de portar el registre de la producció del 

metall blanc. En aquest marc, no hem d’oblidar que, immediatament després, 

l’administrador prenia la cinquena part de l’argent fi obtingut, que era la porció que 

pertanyia al comte per dret.1370 Per tant, a més d’anotar el pes de l’argent, l’escrivà 

també devia registrar la quantitat que li’n tocava al comte. 

 

Tal com s’ha apuntat anteriorment, en l’encomanament de l’ofici de l’administració 

de les “menes” d’argent a Joan de la Seda per part de l’infant Pere, el 21 d’octubre del 

1348, es fa referència a sengles llibres de comptabilitat: un per l’administrador i l’altre 

per l’escrivà. Per tant, de les paraules expressades en el document, es desprèn que hi 

havia un registre simultani i paral·lel de l’explotació minera de l’argent: “Disponentes 

ac etiam firmiter statuentes quod, super receptis compoti vestri et dicti scriptoris, stetur 

fidei vestre et ipsius scriptoris tantum”.1371 Com s’ha anat mostrant al llarg del present 

apartat, però, aquesta dualitat registral no s’expressa en la normativa que es va 

promulgar posteriorment.1372 Segons la qual, els procediments bàsics de control de la 

producció minerometal· lúrgica de l’argent eren registrats únicament per l’escrivà 

                                                           
1369 Capítol 5 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1370 Vegeu els capítols 1, 2 i 5 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
1371 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
1372 Vegeu les ordinacions promulgades amb posterioritat: doc.núm.31 (1348, desembre, 14) i 

doc.núm.65 (1352, març, 9) de l’apèndix documental. 
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designat per l’infant Pere. A més, aquesta reciprocitat tampoc es reflecteix en els 

documents de comptabilitat i administració que s’han conservat d’època del comte Pere. 

Els quals són, en total, sis manuscrits.  

En essència, aquests sis documents recopilen la mateixa mena d’informació sobre 

les “menes” i l’argent fi obtingut en diferents períodes. No obstant això, les 

característiques formals d’aquests escrits no són sempre coincidents. De fet, els sis 

documents de comptabilitat i administració conservats d’època del comte Pere es poden 

dividir en quatre grups diferenciats. Ja sigui per tenir una denominació específica 

pròpia, per mostrar una estructura diferenciada, pel contingut bàsic, per l’extensió o per 

la funció pròpia del document, es constaten —no obstant les semblances que atesten 

aquests sis manuscrits— almenys quatre maneres distintes d’inscriure l’entrada de les 

“menes” aportades per les companyies mineres i l’argent que se n’obtenia. La qual cosa, 

però, no significa necessàriament que hi hagués un registre simultani i paral·lel al 

mateix moment. És a dir, alguns d’aquests llibres són complementaris i d’altres mostren 

una evolució en la manera de registrar les dades.  

En definitiva, s’ha convingut en fer diferència entre quatre tipus de documents: 

llibre d’administració de les “menes” d’argent (1348-1349)1373, llibre de la compra de 

les “menes” i del dret que en pertany al comte (1349)1374, fulls solts de registre de les 

“menes” d’argent (1350)1375 i llibre de registre de les “menes” d’argent (1352-1360).1376  

A més a més, en època del comte Pere, també és té constància que es van redactar 

quaderns o llibres de retiment de comptes sobre la gestió de l’administrador de les 

“menes”, Bertran de Revell. És a dir, es tracta de compilacions realitzades en el marc 

del retiment de comptes, per registrar i controlar les entrades (“reebudes”) i sortides 

(“dades”) de “mena”, d’argent i de diners realitzades per la persona que ocupava el 

càrrec més important en l’organigrama de gestió de l’explotació.  

Malauradament, però, l’únic quadern de comptes que s’ha conservat no és d’època 

del comte de Pere, ja que recull dades des de l’1 de juliol del 1361 fins al 30 de juny del 

1362.1377  En qualsevol cas, com analitzarem al llarg del present apartat, l’estructura 

formal i el contingut dels anteriors quaderns o llibres de comptes redactats quan l’infant 

Pere d’Aragó encara era el comte de les Muntanyes de Prades devia ser possiblement 

                                                           
1373 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1374 Doc.núm.41 de l’apèndix documental. 
1375 Doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 de l’apèndix documental. 
1376 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
1377 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.87. 
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similar. De tota manera, pel fet de no haver-se’n conservat cap d’aquella època i per no 

aventurar hipòtesis infundades, no s’ha inclòs aquest tipus de quadern en la llista de 

llibres de comptabilitat i d’administració. 

Així doncs, com hem vist, els sis documents de comptabilitat i administració que es 

conserven d’època del comte Pere s’han dividit en quatre grups de classificació. Malgrat 

aquesta àmplia varietat documental, la duplicitat de dades registrades tan sols es 

produeix en fer el retiment de comptes o en documents que hi estan estretament 

relacionats. Com veurem en analitzar cadascun d’aquests textos, no s’han conservat 

llibres simultanis que provin que hi havia un doble registre, un per part de 

l’administrador i l’altre per part de l’escrivà comtal, per gestionar les “menes” i el 

metall a la “casa de les menes”. De fet, la diversitat en la classificació dels tipus de 

documents respon, més aviat, a l’evolució que va experimentar el registre en la gestió de 

l’explotació i a les circumstàncies que el van anar condicionant. 

A més, aquesta classificació és merament descriptiva i no té la voluntat de ser 

excloent. Són més les característiques comunes que no pas els trets diferencials el que 

defineix els diferents llibres d’administració, registre o comptabilitat que s’han 

conservat. De fet, la diferència és subtil en alguns casos. En tot cas, s’ha detectat que hi 

ha diversos tipus de llibres de comptabilitat i de registre de la gestió de l’explotació 

minerometal·lúrgica. 

En conjunt, aquests documents són deutors dels procediments de gestió i control de 

l’explotació minera. A més, en bona part, són fruit de la normativa que regulava 

l’explotació de l’argent. El fet que els miners haguessin d’entregar una determinada 

quantitat d’argent o de “mena” al comte —a més de la importància i el valor del metall 

blanc— fa que s’hagués de portar un registre acurat i exhaustiu de tota l’activitat. La 

qual cosa, evidentment, va propiciar la redacció de textos de registre i comptabilitat que 

contenen informació detallada de les “menes” aportades pels miners i de l’argent fi 

obtingut. Per tant, malgrat la classificació proposada, els sis manuscrits conservats són 

documents de gestió i comptabilitat molt similars. Els quals, com s’ha apuntat abans, 

recullen informació semblant sobre les “menes” i l’argent fi obtingut en anys i períodes 

diferents. Es podria dir que són llibres anàlegs. De fet, si s’estudien un per un, es poden 

copsar de forma més clara les semblances i les diferències entre uns i altres.  

 

En aquest sentit, el més antic d’aquests sis manuscrits que s’han conservat és el 

primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda, iniciat el dia 1 
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d’octubre del 1348.1378 En el qual, d’una banda, s’hi van registrar les “reebudes” 

(entrades) de les “menes” que van aportar les companyies mineres i, de l’altra, les 

“dates” (sortides) de l’argent fi produït. És a dir, es registrava la quantitat de “mena” i 

de metall que entrava i sortia del centre neuràlgic de la gestió de la mineria de l’argent. 

Això és, la denominada “casa de les menes” al castell de Falset. De fet, Joan de la Seda 

va iniciar el llibre fent inventari de les “menes” d’argent que havien estat recollides 

quan Jaume Fiveller era l’administrador i que eren guardades a la “casa de les menes” 

per ser foses. Amb la qual cosa, podríem dir que és un llibre de comptabilitat emprat per 

gestionar i controlar la producció de l’explotació de forma directa, a través del registre 

dels moviments ocorreguts.  

En altres paraules, el llibre d’administració de les “menes” d’argent era el 

document a través del qual l’administrador registrava la gestió duta a terme. La funció 

primordial, però, era determinar i registrar la part que corresponia al comte, tant per dret 

com per compra. Així, per regla general, tot el procés que culminava amb la partició de 

la “mena” o de l’argent i amb la posterior compra per part del senyor de la part 

pertanyent als miners va quedar registrat en el llibre d’administració. 

Pel que fa als aspectes formals, el més destacable és que aquest primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda està escrit en primera 

persona. Tot i que els apartats on es van registrar les entrades de “mena” i les sortides de 

metall s’inicien en tercera persona,1379 la resta del llibre és escrit en primera persona del 

singular. De fet, al llarg del text hi ha diverses expressions que ho corroboren, del tipus: 

“yo dit Johan a cautela mia he fet inventari de les dites menes”1380, “yo dit Johan de la 

Seda met en reebuda”1381, “la qual jo compre obs del senyor inffant”1382 o també —en 

registrar les sortides d’argent fi— “pos en data, yo Johan de la Seda”1383.  

Per tant, aquesta circumstància podria generar dubtes, novament, sobre la dualitat o 

reciprocitat en el registre de l’explotació per part de l’administrador i d’un escrivà. És a 

                                                           
1378 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1379 Encapçala el primer apartat el títol: “Reeebudes fetes per en Johan de la Seda, (...)” (doc.núm.22 

de l’apèndix documental, fol.4r). De la mateixa manera, en tercera persona, també es titula l’apartat on es 
registren les sortides o entregues d’argent fi: “Dates fetes per en Johan de la Seda” (doc.núm.22 de 
l’apèndix documental, fol.13r). 

1380 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1381 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). És similar també: “Ítem, met en reebuda, yo dit 

Johan de la Seda” (doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.7r). 
1382 Doc.núm.22, fol.9r (a l’apèndix documental). En aquest mateix sentit, també trobem altres 

expressions similars: “la qual jo compre dels dits companyons, obs del senyor inffant” o bé “jo compre la 
meytat pertanyent als dits companyons” (doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.9v). 

1383 Doc.núm.22, fol.13r (a l’apèndix documental). 
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dir, el fet que s’utilitzi el pronom personal de primera persona (jo) de forma continuada 

podria fer pensar que es tracta d’un llibre redactat pel mateix administrador —amb 

l’auxili dels escrivans comtals— i, per tant, que existien dos registres comptables 

paral·lels. A més a més, a la coberta del llibre, s’especifica clarament que era de 

l’administrador: “Primus liber administracionis mineriarum arg[enti] Joh[anni] de la 

Seda”.1384 La qual cosa estaria en consonància amb el que s’ha comentat anteriorment 

sobre la duplicitat registral. 

De tota manera, si ens atenim a les indicacions del capítol 5 de les ordinacions del 

1348, que eren les que regulaven l’explotació minera de l’argent quan Joan de la Seda 

n’era l’administrador, el més plausible és pensar que —com s’ha exposat 

anteriorment— va ser un escrivà qui va confeccionar el seu primer llibre 

d’administració. Aquesta és la disposició:  

“[ Capítol 5:] Ítem, ordonam que con1385 la dita mena se partirà entre 
nós e los trobadors de les dites menes, en la dita casa, que·l dit 
administrador no gos partir aquella mena tro que·l scrivà ordonat per nós a 
les dejús scrites coses a fer /12 sia present, lo qual escriva la part a nós 
pertanyent en les dites menes; la qual part, en aprés, sia tornada en sachs o 
aludes e, segellada ab los segells dels dits administrador e scrivà, sia mesa 
en algun armari de la dita casa. E encara, lo dit scrivà escriva aquelles 
·IIII· 1386 onçes de mena o més o menys que·l [dit] / administrador darà per 
assaig al dit Leonardo, assajador. E, com lo dit assaig sia fet, que scriva lo 
pes just e fi que·l dit assaig pesarà. E, no res menys, scriva lo pes de 
cascun pa d’argent a la nostra part pertanyent, del qual serà fet funiment 
en la nostra fusina. E de les dites coses contengudes en lo dit capítol / 
ordon son libre de compte, segons e per aquella forma que és ja començat 
per lo feel scrivà nostre en Guillem deç Pou, lo qual fo per nós vist e 
regonegut. E lo assaig qui·s farà per lo dit assajador estiga en · Ia· capça ab 
son albarà tro que·l dit administrador haja diffinició de compte de la mena 
damunt dita.”1387 

De fet, tot i que no es descarta totalment la possibilitat que hi hagués un doble 

registre simultani, el més probable és que aquest manuscrit en concret fos redactat per 

l’escrivà Guillem Despou mitjançant el dictat documental i sota la supervisió directa del 

mateix administrador, Joan de la Seda. En altres paraules, creiem que el llibre al qual 

fan referència les ordinacions, amb la denominació “libre de compte (...) que és ja 

                                                           
1384 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1385 Sic. 
1386 Sic. 
1387 Transcripció del capítol 5 de les segones ordinacions: doc.núm.31 de l’apèndix documental (14 

de desembre del 1348). 
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començat per lo feel scrivà nostre en Guillem deç Pou”,1388 és el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda (1348-1349).1389  

En aquest sentit, és simptomàtica la referència final a aquest escrivà perquè, 

precisament, quan Joan de la Seda va començar l’inventari de les “menes” que hi havia 

a la “casa de les menes”, l’acompanyaven Guillem Pineda i Guillem Despou. Així es 

recull en iniciar les “reebudes” en el llibre d’administració: “yo dit Johan a cautela mia 

he fet inventari de les dites menes, (...) les quals foren pesades en presència del honrat 

en Guillem Pineda e d’en Guillem Despou”.1390 Com hem vist anteriorment, Guillem 

Despou era l’escrivà de manament a qui es va encarregar el registre de l’explotació 

minera de l’argent. D’altra banda, Guillem Pineda era conseller i dispenser comtal.1391 

Per tant, era l’encarregat d’administrar i distribuir els béns del comte, en aquest cas, 

l’argent fi obtingut en l’explotació minera.  

En aquest sentit, també cal destacar que no s’ha conservat cap llibre de 

comptabilitat sobre l’explotació minera que pugui ser atribuït directament a Guillem 

Despou, a part d’aquestes referències explícites que hi ha en el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. En tot cas, caldria fer-ne un 

estudi cal·ligràfic per confirmar de forma definitiva que va ser Guillem Despou qui el 

va redactar realment. 

Per altra part, cronològicament, les indicacions de la normativa del 1348 també són 

compatibles amb la datació del llibre de Joan de la Seda. Com hem vist, en el capítol 5 

de les segones ordinacions, l’infant Pere donava el vistiplau a un llibre que ja havia estat 

començat per l’escrivà Guillem Despou: “lo qual fo per nós vist e regonegut”.1392 Per 

tant, la correlació temporal entre ambdós textos és factible. D’una banda, les segones 

ordinacions van ser promulgades el dia 14 de desembre del 13481393 i, de l’altra, les 

“Reeebudes1394 fetes per en Johan de la Seda” en el llibre d’administració es van 

registrar a partir del dia 1 d’octubre d’aquell mateix any.1395 És a dir, dos mesos i mig 

abans.  

Així doncs, Guillem Despou devia redactar directament —a més de confeccionar 

diversos models documentals— el llibre d’administració. Almenys, inicialment, va ser 
                                                           

1388 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1389 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1390 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1391 Vegeu, per exemple: M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.45 (nota 61) i 72. 
1392 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1393 Doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1394 Sic. 
1395 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
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aquest escrivà qui va portar el registre de l’explotació minera de l’argent quan Joan de 

la Seda va assumir el càrrec, establint l’estructura formal del text.1396 Sempre, però, en 

base a les indicacions de l’administrador de les “menes” d’argent. En definitiva, tot i 

que és possible que hi hagués un registre simultani i paral·lel —aquesta possibilitat no 

es pot descartar—, el llibre al qual es fa referència en les ordinacions del 1348 ha de ser, 

sens dubte, el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. 

En aquest sentit, cal recordar que els títols que encapçalen el registre de l’explotació 

minera en aquest llibre, tant el de les entrades de “mena” com el de les sortides de 

metall, són escrits en tercera persona del singular: “Reeebudes fetes per en Johan de la 

Seda, (...)”1397 i “Dates fetes per en Johan de la Seda”1398 són els encapçalaments de 

sengles apartats.   

L’autor del quadern era l’escrivà però qui n’havia de treure més profit era 

l’administrador. De fet, aquest primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de 

Joan de la Seda té una sèrie de característiques que el fan singular. Precisament, la 

denominació “liber administracionis mineriarum arg[enti]”, diferent dels altres llibres 

similars, denota la funció global del quadern. Independentment de qui fos l’encarregat 

de redactar-lo, el que queda clar és que és distint a la resta. En part, d’aquí venen els 

dubtes sobre qui el va redactar. 

En primer lloc, cal destacar que la resta de llibres de gestió i comptabilitat de les 

“menes” d’argent que s’han conservat —com veurem més endavant— són escrits en 

tercera persona del singular, fent referència explícita a la figura de l’administrador. Per 

tant, és l’únic en què es registren les “reebudes” i les “dates” en primera persona del 

singular, utilitzant repetidament el pronom personal jo. 

A més, també defineix el caràcter especial del llibre el fet que s’hi anotessin 

diverses dades, plantilles i còpies documentals bàsiques per al bon desenvolupament de 

la tasca d’administrador de les “menes” d’argent. Novament, aquests són elements que 

tampoc trobem en la resta de llibres de comptabilitat que s’han conservat sobre 

l’explotació minera del metall blanc. De fet, complementant el registre de les entrades i 

sortides de “mena” i argent fi —funció principal del quadern—, el primer llibre 

d’administració de Joan de la Seda també recull informació relacionada amb la gestió de 

l’activitat.  

                                                           
1396 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., p.95. 
1397 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1398 Doc.núm.22, fol.13r (a l’apèndix documental). 
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Així doncs, a la primera pàgina del volum, hi ha informació diversa: primerament, 

algunes equivalències entre diverses unitats de pes; en segon lloc, un exemple de mostra 

a seguir per anotar les “reebudes” en el llibre d’administració, una mena de plantilla, 

sense validesa en el registre; en tercer lloc, un exemple de com calcular el valor en 

argent d’una lliura de “mena” a partir del resultat de l’“assaig”, per simplificar el càlcul 

i les operacions numèriques; i, finalment, una plantilla per fer l’albarà de cada porció de 

“mena” assajada que es guardava en capces diferenciades.1399 Per altra part, a les 

pàgines finals —després del registre de “reebudes” i “dates”—, va ser compilat un 

apartat que engloba diversos documents sota el títol “Pro crosis argenti”.1400 En el qual, 

concretament, hi ha aquests textos: primer, una còpia de les ordinacions promulgades el 

1348, amb algunes modificacions respecte al text original, parts del text ratllades i 

alguns afegits escrits al marge o entre línies1401; després, la còpia de dos documents 

relacionats amb la gestió i assignació de les concessions mineres per explotar l’argent, 

encapçalats pels títols “Potestas data Johanni de la Seda” 1402 i “Priviletgium concessum 

laboratoribus crosorum”1403 respectivament; i, en darrera instància, dues plantilles 

documentals que servien com a model per expedir a les companyies mineres els 

instruments públics d’assignació i concessió d’aquestes explotacions, és a dir, els 

permisos per poder treballar en els “crosos”.1404  

Per tant, a més de la funció pròpia del llibre com a document bàsic per registrar i 

controlar l’explotació, el quadern també contenia altres eines fonamentals per a la gestió 

de l’activitat. Les quals, de fet, accentuen i refermen el caràcter privat i personalitzat del 

primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. No era 

simplement un llibre de comptabilitat. 

En aquest sentit, les diferents correccions que va experimentar la còpia de les 

segones ordinacions que hi ha en aquest llibre podrien estar indicant un ús personal del 

llibre com a eina per millorar la gestió i la normativa que regia l’explotació. Com hem 

vist en l’apartat corresponent, la redacció de la versió copiada en el llibre 

d’administració devia ser anterior a la promulgació del text definitiu.  Per tant, aquesta 

circumstància indicaria que l’ús i el repàs d’aquella còpia de les ordinacions va acabar 

                                                           
1399 Doc.núm.22, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1400 Doc.núm.22, fol.35r-39v (a l’apèndix documental). 
1401 La qual es correspon amb la còpia “C” del doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1402 Doc.núm.33, còpia “C” (a l’apèndix documental). 
1403 Doc.núm.34, còpia “C” (a l’apèndix documental). 
1404 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.35 i doc.núm.36. 
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perfilant els preceptes definitius de la normativa. En altres paraules, la revisió del text 

va donar peu a la versió que finalment va ser promulgada. 

En aquest context, també cal assenyalar que un bifoli i dos fulls solts de registre de 

les “menes” d’argent, redactats amb posterioritat al primer llibre d’administració de 

Joan de la Seda, es conserven intercalats entre els folis del mateix llibre.1405 Es tracta, 

com analitzarem més endavant, de documents parcials on hi ha el registrament 

d’informació bàsica sobre les “menes” explotades en moments puntuals de l’any 1350, 

amb l’objectiu de controlar de forma escrita la producció minera de l’argent.  

En el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda, a 

part de tota la informació complementària que recollia, van ser registrades les entrades 

de les “menes” aportades per les companyies mineres i les sortides de l’argent fi 

obtingut. El registre d’aquestes dades, com hem vist, era el que marcava la raó de ser 

principal del llibre. Amb la qual cosa, l’administrador portava el control i la 

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

baronia d’Entença. La qual gestionava de forma directa. Sobretot, el que interessava era 

determinar la quantitat de “mena” i argent que corresponia al comte, per dret i per 

compra. En altres paraules, el que més preocupava al comte era, sens dubte, el benefici 

propi de l’explotació.  

Cadascuna de les entrades de “mena” en aquest llibre es van registrar amb el nom 

de “reebuda”.1406 Denominació que, com veurem, no es repeteix en tots els altres 

documents de registre de les “menes” d’argent. En qualsevol cas, les “reebudes” 

recollien una sèrie de dades bàsiques sobre cada “mena” entregada pels miners. De fet, 

eren registrades de forma correlativa i seguint un esquema estandarditzat que, amb 

petites variacions estructurals, s’anava repetint.  

En cadascuna de les “reebudes”, tot i que no sempre de forma homogènia, es 

registrava en general: en primer lloc, la quantitat de “mena” pertanyent al comte rebuda, 

especificant quina companyia concreta l’havia entregada i detallant el percentatge amb 

el qual s’havia partit entre comte i miners —aplicant el barem de partició de les 

ordinacions del 1348—; en segon lloc, el resultat de l’“assaig”, amb indicació de la 

quantitat de “mena” assajada i el nom de l’assajador que el feia —Leonardo de Dino, en 

tots els casos—; en tercer lloc, la quantitat d’argent que contindrien diferents quantitats 

de “mena”, expressades en unitats de pes diverses, prenent com a base l’equivalència 

                                                           
1405 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56. 
1406 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, fol.4r-12r. 
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amb el resultat de la prova; i, finalment, la quantitat global d’argent que hipotèticament 

contenia la “mena” registrada —la part del comte—, calculada a partir del resultat de 

l’“assaig”.1407 La majoria de les “reebudes” seguien aquest esquema bàsic, 

especialment, les que es referien a la part de “mena” que pertanyia al comte (vegeu 

figura 36).  

 

 

 

 

 
Ítem, met en reebuda la qual fo de la mena de la menor sort d’en 
Jacmó Fiveller, d’en Jacmet Steve e d’en Ramon Favara, la  
qual fo partida al quart, lo damunt dit dia e any ........... 
......: · I· quintar · e ·Ia· rova e miya. De la qual mena, fo fet 
assaig de ·III· onçes per Laonardo, lo qual reté .... } ·II· diners, ·XVII· grans e mig. 
E axí val la lliura a la dita rahó ...................... } ·Ia· quarta e miya, ·I· argenç, ·X· grans. 
E lo march ...................................................... } ·Ia· quarta, ·I· diner, ·VI· grans e ·IIes· parts de ·I· gra. 
E lo quintar .................................................... } ·VIII· marchs, ·Ia· onça e miya. 
Perquè munta tot l’argent qui és en la dita mena ................. } 

·XI· marchs, ·II· onçes e mig ternal.  

 
 
FIGURA 36. “Reebuda” del primer llibre d’administració de les “menes” 

d’argent de Joan de la Seda desglossada (23 de novembre del 1349)1408  
 

En aquest sentit, també es van registrar com a “reebudes” individualitzades —amb 

una estructura similar— cadascuna de les quantitats de “mena” que l’administrador va 

comprar a les companyies mineres en nom del comte. Per tant, en ocasions, dues 

                                                           
1407 Es parla breument sobre el contingut i l’estructura de les “reebudes” a: A.MARTÍNEZ I ELCACHO 

(2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.359. 
1408 Doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.9r [ADMC, rotlle 48, fotograma 358]. Val a dir que es 

tracta d’una de les “reebudes” més extenses i completes del document. 
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“reebudes” diferents —anotades de forma seguida, una just a continuació de l’altra— 

fan referència a una mateixa “mena”: la primera en registra la part pertanyent al comte 

per dret i la següent es refereix a la part de “mena” comprada a la companyia minera. En 

alguns casos, també es va anotar la data en què fou partida la “mena”. De tota manera, 

també cal destacar que no sempre es va registrar o es va fer referència a la compra de la 

part que pertanyia als miners. D’altra banda, semblantment, també es va registrar en 

“reebudes” independents la “granalla” d’algunes de les “menes”.  

Per un altre costat, en el llibre d’administració de Joan de la Seda, també s’hi 

anotaren les “dates” (sortides) fetes per l’administrador.1409 De fet, són només tres i es 

van expedir el dia 1 i el 31 de desembre del 1348. Les tres “dates” fan referència a les 

quantitats d’argent fi que l’administrador va donar “al honrat en Guillem Pineda, 

conseller e dispenser del senyor infant”. Era el metall que s’havia obtingut a partir 

d’algunes de les “menes” registrades. 

El primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda, però, 

va quedar incomplet. De fet, en dotze de les “reebudes”, no es va anotar el resultat de 

l’“assaig” ni tampoc el total d’argent obtingut a partir de la “mena” registrada en 

cadascuna d’elles.1410 La qual cosa confirmaria que el registre s’anava completant 

gradualment, a mesura que es coneixia el resultat de l’“assaig” i es feien els càlculs 

pertinents.1411 D’altra banda, també podria ser una mostra més que —com hem vist en 

parlar de l’administrador— Joan de la Seda possiblement va deixar el comtat sense 

finalitzar la feina encomanada.  

 

Precisament, bona part de les dades que no van ser acabades d’omplir en 

determinades “reebudes” al final del llibre d’administració de Joan de la Seda van ser 

recuperades i completades en un llibre de comptabilitat posterior. El qual es va titular 

“Libre de la compra de les menes e del dret que·n pertany al senyor infant, de ço que 

escrivé en Guillem Cervià”.1412  

                                                           
1409 Doc.núm.22, fol.13r (a l’apèndix documental). 
1410 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4v, 7v i 10r-11v. 
1411 Aquesta idea ja s’ha plantejat en parlar dels “assaigs”. Els quals —com hem vist en l’apartat 

corresponent— van passar de ser de quatre unces de “mena” en un primer moment a fer-se amb només 
tres unces posteriorment. Així mateix, les pautes establertes pel capítol 5 de les ordinacions del 1348 
(doc.núm.31 de l’apèndix documental) també determinaven un ordre correlatiu i gradual en el registre de 
les entrades de “mena”. 

1412 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.41. 
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En aquest segon document, primerament, es van registrar les darreres “menes” que 

es van anotar al primer llibre d’administració de Joan de la Seda. Començant per la 

darrera sèrie de “reebudes” incompletes que hi havia en el document precedent,1413 es va 

reprendre el registre de l’explotació on havia quedat a mitges. De fet, fins i tot, es va 

recuperar la informació de les tres darreres “reebudes” del llibre de Joan de la Seda, les 

quals sí que estaven completes. De la resta, però, com s’ha exposat anteriorment, no se 

n’havia acabat registrant ni el resultat de l’assaig ni la quantitat total d’argent fi 

obtingut.  

En el nou registre, en canvi, es van solucionar les mancances i s’hi va anotar tota 

aquesta informació.1414 Així doncs, un cop fets els “assaigs”, se’n van fer les 

equivalències corresponents, es va calcular el total d’argent que se n’obtindria i, en 

alguns casos, es va pagar a les companyies mineres per comprar-los la part que els 

corresponia. Tota aquesta informació —desglossada i detallada— va ser recollida per 

Guillem Cervià en el nou llibre de comptabilitat. Excepcionalment, però, dues entrades 

de “mena” recuperades van continuar incompletes. És a dir, no van ser emplenades les 

dades sobre l’“assaig” ni el total d’argent de dues de les “menes” que havien estat 

reescrites en aquest llibre de Guillem Cervià.1415 

En qualsevol cas, quedava completada bona part dels buits d’informació que 

havien restat en el llibre anterior. Altrament, també es va registrar una “mena” nova. És 

a dir, en el document escrit per Guillem Cervià, s’hi va incloure una “mena” que no 

havia estat anotada prèviament. La qual, concretament, es va registrar com “la mena pus 

sotil del cros dels dits Jacmó Fiveller, Jacme Esteve e d’en Favara” i, en tres entrades 

diferents, se’n va consignar la part pertanyent al comte (“la quarta part”), la que fou 

comprada als miners (“les romanens ·III·  parts”) i el pes de la granalla.1416 Per tant, es 

completen algunes de les “reebudes” del llibre anterior però el registre continua i es fa 

extensiu a una “mena” recollida —possiblement— amb posterioritat.  

A més a més, per tancar el llibre escrit per Guillem Cervià, també es va reproduir 

informació relativa a altres quatre “menes” diferents que havien estat registrades primer 

en el llibre de Joan de la Seda. De les quals, tot i que ja se n’havien anotat totes les 

dades referides al resultat de l’“assaig” i a la quantitat d’argent que se n’obtindria,1417 

                                                           
1413 Doc.núm.22, fol.10r-12r (a l’apèndix documental). 
1414 Doc.núm.41, fol.1r-3v (a l’apèndix documental). 
1415 Vegeu: doc.núm.41, fol.2r (a l’apèndix documental). 
1416 Doc.núm.41, fol.3r (a l’apèndix documental).   
1417 Vegeu: doc.núm.22, fol.8r-9v (a l’apèndix documental). 
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se’n va tornar a registrar novament, de forma resumida, aquesta informació bàsica en el 

“Libre de la compra de les menes e del dret que·n pertany al senyor infant”.1418 Així 

doncs, es produeix una repetició d’informació en ambdós documents, que va més enllà 

de les tres darreres “reebudes” completes del llibre d’administració de Joan de la Seda. 

Per tant, a més de recopilar dades noves, el quadern escrit per en Guillem Cervià també 

recull dades que ja hi havia en l’altre llibre.  

El “Libre de la compra de les menes e del dret que·n pertany al senyor infant”, de 

fet, és possible que complementés l’inacabat llibre d’administració de Joan de la Seda 

quan es van retre comptes per la gestió de l’explotació minera de l’argent. Així es pot 

interpretar prenent com a referència l’expressió que, malgrat que va ser ratllada 

posteriorment, es va anotar a la part inferior de la coberta del llibre redactat per Guillem 

Cervià: “Part los notamens fets per en Guillem dez Pou en los comptes retuts per en 

Guillem Pin(eda)”.1419 És a dir, el “Libre de la compra de les menes e del dret que·n 

pertany al senyor infant” es va compilar en addició a les anotacions que havia fet 

l’escrivà Guillem Despou en el retiment de comptes de Guillem Pineda.1420 Aquest 

escrivà, com s’ha apuntat anteriorment, va ser qui suposadament va redactar també el 

primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. Llibre al qual, 

de fet, és possible que faci referència la nota escrita a la part inferior de la coberta. A 

més, també cal recordar que el conseller i dispenser Guillem Pineda va estar present a la 

“casa de les menes” quan Joan de la Seda va fer inventari i també va ser ell l’oficial 

comtal que va rebre l’argent fi produït. Per tant, és possible que els dos documents 

estiguin estretament relacionats. No es pot descartar, però, que hi hagués encara un altre 

llibre de comptes redactat per Guillem Despou sobre la gestió de Guillem Pineda al 

capdavant de la tresoreria comtal. 

En el llibre redactat per Guillem Cervià, però, no es parla de “reebudes” ni de 

“dates”. Tot i que el tipus d’informació recollida és molt semblant —gairebé idèntica— 

a la que hi havia en el llibre d’administració de Joan de la Seda, aquest “Libre de la 

compra de les menes e del dret que·n pertany al senyor infant” és un llibre de comptes 

elaborat per un escrivà de la cort comtal. La finalitat del registre, en aquest cas, era 

recopilar la informació relativa a la gestió administrativa de l’explotació minera per tal 

                                                           
1418 Doc.núm.41, fol.4r-4v (a l’apèndix documental). 
1419 Doc.núm.41 de l’apèndix documental. 
1420 Cal assenyalar que Part en aquest context significa “a més, ultra”. Vegeu la veu “2. PART f. 

|| 8. prep. i conj.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... 
(http://dcvb.iec.cat/). 
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de facilitar-ne el retiment de comptes. En altres paraules, és un document base per guiar 

i permetre que Joan de la Seda retés comptes sobre la seva gestió al capdavant de 

l’administració minera i metal·lúrgica.  

Les dades bàsiques a registrar van ser la part de “mena” que era del comte per dret i 

la quantitat comprada als miners, com n’indica el títol: “Libre de la compra de les 

menes e del dret que·n pertany al senyor infant, de ço que escrivé en Guillem Cervià”. 

En essència, però, s’hi registren les quantitats d’argent fi que havia de retre 

l’administrador Joan de la Seda a la cort comtal. El període de gestió registrat, tot i que 

no es van datar totes i cadascuna de les entrades de “mena”, abraçaria l’etapa compresa 

entre el 8 d’abril —o potser el 18 d’aquell mateix mes— i el 30 de novembre de l’any 

1349.1421  

En tot cas, malgrat que no s’empri el terme “reebuda”, en cadascuna de les 

diferents entrades de registre, es van consignar diverses dades relatives a les “menes” 

que recorden l’estructura de les “reebudes” del llibre d’administració de Joan de la 

Seda. Per regla general, la informació bàsica registrada en cada entrada és: en primer 

lloc, la quantitat de “mena” aportada, amb referència explícita a la companyia que 

l’entregava; en segon lloc, la quantitat d’argent que contenia un quintar de “mena” —i, 

puntualment, el que contenia una lliura—, en base al resultat de l’assaig; en tercer lloc, 

la part de “mena” que pertanyia al comte pel seus drets sobre els recursos minerals o bé, 

en diverses ocasions, la quantitat que en corresponia a la companyia minera que era 

comprada —indicant-ne el preu de compravenda—; i, finalment, la quantitat exacta 

d’argent fi —obtingut o comprat— que l’administrador Joan de la Seda havia de retre a 

la cort comtal.  

Per tant, entre d’altres, algunes de les entrades de registre fan referència explícita a 

la part comprada als miners (vegeu figura 37). D’aquesta manera, en determinats casos, 

es fa referència a la mateixa “mena” en entrades de registre diferents. Com en el llibre 

d’administració de Joan de la Seda, aquesta circumstància es produeix perquè es registra 

la part del senyor en una de les entrades de registre i la porció que els pertocava als 

miners comprada per l’administrador en nom del comte en una altra. 

 
 
 
 
 

                                                           
1421 Vegeu a l’apèndix documental: doc.núm.41. 
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Ítem, comprà en Johan de la Seda dels dits en Jacmó Fiveller, Jacme 
Esteve e d’en Favara les ......: · III· roves, ·VIII· lliures, ·IIII· onçes 
a ells pertaynents1422 de la mena miylor en la pàgena passada con- 
tenguda. E té lo quintar segons l’assaig .......: XXXVIII· 
marchs, ·II· onçes. Qui monten .........: ·XXXI· marchs, ·VI· onçes e 
miya quarta d’argent, qui· ls pertaynien1423 de la dita lur mena. Qui, 
a rahó de ·LX· sous lo march que foren venuts al dit Johan de la 
Seda per nom del senyor infant, fan ..........: ·MDCCCCV· sous, 
IX· diners. Per los quals, lus pagà lo dit en Johan de la Seda 
.......: ·XXVII· marchs, ·V· onçes d’argent, qui a rahó de ·LXIX· sous lo 
march monten a la dita quantitat. E axí deu retre que gonya 
la cort en la dita compra, mas deuen ésser reebudes en compte 
les messions de fondre } 

    IIII·  marchs, ·I· onça e miya d’arg1424 d’argent.  

 
 
FIGURA 37. Entrada del “Libre de la compra de les menes e del dret que�n 

pertany al senyor infant, de ço que escrivé en Guillem Cervià” (1349)1425 
 
                                                           

1422 Sic. 
1423 Sic. 
1424 Sic. 
1425 Doc.núm.41 de l’apèndix documental, fol.3v [ADMC, rotlle 88, fotograma 390]. 
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Altrament, un element destacable és que s’insisteix i es posa l’accent en la quantitat 

d’argent que contenia un quintar de cada “mena”. La qual cosa té raó de ser en el fet que 

el quintar era la unitat de pes a partir de la qual es gestionava la partició. Tal com s’ha 

exposat en parlar sobre el tema, les segones ordinacions van establir fins a cinc grups de 

partició basats en la quantitat d’argent que contingués un quintar de cada “mena”.1426 De 

fet, establir el barem de partició per a cada “mena” i determinar el dret que en tenia el 

comte i la part que era per a la companyia minera era fonamental en aquest llibre. Així 

es fa notar —com s’ha exposat abans— en el títol: “Libre de la compra de les menes e 

del dret que·n pertany al senyor infant, de ço que escrivé en Guillem Cervià”. 

Pel que fa a l’autoria del document, contràriament al que succeïa amb el llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda —que planteja alguns 

dubtes—, se sap certament qui el va escriure. Com va quedar plasmat a la coberta del 

llibre, va ser redactat per l’escrivà Guillem Cervià. A més, és en tercera persona del 

singular que es descriuen les gestions que va dur a terme l’administrador i les 

obligacions que tenia en el retiment de comptes. Al llarg del document, per exemple, 

s’utilitzen expressions tals com: “deu retre en Johan de la Seda a la cort del senyor 

infant”, “pres en Johan de la Seda per afinar”, “deu reebre en Johan de la Seda d’argent 

fi”, “compra lo dit Johan de la Seda ops del senyor infant”, “foren venuts al dit Johan de 

la Seda per nom del senyor infant” o també “lus pagà lo dit en Johan de la Seda”, entre 

d’altres.1427  

Per tant, és un document de control de la gestió de l’explotació. No es tracta, doncs, 

d’un quadern utilitzat pel mateix Joan de la Seda per administrar els moviments de 

“menes” i d’argent a la “casa de les menes”. La informació registrada s’estableix a 

partir de la gestió que duia a terme l’administrador de les “menes”. És per aquest motiu 

pel qual no s’utilitzen els termes “reebuda” o “data”.   En aquest context, cal ressenyar 

que Guillem Cervià era un escrivà de manament i lloctinent del dispenser comtal 

(“ locum tenens expensoris domini comitis”).1428 Per tant, també és possible que el 

retiment de comptes que hauria d’haver fet Joan de la Seda sobre la gestió de 

l’explotació de l’argent l’hagués dut a terme Guillem Pineda, el dispenser comtal, amb 

l’ajuda del seu lloctinent. Com veurem més endavant, no s’ha conservat cap document 

                                                           
1426 Vegeu el capítol 2 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1427 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.41. 
1428 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.54, 56 i 160. 
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que certifiqui el retiment de comptes per part de Joan de la Seda mentre va ser a Falset 

(1348-1350).  

En definitiva, el “Libre de la compra de les menes e del dret que·n pertany al 

senyor infant” és un quadern complementari del primer llibre d’administració de les 

“menes” d’argent de Joan de la Seda, almenys pel que fa al contingut. En essència, però, 

són documents diferents. Precisament, el títol mateix del llibre escrit per Guillem Cervià 

així ho atesta. No era un llibre d’administració que posseïa l’administrador sinó que, 

més aviat, era un llibre o quadern de comptes escrit per l’escrivà designat pel comte per 

registrar els resultats de la gestió, partició i compra de les “menes”. La finalitat principal 

del text era facilitar i marcar les pautes per regir el retiment de comptes, davant de la 

cort comtal, de l’administració duta a terme per Joan de la Seda. El més important era 

establir la quantitat exacta d’argent fi que l’administrador havia de lliurar a la cort 

comtal de cada “mena”. De fet, al llarg del text es fa referència constant a “la cort del 

senyor infant” com a dipositària final del retiment de comptes.1429 Per tant, podríem dir 

que és un document de control de la gestió de l’administrador. 

En el marc del registre de l’explotació minera de l’argent, també són de quan n’era 

l’administrador Joan de la Seda tres documents més.1430 Concretament, es tracta d’un 

bifoli i dos fulls solts de registre de les “menes” d’argent que s’han conservat perquè es 

van intercalar, de forma separada, entre els folis del primer llibre d’administració de 

Joan de la Seda.1431 De fet, aquests tres documents solts van ser diferenciats, ordenats i 

classificats de forma correlativa amb les lletres A, B i C. Les quals es van escriure —

una de diferent en cadascun dels manuscrits— a la part superior de la primera pàgina, de 

manera més o menys centrada i de forma visible en els tres documents, per identificar-

los.  

Es tracta, per tant, de tres documents parcials que es van redactar després de la 

compilació del primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda 

(1348-1349)1432 i amb posterioritat al llibre redactat per Guillem Cervià (1349).1433 

Precisament, els tres manuscrits es daten en diferents moments de l’any 1350.1434 En 

aquest sentit, tot i que hi van ser intercalats, pràcticament, no mantenen cap lligam amb 

                                                           
1429 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.41. 
1430 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56. 
1431 És a dir, els tres textos van ser guardats entre les pàgines del doc.núm.22 de l’apèndix 

documental. 
1432 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1433 Doc.núm.41 de l’apèndix documental. 
1434 Ho podeu comprovar a l’apèndix documental: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56. 
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el contingut del llibre d’administració.1435 És més, el registre de les “menes” d’argent en 

el bifoli i els dos fulls solts no es va fer en primera persona del singular. Quan es fa 

referència a l’administrador, per tant, s’utilitzen —en els tres manuscrits— expressions 

com: “Fo partida a quint ab lo senyor, per lo qual ne pres en Johan de la Seda”1436, 

“Compra en Johan de la Seda la mena romanent”1437, “E axí ha a donar en Johan de la 

Seda a·n Pere Fiveller”1438, “lo qual compra en Johan de la Seda”1439 o bé “Summa que 

munta l’argent que ha comprat dels sarts en Johan de la Seda”.1440 Així doncs, 

segurament, aquests tres documents parcials van ser redactats per un escrivà de la cort 

comtal. 

Els tres manuscrits són documents de registre de les “menes” d’argent. És a dir, 

recullen dades bàsiques sobre les “menes” entregades per les companyies mineres i, en 

part, segueixen les directrius que —com hem vist anteriorment— disposaven les 

ordinacions del 1348 sobre el registre de la producció que havia de dur a terme un 

escrivà comtal.1441 Tal com hem comentat abans, segons les disposicions del capítol 5 

de les segones ordinacions, les particions de les “menes” es realitzaven sota la 

supervisió de l’administrador i d’un escrivà comtal. El qual havia de registrar la part de 

la “mena” pertanyent al comte, la quantitat de “mena” entregada per l’administrador a 

l’assajador, el resultat de l’assaig i el pes de l’argent fi pertanyent al comte.  

Pel que fa a l’estructura formal, els tres documents parcials de registre de 

l’explotació datats el 1350 tenen una disposició molt semblant a l’hora de presentar la 

informació sobre cadascuna de les “menes”. Les quals, com en els textos analitzats 

anteriorment, van ser anotades en diferents entrades de registre. Precisament, els tipus 

de dades recollides sobre cada “mena” són molt similars als que es van registrar en el 

primer llibre d’administració de Joan de la Seda1442 i en el llibre de la compra de les 

                                                           
1435 De fet, l’única relació directa que tenen es produeix perquè hi ha dos paràgrafs cancel· lats per 

ratlles verticals obliqües, en un dels fulls solts (doc.núm.54 de l’apèndix documental), en els quals es 
resumeixen dades sobre l’“assaig” i altres equivalències de diverses “menes” que havien estat registrades 
en el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda (doc.núm.22 de l’apèndix 
documental, fol.9r i 9v). Per tant, el fet de ser informació cancel· lada, pot estar indicant que és un full 
reaprofitat —per registrar la producció minera d’argent dels arrendataris sards— després de borrar les 
dades relatives a “menes” registrades en el quadern compilat amb anterioritat. 

1436 Doc.núm.51, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1437 Doc.núm.51, fol.1v (a l’apèndix documental). 
1438 Doc.núm.51, fol.1v (a l’apèndix documental). 
1439 Doc.núm.54, fol.1r i doc.núm.56, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1440 Doc.núm.54, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1441 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1442 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
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“menes” i del dret que en pertanyia al comte escrit per Guillem Cervià.1443 En els tres 

documents parcials, però, no es parla —en cap cas— de “reebudes”,1444 que era la 

denominació emprada —per exemple— per a les entrades de “mena” en el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. De tota manera, igual que 

succeïa amb el document escrit per Guillem Cervià, la informació recollida en les 

entrades de registre del bifoli i els dos fulls solts del 1350 és deutora estructuralment de 

les “reebudes” del llibre de l’administrador d’origen sard. És a dir, malgrat les 

diferències, s’hi anotaven essencialment les mateixes dades bàsiques. 

En cadascuna de les entrades de “mena” dels tres manuscrits del 1350, es consigna 

—de forma correlativa— diferent informació fonamental sobre les “menes” 

registrades.1445  Tot i que no sempre és homogènia, ni sempre es respecta el mateix 

ordre, l’estructura segueix un patró més o menys definit. Generalment, encara que no en 

tots els casos, es registra: en primer lloc, el pes total de la “mena”, fent referència 

explícita a la companyia minera que l’havia obtingut; en segon lloc, el resultat de 

l’“assaig” de tres unces que s’hi aplicava; en tercer lloc, l’argent que hipotèticament 

contindrien diferents quantitats de “mena”, expressades en unitats de pes diverses (la 

lliura, el quintar, el marc, etcètera); en quart lloc, el percentatge de partició entre comte i 

miners —aplicant el barem de les ordinacions del 1348— i la quantitat de “mena” que 

pertanyia al comte Pere per dret; en cinquè lloc, la porció de “mena” que corresponia als 

miners; en sisè lloc, la quantitat d’argent que teòricament se n’obtindria, segons 

l’“assaig”, de cada “mena”; finalment, en la majoria dels casos, també es registra la 

compra per part de l’administrador Joan de la Seda en nom del comte Pere de la part 

pertanyent als miners, amb indicació del preu convingut (vegeu figura 38). 

Com s’ha apuntat anteriorment, la finalitat dels tres documents parcials del 1350 

era registrar la informació bàsica sobre les “menes” aportades per les companyies 

mineres. Per tant, no formaven part del llibre d’administració de l’administrador  —

malgrat que hi foren intercalats— ni informaven sobre les entrades i sortides de “mena” 

i d’argent de la denominada “casa de les menes”. La funció del bifoli i els dos fulls solts 

que s’han conservat era, simplement, registrar el pes de les “menes” explotades, 

determinar allò que li’n pertocaria al comte —per dret i per compravenda— i l’argent 

que se n’obtindria. D’aquesta manera, tot i estar diferenciats per les lletres de 

                                                           
1443 Doc.núm.41 de l’apèndix documental. 
1444 Vegeu: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 de l’apèndix documental. 
1445 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56. 
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l’abecedari que els encapçalen, els tres manuscrits comparteixen —a grans trets— la 

mateixa funció i estructura formal. Precisament, aquesta identificació comuna i 

correlativa els defineix com a conjunt.  

Així mateix, a més d’haver estat redactats —tot i que en diferents moments— 

durant el mateix any 1350, els tres documents comparteixen el fet de tenir una extensió 

reduïda i limitada. La qual cosa, potser, és deguda al fet que fossin anotacions 

provisionals, prèvies al registre final en algun quadern que finalment no va quallar. En 

qualsevol cas, també es significatiu que fossin guardats entre les pàgines del mateix 

llibre d’administració. Per tant, per tot plegat, han estat considerats i analitzats de forma 

conjunta, al marge de la resta de documents de registre de la producció 

minerometal·lúrgica. 
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Ítem, pesa la mena mellor d’en Pere Fiveller } XLV marchs. 
Pesa l’asaig de ·III· onçes que feu en Laonardo } ·II· diners, XVI grans. 
Té la lliura ........: X· diners, ·XVI· grans. 
Ret lo quintar .........: VIII marchs. 
Fo partida a quint, que són ........ } IX· marchs. 
Compra en Johan de la Seda la mena  ro- 
manent d’en Pere Fiveller, que són: ·XXXVI· 
marchs, que fan ·XXIIII· lliures. La qual té ar[ge]nt 
fi } ·X· onçes e miya, miya quarta e I· diner. 
Qui, a rahó de LX· sous lo march, fa .......: LXXX sous. 
Dels quals abatuts ·II· onçes e miya de les 
granalles qui, a rahó de VIII sous e mig la onça, 
fan } XXI sous, III diners. 
E axí ha a donar en Johan de la Seda a·n 
Pere Fiveller .......... } LVIII· sous, IX· diners.  

 
 
FIGURA 38. Entrada d’un bifoli solt de registre de les “menes” d’argent (12 de 

febrer del 1350).1446  
 

 

En aquesta línia, hi ha un altre document posterior que té moltes coses en comú 

amb el bifoli i els dos fulls solts. En concret, és el llibre de registre de les “menes” 

d’argent que recull informació per al període 1352-1360.1447 De fet, la finalitat i 

l’estructura formal d’aquest extens quadern és similar a la dels tres documents parcials 

del 1350. Tanmateix, té alguns trets distintius que el fan diferent. Per exemple, no es fa 

referència en cap moment a la compra de la part de “mena” pertanyent als miners. A 

més, el fet que el llibre s’iniciés després de la promulgació de les terceres ordinacions, 

atorgades el 9 de març del 1352,1448 i el canvi de barem de partició que va comportar 

aquesta nova normativa, juntament amb l’ampli període que abraça el quadern, són 

aspectes que determinen que s’hagi analitzat individualment. D’altra manera, el llibre 

del 1352-1360 es podia haver inclòs —amb algunes reserves— en el grup format pels 

documents solts de registre de les “menes” d’argent.  

En aquest context, també és destacable el fet que el quadern va ser compilat en el 

marc de la gestió administrativa d’un nou administrador de les “menes” d’argent, mestre 

Bertran de Revell. Al qual, com s’ha exposat en l’apartat corresponent, li va ser 

                                                           
1446 Doc.núm.51 de l’apèndix documental, fol.1v [ADMC, rotlle 48, fotograma 350]. 
1447 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
1448 Doc.núm.65  de l’apèndix documental. 
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encomanat el càrrec el 29 d’abril del 1352.1449 En aquest sentit, poc més d’un mes 

després que se li confiés a Bertran de Revell aquell ofici, va ser iniciat el llibre de les 

“menes” d’argent del 1352-1360. Concretament, el divendres 1 de juny de l’any 1352 és 

la data de la primera entrada d’una “mena” en l’extens quadern.1450  

En aquest llibre, a l’igual que en els tres documents parcials del 1350, s’hi 

anotaven dades bàsiques sobre les “menes” aportades pels miners, que servien per 

deixar constància de l’explotació. Per tant, no era un llibre d’administració com el de 

Joan de la Seda ni, tampoc, un instrument de control de la gestió que duia a terme 

l’administrador. En essència, en el llibre de registre de les “menes” d’argent, es van 

recollir les dades fonamentals sobre la producció minerometal·lúrgica per al període 

1352-1360.1451 Així doncs, la funció primordial del quadern era, sens dubte, exposar 

amb exactitud el pes de les “menes” aportades pels miners i l’argent que se n’obtenia de 

cadascuna. A més, molt sovint, també es consignava la quantitat de metall que en 

corresponia al comte Pere per dret: “lo quint”. 

En aquest sentit, contràriament al que succeïa en els textos anteriors, no hi ha 

constància escrita en aquest document que l’administrador, en nom del comte, comprés 

la part de “mena” pertanyent als miners. Tot i que es certifica que —en una ocasió— 

mestre Bertran de Revell va comprar una petita quantitat de “mena” a un particular,1452 

aquesta compravenda no té relació directa amb l’adquisició de la porció de metall que 

corresponia als miners per part de la cort comtal. Precisament, es registren altres 

compravendes de quantitats diverses de “mena” per part d’altres persones però aquesta 

és la única que va fer l’administrador. És més, devia ser una operació particular, a títol 

personal, sense cap vinculació amb les tasques pròpies de la gestió de l’explotació.  

Pel que fa a la confecció del text, el llibre de registre de les “menes” d’argent del 

1352-1360 no va ser redactat directament per Bertran de Revell. Segurament, la 

responsabilitat del registre de l’explotació va recaure en l’escrivà de la cort comtal que 

en portava el control escrit en presència de l’administrador. És a dir, segurament, va ser 

redactat per l’“escrivà de les dites menes”, que era com se l’anomenava en les 

ordinacions del 1352.1453 De fet, el treball de l’escrivà designat pel comte Pere, que 

havia d’estar present en tots els procediments de gestió de les “menes”, estava basat en 

                                                           
1449 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.67. 
1450 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1451 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
1452 “Pesa la mena que compra mestre Bertran d’en Bertomeu, marit que fo de na Orteta } II onces e 

miga e mig quart e ·I· octau.” (doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.13r). 
1453 Capítol 5 de les ordinacions del 1352: doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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les indicacions de l’administrador mestre Bertran de Revell. El qual, de fet, era qui en 

marcava la pauta i establia el ritme. Almenys, així es pot interpretar si es pren com a 

referència una de les expressions que hi ha en la primera de les entrades de “mena” del 

quadern: “Primerament, pesa la mena milor d’en Berenguer Mestre e de sos 

companyons segons que diu mestre Bertran (...)”.1454 Per tant, creiem que 

l’administrador dirigia tot el procés i l’escrivà —present en tot moment— deixava 

constància escrita de tota la informació referida a les “menes” entregades pels miners. 

L’escrivà es limitava a registrar sobre el paper les dades.  

En aquest sentit, quan s’esmenta en el llibre tot allò que feia l’administrador, es fa 

de forma descriptiva. Per exemple, s’utilitzen aquests termes quan se cita Bertran de 

Revell en relació a les tasques del càrrec: “segons que diu mestre Bertran”,1455 “pres 

mestre Bertran per lo dret del senyor”,1456 “Lo qual reebé mestre Bertran”,1457 “se’n 

aturà mestre Bertran per verificar los asaigs”,1458 “ne romàs en poder de mestre 

B(e)rtran”,1459 “Pres-ne mestre Bertran per lo senyor”,1460 “pres · I· asaig mestre Bertran 

en ·I· full de paper”,1461 “ne pres per conprovar mestre B(e)rtran” ,1462 “Té·n mestre 

B(e)rtran per comprovar”1463 o bé “Retench-se’n mestre Bertran”1464. En definitiva, és 

evident que un escrivà comtal va ser el responsable de la redacció i compilació del 

llibre, no pas el mateix administrador. 

A més, també cal destacar que és un document ple de text afegit a l’estructura 

primigènia, escrit als marges o bé ocupant espais en blanc, i que està ple de text ratllat i 

cancel·lat. De fet, bona part de la informació posada de més o corregida fa referència al 

desglossament dels càlculs duts a terme per determinar, a partir del resultat de 

l’“assaig”, la quantitat total d’argent de cada “mena”. Per la qual cosa, el llibre havia de 

ser una eina bàsica per a l’administrador i s’utilitzava també per gestionar la producció. 

És a dir, el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 era d’ús quotidià i 

això explicaria el fet que estigués ple de correccions, cancel·lacions i afegitons.  

                                                           
1454 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1455 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1456 Doc.núm.72, fol.1v (a l’apèndix documental). També n’hi ha una expressió similar al fol.8r. 
1457 Doc.núm.72, fol.2v, 5r i 6v (a l’apèndix documental). 
1458 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). 
1459 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). 
1460 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
1461 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). Una expressió gairebé idèntica la trobem al 

fol.19v. 
1462 Doc.núm.72, fol.18r (a l’apèndix documental). Expressions similars —o amb el mateix 

significat— les trobem als fol.15v, 16v, 17v, 19r, 19v i 21r. 
1463 Doc.núm.72, fol.18r (a l’apèndix documental). 
1464 Doc.núm.72, fol.18r (a l’apèndix documental). 
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A més a més, el fet d’omplir buits i espais en blanc al llarg del document —amb 

càlculs numèrics sobretot— també demostra que, com s’ha exposat anteriorment, les 

entrades de “mena” s’anaven completant a mesura que s’anaven tancant els 

procediments propis de l’explotació. En aquest sentit, en un moment puntual al principi 

del quadern, a part del dia en què es va pesar cada “mena” —que és una cosa habitual al 

llarg del llibre—, també es va assenyalar la data en què l’administrador va rebre l’argent 

que li pertocava al comte per dret. La qual cosa permet establir, com a exemple, els 

temps que requerien determinades operacions. Així doncs, el dia 1 de juny del 1352 van 

ser pesades “la mena febla” i “la mena milor” d’en Favara i els seus “companyons”. La 

“granalla” d’ambdues “menes”, però, va ser pesada el dia 21 de juny (“dijous XI 

kalendas julii”). Per tant, havien passat vint dies. Finalment, després de registrar la suma 

total d’argent que contenien les dues “menes” i la granalla, l’administrador va rebre la 

cinquena part que li’n corresponia al comte tres setmanes més tard: “Lo qual reebé 

mestre Bertran diluns XIII dies d’agost”.1465 Per tant, encara que només serveixi de 

mostra, es pot comprovar que la gestió de cada “mena” —individualment o agrupada 

amb altres d’una mateixa companyia— requeria un temps determinat que era el que en 

marcava el ritme del registre en els llibres de comptabilitat i d’administració.     

L’amplitud cronològica del document, que abraça gairebé vuit anys (des de l’1 de 

juny del 1352 fins al 6 de maig del 1360), fa que sigui un document que conté un elevat 

nombre d’entrades de “mena”. La qual cosa també provoca que la recollida de dades no 

fos sempre homogènia estructuralment. De tota manera, malgrat que hi hagi diferències 

puntuals en determinats moments, l’anotació de les dades segueix un patró més o menys 

comú al llarg de tot el document.  

Així doncs, en cadascuna de les entrades de “mena”, es fa referència per regla 

general: en primer lloc, a la data exacta en què va ser pesada la “mena”, fins i tot s’anota 

el dia nominal de la setmana; en segon lloc, al pes total de la “mena” aportada i el nom 

dels membres de la companyia minera o els particulars que l’entreguen; en tercer lloc, al 

resultat de l’“assaig” —normalment de tres unces—, exposant qui és l’assajador que el 

fa; en quart lloc, a l’argent que contindrien vàries quantitats de “mena”, presentades en 

diferents unitats de pes; en cinquè lloc, a la quantitat total d’argent que s’obtindria de 

cada “mena” registrada; i, finalment, a la part que li’n pertocava al comte per dret, és a 

dir, el cinquè (vegeu figura 39). 

                                                           
1465 Doc.núm.72, fol.1v-2v (a l’apèndix documental). 
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A la vista de tot el que s’ha exposat fins ara, tot i que s’han buidat diferents 

documents relacionats amb el registre de les “menes” explotades, la informació 

recopilada en cadascuna de les entrades de tots ells és molt semblant. Malgrat que no es 

parli de “reebudes” en el llibre de registre de les “menes” d’argent perquè no és un llibre 

d’administració, el tipus de dades recollides és bàsicament el mateix. En el cas del 

quadern del 1352-1360, la raó de ser primordial és pesar la “mena” i determinar la 

quantitat d’argent que corresponia al comte. Per tant, es dóna major importància a 

aquests aspectes puntuals més que a la gestió de les entrades i sortides de “mena” i 

d’argent, per exemple. En qualsevol cas, a grans trets, els diferents documents 

d’administració i de registre de les “menes” mostren informació d’un caire similar. La 

principal diferència rau, bàsicament, en el fet que tenen orígens conceptuals diferents. 

Estan concebuts per a finalitats distintes. 
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XI dies de octobre. 
Pesa la mena mellor que era exida del cros d’en Codines,1466 
en la qual ha part en Besanta } mig quintar, X lliures, miga onça. 
Pesa l’asaig de ·III· onces fet per Lunardo ........ } miga onça, XXXIII grans1467. 

         Té lo mig quintar: XXI marchs, I onça e miga. 
Té lo quintar: XL\II/ marchs, III onces. Té la lliura: ·II· onces, V· diners, malla. 
És tot l’argent: XXIIII marchs,1468 X diners \òbol/, II grans e mig. 
Ven al senyor per lo quint: ·IIII· marchs e miig1469, miga onça, II diners, ·I· gra e·l quint de mig gra.  
 
Pesa la mena febla dels dits companyons } XIX lliures, ·XI· onces. 
Pesa l’asaig de ·III· onces fet per Lunardo ...... } XXII grans e ·I· octau.1470 
\Té la lliura: III diners, òbol, IIII grans e mig./1471 
Té lo quintar: II ma(r)chs, VI onces e ·I· oc(t)au. La miga rova } II onces  
e miga, ·I· quart, IX grans1472. Les II lliures1473: VII diners,1474 I gra e mig, ·I· quart.1475 
És tot l’argent: III onces, ·I· diner, X grans e mig e ·I· quart. 
 
Ítem, pesa la granalla que·n hisqué } ·I· onça. 
De la qual, hisqué argent fi } miga onça, ·I· quart e XII grans. 
 
És tot l’argent de les dues menes ab la granala } XXIIII marchs, IIII onces e miga, VII diners, òbol,  

       [I gra] e ·I· quart. 
Del qual, ve al senyor per lo quint } ·IIII· marchs, ·V· onces, VIII diners, òbol.  

 

 
FIGURA 39. Algunes de les entrades de “mena” del llibre de registre de les 

“menes” d’argent del 1352-1360 (11 d’octubre del 1357).1476  
 

Al marge de diferències i similituds, el més destacable del llibre del 1352-1360, 

respecte a la resta, és que es va concentrar en un sol volum el registre de la producció 

per a un ampli període de temps. De fet, es va utilitzar el mateix quadern malgrat que la 

senyoria comtal va canviar de mans amb la renúncia de l’infant Pere el 1358. El qual, 

com s’ha exposat àmpliament, va cedir el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença al seu fill Joan. Ara bé, també és cert que l’administrador de les “menes” 

d’argent va ser, durant tot aquest període, el mateix: mestre Bertran de Revell. El qual 

va ocupar el càrrec des de l’any 1352 fins al 1364. 
                                                           

1466 A continuació, a la línia següent, ratllat: III [...] . 
1467 Al manuscrit, damunt de XXXIII grans, hi ha escrita la seva equivalència: I diner, IX grans. 
1468 A continuació, ratllat: VI onces e miga. 
1469 Sic. 
1470 Escrit a sota de XXII grans e ·I· octau, hi ha el següent text ratllat: II onces: XIIII grans e mig, 

·I· quart. 
1471 Aquesta línia és escrita al marge esquerre del paràgraf, a l’alçada de la línia anterior. 
1472 A continuació, ratllat:e mig. 
1473 A continuació, ratllat: menys ·Ia· onça. 
1474 A continuació, ratllat: òbol. 
1475 A continuació, ratllat: d’un gra [e de] ·I· octau. 
1476 Doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.13r [ADMC, rotlle 85, fotograma 553]. 
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Altrament, al final del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 es 

va guardar —intercalat entre les pàgines del quadern— un bifoli solt.1477 En el qual, 

datat entre l’11 de febrer i l’11 de març del 1360, hi ha diverses anotacions relacionades 

amb la gestió i el registre de l’explotació minera l’argent. Concretament, es registra una 

determinada quantitat d’argent d’una companyia minera (“d’en Besanta e d’en 

Codines”), la porció que li’n corresponia al comte (la cinquena part del total) i el 

repartiment de diferents porcions a diverses persones. D’altra banda, també s’anoten les 

despeses d’un viatge a Barcelona, on es van comprar unes manxes per colar. A més, es 

registra la fosa de plom per fer “assaigs” i el preu pagat per sis tascons de ferro. 

Finalment, s’inscriuen dades relatives al pes de dues “menes” diferents i de “granalla”, 

amb indicació de la quantitat total d’argent que se n’obté.  

Per tant, hi ha una gran diversitat i varietat de dades apuntades en un sol full, que 

va ser plegat pel mig per formar un bifoli. En aquest sentit, la datació del manuscrit s’ha 

plantejat de forma general malgrat que hi ha parts del text en què no se n’aporta 

informació concreta, com en les entrades finals de “mena” per exemple.1478  

Precisament, tot i que hi ha dades relatives a les “menes” explotades, aquest bifoli 

solt no s’ha definit com a document de registre de les “menes” d’argent perquè hi 

manca informació bàsica en aquelles tres entrades per ser considerat com a tal. És a dir, 

s’ometen dades fonamentals que sí que es consignaven en els altres documents de 

comptabilitat i d’administració ressenyats fins ara.1479 Això és, no hi ha cap referència a 

l’“assaig” ni al resultat obtingut, no es determina la quantitat que li’n pertocava al comte 

per dret i, el més important, tampoc es fa esment de la companyia minera que va 

aportar-les. De fet, només són identificades i diferenciades per un adjectiu que les 

defineix per les característiques físiques o la qualitat de cadascuna d’elles: “La mena 

milor”, “La mena bolmosa” i “La granalla sotil”. A part d’això, de cada “mena” o 

“granalla”, només se n’anota el pes total, es desglossa la quantitat d’argent que 

contindrien les diferents unitats de pes en què s’expressa el pes de la “mena” i es 

determina la suma total d’argent que se n’obtindria.1480 Per tant, tan sols eren anotacions 

per calcular la quantitat d’argent d’algunes de les “menes” explotades, desglossant-ne 

les diferents unitats de pes en què se n’havia expressat el pes total.  

                                                           
1477 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.85. 
1478 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.85. 
1479 Doc.núm.22, doc.núm.41, doc.núm.51, doc.núm.54, doc.núm.56 i doc.núm.72 de l’apèndix 

documental. 
1480 Doc.núm.85, fol.2v (a l’apèndix documental). 
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Pel que fa a la “mena milor” registrada, si ens atenim al tant per cent d’argent que 

en tenia el quintar i els seus múltiples, el percentatge és idèntic al d’una “mena del cros 

d’en Besanta etcètera” que es va inscriure en el llibre de registre de les “menes” 

d’argent del 1352-1360. De la qual, pesada el 29 de març del 1359, només se n’havia 

registrat el pes de “l’asaig de ·III·  onces fet per Jacme Steve” en aquell quadern.1481 És a 

dir, les dades consignades en aquest cas eren incompletes perquè no s’hi expressava el 

pes total de la “mena” ni tampoc la quantitat d’argent que se n’obtindria, entre d’altres. 

Amb aquestes poques dades, si més no, es pot comprovar que el percentatge 

d’argent per a les dues “menes” identificades com a una sola —si la referència és el 

metall blanc que tenia el quintar en la registrada com a “mena milor” i no el de les set 

lliures o cinc unces— és del 13’6574074% en ambdós casos.1482  

Així doncs, si fossin finalment la mateixa “mena”, el bifoli solt podria ser un tros 

de paper on es va anotar informació sobre “menes” registrades amb anterioritat en el 

llibre de comptabilitat. De tota manera, el fet que l’equivalència de “VII lliures”, la de 

“V onces” i la quantitat d’argent total d’aquesta “mena milor” no coincideixin amb el 

tant per cent plantejat, fa que aquesta circumstància no es pugui afirmar amb 

fermesa.1483 A més, la “mena bolmosa” i la “granalla sotil” inscrites també en les 

entrades del bifoli solt no s’han pogut identificar amb cap de les “menes” apuntades en 

el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 ni en altres.  

En qualsevol cas, tenint en compte l’omissió de dades essencials en aquestes tres 

entrades i el fet que hi ha anotacions diverses que no fan referència a les “menes” en el 

manuscrit, aquest bifoli solt no es pot considerar com a part del registre de les “menes”. 

 

Tot i que es va compilar en un únic quadern tota la informació sobre les “menes” 

explotades durant el període 1352-1360, els diferents retiments de comptes que va haver 

d’afrontar l’administrador Bertran de Revell van correspondre a períodes molt més 

breus. És a dir, durant aquesta etapa, aquest administrador va retre comptes vàries 

vegades per a trams temporals més curts. Precisament, el quadern o llibre de comptes de 

l’administrador de les “menes” que s’ha conservat, tot i que es posterior a l’època del 

                                                           
1481 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
1482 La registrada com a “mena del cros d’en Besanta etcètera” en el llibre de registre de les “menes” 

d’argent del 1352-1360 (doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.15r) es correspon a la fitxa 114 
(número de “mena” 097) de l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del 
llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El qual trobareu adjunt, al final de la present tesi 
doctoral. 

1483 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.85, fol.2v. 
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comte Pere, recull les dades d’un any de gestió. Les quals, concretament, fan referència 

al retiment que va efectuar mestre Bertran de Revell per a l’etapa compresa entre el 

primer dia de juliol del 1361 i el darrer de juny del 1362.1484  

Aquest document es va generar específicament en passar comptes davant de la cort 

comtal per al període citat. Va ser un més dels diversos documents similars que es van 

generar. Dels quals, malauradament, no se n’ha conservat cap més. En tot cas, malgrat 

que no sigui de l’època del comte Pere, aquest quadern de comptes del 1361-1362 pot 

aportar llum sobre les característiques formals dels documents consemblants previs. 

Curiosament, igual que en el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de 

Joan de la Seda,1485 en aquest manuscrit s’empra la denominació “reebudes” i “dades”. 

Precisament, el retiment de comptes consistia en fer la relació exacta de les entrades i 

sortides de “mena”, d’argent i de diners en l’exercici del càrrec d’administrador durant 

un període concret de temps. Amb la qual cosa, es pot contrastar la relació i la 

diferència entre “reebudes” i “dades”.1486  

En aquest sentit, coneixem la ràtio i correlació exacta d’entrades i sortides dels 

comptes dels administradors de les “menes” d’argent per les denominades, com 

assenyala Manuel Romero Tallafigo, carte deffinitionis.1487 En les quals, bàsicament, 

l’infant Pere —i anys després el comte Joan— reconeixia el retiment de comptes i s’hi 

disposaven el laude i la liquidació dels comptes presentats per a un període cronològic 

determinat. De fet, el contingut d’aquestes cartes s’ha conservat perquè van ser copiades 

en un llibre de registre on trobem textos, datats entre el 1342 i el 1364, que fan 

referència als retiments de comptes fets pels diferentes oficials comtals i les persones 

que en gestionaven rendes. En aquest sentit, Manuel Romero Tallafigo ha encabit aquest 

llibre de registre en la sèrie de registres denominada Deffinitionum.1488 Així doncs, les 

carte deffinitionis esdevenen documents bàsics i essencials —per exemple— per poder 

analitzar les quantitats d’argent que van rebre i disposar cadascuna de les persones que 

van exercir l’administració de les “menes” durant un lapse de temps determinat. De fet, 

com analitzarem especialment en estudiar el volum de producció —tot i que en breu en 

tornarem a parlar—, per al període en què l’infant Pere va ser comte de les Muntanyes 

                                                           
1484 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.87. 
1485 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
1486 Vegeu: doc.núm.87 de l’apèndix documental. 
1487 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.43 i 185. De fet, en la documentació de 

l’època, s’hi fa referència amb aquest mateix nom de “carta diffinitionis”. Vegeu a l’apèndix documental: 
doc.núm.76. 

1488 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.183-186. 
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de Prades, s’han pogut recuperar quatre carte deffinitionis referides als comptes de dos 

dels administradors: Jaume Fiveller i Bertran de Revell.1489 Les quals, però, no són totes 

les que es van escriure —la sèrie està incompleta— i, per tant, no abracen tots els anys 

de regència del comte Pere.   

Com destaca Manuel Romero Tallafigo, a la cancelleria comtal de Prades, el notari 

guarda-segells (cap de la cancelleria comtal) va assumir també la funció de la auditoria i 

recepció dels comptes sobre l’administració de les finances comtals. Amb la qual cosa, 

primer Bernat Pallarès i després Jaume de Besanta —els dos caps de la cancelleria que 

hi va haver al llarg de la regència del comte Pere— van exercir, tot alhora, els càrrecs de 

guarda-segells i d’oïdor de comptes. Així doncs, entre d’altres tasques i responsabilitats, 

van haver d’examinar diligentment la relació completa —acompanyada dels respectius 

documents acreditatius— de tots i cadascun dels comptes retuts pels oficials comtals o 

per qualsevol altra persona que hagués regit o gestionat alguna cosa per l’infant Pere. 

Per fer aquesta feina, però, el notari guarda-segells va comptar amb l’ajuda d’un 

lloctinent durant la regència d’aquest comte. Concretament, el lloctinent en la tasca 

d’oir els comptes durant aquells anys va ser l’escrivà Guillem Despou. El qual va ajudar 

i suplir —en aquesta funció concreta— als dos notaris guarda-segells que 

successivament van exercir el càrrec en aquella època: Bernat Pallarès (1342-1348) i 

Jaume de Besanta (1348-1358).1490  

Precisament, Guillem Despou (Guilelmum de Puteo) va actuar com a oïdor de 

comptes en el retiment que se’n va fer sobre la gestió que havia dut a terme Jaume 

Fiveller quan era màxim responsable de l’administració de l’explotació minera de 

l’argent (1343-1348). Tal com s’exposa en les dues carte deffinitionis que en parlen, els 

comptes retuts per Jaume Fiveller i el seu fill en nom seu —en el darrer dels casos— 

van ser examinats diligentment per Guillem Despou. El qual actuava com a substitut del 

conseller i guarda-segells, Bernat Pallarès, en la revisió dels comptes de l’infant i com a 

lloctinent de la recepció dels comptes de la cort comtal.1491 Així mateix, el compte que 

va retre Bertran de Revell anys després, referit al període comprès entre l’1 de juliol del 

1350 i el 31 de desembre del 1353, també va ser examinat diligentment per l’escrivà 

Guillem Despou. El qual, com s’indica en el text, va ser ordenat en lloc del conseller i 

guarda-segells, Jaume de Besanta, en la revisió dels comptes de l’infant.1492  

                                                           
1489 Vegeu a l’apèndix documental: doc.núm.14, doc.núm.38, doc.núm.75 i doc.núm.86. 
1490 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.43-45. 
1491 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14 i doc.núm.38. 
1492 Doc.núm.75 de l’apèndix documental. 
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Per tant, confirmant el que exposava Manuel Romero Tallafigo, és Guillem Despou 

qui —de forma presencial— revisa els comptes presentats per l’administrador, referits a 

les entrades i sortides de “mena”, d’argent i de diners. Per la qual cosa, és aquest escrivà 

qui coneix perfectament i de primera mà les formes i el contingut d’aquest tipus de 

documentació i qui, a més, controla tots els procediments inherents a la gestió de 

l’explotació minera de l’argent. De fet, Manuel Romero Tallafigo creu que Guillem 

Despou era l’escrivà de manament especialitzat en la dictatio de cartes i lletres relatives 

a les finances.1493 En aquest sentit, com s’ha exposat anteriorment, també va ser 

específicament Guillem Despou qui va començar el llibre de compte que havia de servir 

de model a l’escrivà que s’encarregués de registrar tot allò referit a l’explotació de les 

“menes” d’argent. Així va ser disposat en les ordinacions del 1348.1494  

Pel que fa a la darrera de les quatre carte deffinitionis que s’han estudiat, datada ja 

durant el període de regència del comte Joan però referida en part a l’època del seu pare 

i antecessor, s’hi exposa que el compte presentat per Bertran de Revell va ser examinat 

per diverses persones: el comte Joan, el seu tutor Berenguer de Pau, Jaume de Besanta i 

l’escrivà comtal Pere Ferrater.1495  

 

Pel que fa al contingut, el saldo o liquidació que presentaven les carte deffinitionis 

era la informació essencial i condensada dels comptes que retien els administradors de 

les “menes” d’argent. De fet, les entrades i sortides de “mena”, d’argent i de diners que 

presentaven els caps de la gestió de l’activitat minera per a un període cronològic 

determinat s’anotaven, de forma detallada i desglossada, en els quaderns o llibres de 

compte. En els quals, a més de la relació exacta de totes les recepcions i entregues 

realitzades, també es feia atenció i referència a les àpoques, albarans o altres cauteles 

que les acreditaven.   

Entre d’altres, en la carta deffinitionis que certifica que Jaume Fiveller va retre 

comptes sobre l’administració de les “menes” per primera vegada, es remet al llibre de 

compte —la compilació física— per constatar i contrastar el valor econòmic de l’argent 

fi rebut per l’administrador. El qual, concretament, és anomenat quadern de compte: 

“quodam quaterno compoti vestri presentis”.1496 Així mateix, també és esmentat 

explícitament en la primera de les carte deffinitionis referides a la gestió de 

                                                           
1493 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.45. 
1494 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1495 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.86. 
1496 Doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
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l’administrador Bertran de Revell: “dicti libri compoti”.1497 En aquest sentit, en l’altra 

carta que certifica el retiment de comptes de Bertran de Revell que hem estudiat, 

referida al període final de regència del comte Pere i els primers temps del comte Joan, 

també es remet al llibre de compte. Però, en aquesta ocasió, s’hi fa referència 

numeralment: “tercii libri dicti vestri officii”. A més, en la mateixa carta, també 

s’estableix que l’administrador havia d’anotar una determinada quantitat de plom com a 

“data” (sortida) en el pròxim llibre de compte, el quart: “dicti vestri quarti compoti 

subsequentis”.1498  

Altrament, també es referencien els llibres o quaderns de compte de Bertran de 

Revell, amb indicació del número concret de compilació, en d’altres documents. Així és 

el cas, per exemple, d’una carta debitòria del 17 d’abril del 1354, que es genera en 

finalitzar el primer retiment de comptes de mestre Bertran de Revell com a 

administrador de les “menes” d’argent.1499 Concretament, al final d’aquesta carta 

debitòria s’estableix que l’administrador podia posar en “data” (sortida) en el seu segon 

compte següent la quantitat de diners que havia de tornar-li l’infant Pere després del 

primer retiment: “conc[e]dimus vobis quod ipsos possitis ponere in datam in vestro 

secundo compoto subsequenti administracionis iamdicte”.1500 Per tant, s’especifica 

clarament que s’estava compilant el segon dels llibres o quaderns de compte de Bertran 

de Revell, que era l’immediatament posterior.  

Així mateix, en la carta per la qual l’infant Pere va concedir de per vida el càrrec 

d’administrador de les “menes” a Bertran de Revell, del 7 de febrer del 1356, també es 

feia referència al llibre de compte. Tot i que el text no és tan específic com d’altres dels 

que hem ressenyat, s’exposa que Bertran de Revell podia retenir allò que li pertocava en 

concepte de salari del que rebés de les “menes” d’argent i d’altres metalls, posant-ho en 

“data” del seu compte: “(...) et in datam vestri compoti ponere quolibet anno”.1501  

En definitiva, fins al 31 de maig del 1360 —data final consignada en la darrera 

carta deffinitionis que recull informació d’època del comte Pere1502—, l’administrador 

Bertran de Revell havia retut compte tres vegades davant la cort comtal i, per tant, 

n’existien tres llibres o quaderns de compte. D’aquesta manera, durant el temps en què 

                                                           
1497 Doc.núm.75 de l’apèndix documental. 
1498 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.86. 
1499 La carta deffinitionis que certifica aquell primer retiment de comptes, la trobareu a l’apèndix 

documental: doc.núm.75. 
1500 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.76. 
1501 Doc.núm.80 de l’apèndix documental. 
1502 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
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es va utilitzar un únic llibre de registre de les “menes” d’argent (1352-1360)1503 —se 

n’ha parlat abans—, es van compilar fins a tres llibres de compte.  

A més, per al període complet en què va exercir el càrrec mestre Bertran de Revell, 

des del 1352 fins al 1364, es comptabilitzen un total de sis retiments de comptes amb els 

seus corresponents i respectius quaderns o llibres de compte. No obstant això, en tenim 

notícia indirectament, ja que no s’han conservat ni totes les carte deffinitionis que es 

van redactar ni tampoc els llibres que es van compilar. Tanmateix, n’han restat 

suficients per saber que van ser sis les vegades que aquell administrador va donar 

compte de la seva gestió a la cort comtal. De fet, s’han pogut localitzar dues carte 

deffinitionis més —a part de les dues ja esmentades1504— de quan l’administrador era 

Bertran de Revell. Concretament, es tracta de dues carte deffinitionis del 1361 i del 

1364, respectivament. Les quals, però, no són correlatives ni cobreixen temporalment 

tot el període.1505 En qualsevol cas, aquests i els altres textos citats són suficients per 

completar el quadre cronològic dels retiments de comptes i els quaderns o llibres que va 

fer i compilar Bertran de Revell mentre va exercir el càrrec d’administrador de les 

“menes” d’argent del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença (vegeu 

figura 40).  

Malauradament, tot i que s’han conservat i s’han pogut localitzar fins a quatre de 

les carte deffinitionis sobre els retiments de Bertran de Revell,1506 només se n’ha 

conservat un dels quaderns o llibres de compte. Concretament, tan sols se n’ha pogut 

trobar el cinquè: “Compte quint de mestre Bertran de Revell, administrador de les 

menes del comtat de les Muntanyes de Prades”. En el qual, des de l’1 de juliol del 1361 

fins al 30 de juny del 1362, es detallen les quantitats de “mena” i d’argent que Bertran 

de Revell com a administrador va rebre (les “reebudes” o entrades), i totes les “dades” 

(sortides) de metall blanc i les despeses en diners que va tenir.1507 Paradoxalment, però, 

                                                           
1503 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
1504 Vegeu, a l’apèndix documental, els dos textos ja citats que fan referència a la gestió de 

l’explotació en època del comte Pere: doc.núm.75 i doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
1505 Aquestes dues darreres carte deffinitionis no s’han transcrit a l’apèndix documental perquè el 

període pel qual es ret compte excedeix el marc cronològic de la tesi doctoral. En tot cas, trobareu el 
primer dels documents a: ADM, secció Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.231v-233r [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 87, fotogrames 399-400]. I, el següent, a: ADM, secció Prades, lligall 7, 
doc.núm.182, fol.235v-236v [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotogrames 403-404]. 

1506 Les quals es corresponen amb els períodes 1, 3, 4 i 6 del quadre (figura 40 de la present tesi 
doctoral). Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.75 i doc.núm.86. Així mateix, trobareu les altres dues 
carte deffinitionis posterirors, d’una banda, a ADM, secció Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.231v-233r 
[reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotogrames 399-400]; i, de l’altra, a ADM, secció Prades, 
lligall 7, doc.núm.182, fol.235v-236v [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotogrames 403-404]. 

1507 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.87. 
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no s’ha trobat la carta deffinitionis corresponent al retiment de comptes d’aquell any. 

Com s’ha esmentat anteriorment, sí que s’ha conservat la carta referida al període 

anterior: del dia 1 de juny del 1360 al 30 de juny del 1361. En la qual, a més, 

s’especifica que Bertran de Revell havia de posar en “rebuda” del següent compte, 

precisament el cinquè, dues lliures de coure: “de dictis autem duabus libris cupri debitis 

et tenemini facere receptam in vestro ·Vo· compoto subsequenti”.1508  

 

LLIBRE DE COMPTE  PERÍODE PEL QUAL ES RET COMPTE  

1)     Primer 01/07/1350 – 31/12/1353 1509 

2)     Segon 01/01/1354 – 31/12/1356 

3)     Tercer 01/01/1357 – 31/05/1360 1510 

4)     Quart 01/06/1360 – 30/06/1361 1511 

5)     Cinquè 1512 01/07/1361 – 30/06/1362 

6)     Sisè 01/07/1362 – 29/02/1364 1513 

 
FIGURA 40. Els llibres de compte de Bertran de Revell com a administrador de 

les “menes” d’argent en base als períodes pels quals va retre compte  
 

En tot cas, l’interval de temps que abraça aquest cinquè quadern o llibre de compte 

sobrepassa amb escreix el marc temporal de la tesi doctoral que presentem. Per tant, no 

ha estat analitzat a fons. No obstant això, s’ha cregut convenient transcriure’l —el 

                                                           
1508 Trobareu aquesta carta a: ADM, secció Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.231v-233r 

[reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotogrames 399-400]. 
1509 Doc.núm.75 de l’apèndix documental. 
1510 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
1511 ADM, secció Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.231v-233r [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 87, fotogrames 399-400]. 
1512 Doc.núm.87 de l’apèndix documental. 
1513 ADM, secció Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.235v-236v [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 87, fotogrames 403-404]. Vegeu també la carta debitòria a favor de mestre Bertran de Revell que 
s’esdevé en finalitzar el sisè compte (“vestri sexti com[poti]”) d’aquest administrador: ADM, secció 
Prades, lligall 7, doc.núm.182, fol.236v-237r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotograma 
404]. Pel que fa a la datació, cal assenyalar que s’ha considerat any bixest el 1364 perquè, tot i que en els 
dos documents citats es parla de tot el mes de febrer i de l’últim dia del mes de febrer —sense 
concretar—, creiem que aquell va ser any de traspàs. De fet, en la datació de la carta amb la qual el comte 
Joan va encomanar l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent a Jaume Gallart —en substitució de 
Bertran de Revell—, abans de l’expressió que data el document l’últim dia de febrer de l’any 1364 
(“ultima die mensis febroarii anno a Nativitate Domini Mo· CCCLXo· quarto”) trobem el text següent 
ratllat: “XXIXa die”. Ho trobareu a: ADM, secció Prades, lligall 17, doc.núm.202, fol.52v-53v 
[reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 96, fotogrames 344-345]. Per tant, l’error de l’escrivà ens fa 
corroborar que el 1364 va ser any bixest. En qualsevol cas, el període pel qual va donar compte Bertran 
de Revell finia l’últim dia de febrer d’aquell any. 
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trobareu també a l’apèndix documental—1514 perquè, a part de donar-nos informació 

sobre com devien ser els llibres o quaderns de compte d’època del comte Pere, també 

aporta informació molt útil en diversos àmbits i temes relacionats amb l’explotació 

minera de l’argent en general.  

En aquest context, però, és sobretot interessant per analitzar la forma i el contingut 

dels quaderns o llibres de compte. Així, es pot destacar que aquest quadern de 

l’administrador de les “menes” Bertran de Revell va ser redactat per un escrivà. Com 

succeïa en documents analitzats anteriorment, en aquest manuscrit, també s’utilitzen 

expressions en tercera persona del singular. Les més habituals al llarg del document són, 

per exemple, “met en reebuda mestre Bertran de Revell” i “affinaren-se present maestre 

Bertran”.1515  

Precisament, l’escrivà que va redactar aquest llibre de compte havia de ser 

Berenguer Gallart. Al qual, com s’exposa en una de les “dades” del document, se li va 

donar un marc d’argent “per scriure · I· any1516 complit les reebudes e dades que·s són 

fetes per rahó de les dites menes e per l’officii de la dita administració”.1517 A més, 

aquest escrivà va exercir de lloctinent o substitut de l’administrador en absentar-se 

puntualment Bertran de Revell per malaltia, ja que “no ere sa”. Com a mínim, “en nom 

de maestre Bertran”, Berenguer Gallart va controlar l’afinament d’unes determinades 

quantitats de “mena”, per a les quals no es va fer “assaig” sinó que van ser afinades 

directament. Així es constata en tres de les “reebudes” registrades en el quadern.1518  

Així doncs, igual que succeïa en la majoria dels documents de comptabilitat de 

l’explotació minera que s’han analitzat fins ara, també es va utilitzar la tercera persona 

del singular per registrar els procediments en què Bertran de Revell va ser protagonista. 

Aquesta circumstància, igualment, és una diferència essencial amb el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda (1348-1349).1519 En canvi, 

entre els manuscrits sobre comptabilitat que s’han conservat, l’ús dels termes “reebuda” 

i “data” (o “dada”) és exclusiu i comú únicament en aquests dos documents. De fet, en 

el marc del retiment de comptes, en el quadern de mestre Bertran de Revell (1361-1362) 

                                                           
1514 Doc.núm.87 de l’apèndix documental. 
1515 Doc.núm.87 de l’apèndix documental. 
1516 Al manuscrit, any amb titlla d’abreviatura. 
1517 Doc.núm.87, 15r (a l’apèndix documental). 
1518 Doc.núm.87, fol.9r, 9v i 10r (a l’apèndix documental). 
1519 Doc.núm.22 de l’apèndix documental. 
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es van registrar essencialment les entrades i sortides de “mena”, d’argent i de diners que 

directament va gestionar l’administrador (“reebudes” i “dades”).1520  

Altrament, però, en aquest cinquè quadern o llibre de compte no hi ha informació 

complementària per facilitar la gestió de les “menes” d’argent ni models documentals ni 

còpies textuals, com hi havia en aquell llibre de Joan de la Seda. El quadern de comptes 

relatiu a la gestió de mestre Bertran de Revell (1361-1362) es limita al registrament de 

“reebudes” i “dades”. Per tant, aquest darrer manuscrit no té la connotació de llibre 

global utilitzat per l’administrador per a la gestió general de l’explotació, a més a més 

del registre. Simplement, el quadern de compte era funcional i útil per al retiment de 

comptes. 

En aquest sentit, en cadascuna de les “reebudes” de “mena” registrades en el 

quadern o llibre de comptes del 1361-1362 es van consignar, de manera semblant al que 

es va inscriure en els altres llibres de comptabilitat i d’administració de l’explotació 

minera, diverses dades sobre les “menes” aportades. Així, se’n consignava, de 

cadascuna: en primer lloc, la data de “reebuda” de la “mena”, amb indicació de la 

companyia minera o el cros d’origen; en segon lloc, el pes total de la “mena”, incloent-

hi el pes de l’“assaig” i la quantitat que n’era reservada per comprovar-lo; en tercer lloc, 

el resultat de l’“assaig”; en quart lloc, ocasionalment, l’equivalència d’aquest resultat 

amb el quintar, la lliura o la rova; en cinquè lloc, la suma total d’argent que se 

n’obtindria segons la prova o la quantitat de metall obtinguda real quan no es feia 

“assaig” sinó que es fonia directament la “mena”; finalment, la part de metall que li 

correspondria al comte Pere per dret, això és, “lo quint ” o “çinquè”.1521 Per tant, en 

aquest quadern, tampoc es fa referència a la compravenda de la part pertanyent als 

miners que, en altres llibres de comptabilitat anteriors, sí que s’havia registrat.1522  

Simultàniament, en aquest “compte quint”, també s’hi van anotar les sortides de 

metall i de diners. Així, es va consignar l’entrega d’argent obtingut en l’explotació a 

gent diversa i es van registrar les despeses pròpies de l’ofici d’administrador, com són el 

pagament de salaris i la compra de carbó i plom, en les diverses “dades” del quadern.1523  

En aquest context, un altre element destacable d’aquest document és que la primera 

entrada del cinquè quadern de Bertran de Revell està reservada al resultat del retiment 

                                                           
1520 Vegeu a l’apèndix documental: doc.núm.87. 
1521 Doc.núm.87, fol.1r-10v (a l’apèndix documental). 
1522 Concretament, dels que s’han conservat per a l’època del comte Pere, els llibres d’administració 

o comptabilitat on es registra la compra de la part de “mena” pertanyent als miners són els següents: 
doc.núm.22, doc.núm.41, doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 de l’apèndix documental. 

1523 Doc.núm.87, fol.13r-15r (a l’apèndix documental). 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 503

de comptes anterior, “del compte quart”.1524 De fet, la quantitat d’argent “reebuda” 

d’aquest quart compte va ser entregada després per l’administrador a Guillem Çavia, 

“collidor general de les rendes del dit comtat”, tal com es va registrar en la primera de 

les “dades”.1525  D’igual manera, la diferència entre entrades i sortides del període pel 

qual es passa compte, de l’1 de juliol del 1361 al 30 de juny del 1362, es va registrar 

com a “dada” final. És a dir, la quantitat de metall resultant era el romanent que havia 

de tornar l’administrador. Per la qual cosa, s’estipulava que mestre Bertran de Revell 

“deu fer reebuda en lo seu compte ·VIè· subsegüent” de l’argent restant.1526 Per tant, es 

fa palesa una continuïtat documental entre aquest cinquè quadern de comptes, l’anterior 

i el següent. La qual cosa denota una gestió pautada, precisa i metòdica del retiment de 

comptes de l’administrador de les “menes” d’argent. 

Així doncs, mirant enrere, aquest quadern o llibre de comptes és equiparable i es 

pot relacionar amb la resta de documents de comptabilitat i administració que s’han 

desglossat en aquest apartat. De fet, el tipus d’informació i l’estructura formal de tots 

ells segueixen un patró semblant, amb algunes diferències i matisos. Precisament, 

aquestes divergències —que són puntuals i gairebé imperceptibles en alguns casos— els 

fan, a cadascun dels llibres, singulars i independents de la resta. Principalment, com 

s’ha exposat anteriorment, el que marca aquesta desigualtat és que la gènesi conceptual i 

els objectius de cadascun dels llibres i fulls de registre de les “menes” i de la gestió de 

l’administrador són diferents. 

 

Finalment, un altre dels tipus documentals relacionats amb l’explotació minera de 

l’argent eren les àpoques de rebut i de pagament. Les quals són citades individualment 

com a “apocham de recepto” i “ apocham de soluto”. De fet, malgrat que no siguin 

documents elaborats directament pels òrgans de gestió i control de la producció, són 

bàsics també en l’administració de l’activitat. De fet, s’han conservat diverses i diferents 

àpoques originals. Especialment significatives, en nombre, són les que fan referència a 

la compravenda de la part de “mena” pertanyent a les companyies mineres. En essència, 

doncs, són cartes que certifiquen la transacció i aporten informació diversa relacionada 

amb aquesta qüestió: la quantitat de “mena” venuda a l’administrador de les “menes”, la 

quantitat total de metall blanc que teòricament —segons l’“assaig”— se n’obtindria, el 

                                                           
1524 Doc.núm.87, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1525 Doc.núm.87, fol.13r (a l’apèndix documental). 
1526 Doc.núm.87, fol.15r (a l’apèndix documental). 
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preu pel qual es pagava cada marc d’argent que hipotèticament s’aconseguiria i, de 

forma destacada, la suma total de diners que n’abonava l’administrador.1527 En alguna 

ocasió, a més, també es va vendre l’argent afinat pertanyent a alguna de les companyies, 

és a dir, es va realitzar la compravenda després de fondre la part de “mena” que els 

pertocava.1528 Així doncs, aquestes àpoques tenen una relació directa amb la gestió que 

duia a terme l’administrador de les “menes”. És més, de fet, algunes de les “menes” que 

apareixen en aquests documents es poden identificar amb “menes” concretes registrades 

en els llibres de comptabilitat i de registre que s’han analitzat al llarg d’aquest apartat. 

 

En definitiva, com s’ha assenyalat en començar a parlar sobre el registre escrit, 

l’organització estructural de l’activitat va ser fonamental per poder dur un control 

registral estricte de la producció de metall blanc. Mostra del bon funcionament de 

l’organigrama creat per a la gestió de l’explotació de l’argent són tant els documents 

que s’han conservat com els que se sap que van existir però que no han perviscut. De 

fet, tant o més important que la gestió que es va dur a terme va ser el registre de 

l’activitat i el corpus documental que es va arribar a generar i compilar per controlar 

l’explotació minera de l’argent. 

 

 

6.5. FALSET: NUCLI CENTRAL DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT AL 

COMTAT DE LES MUNTANYES DE PRADES I BARONIA D’ENTENÇA 

A hores d’ara, és evident que s’han mostrat dades suficients per contrastar el paper 

preponderant que tenia Falset i el seu terme —que incloïa també l’actual terme 

municipal de Bellmunt del Priorat1529— en l’explotació minera de l’argent. Malgrat que 

es va regular i gestionar aquesta activitat per a tot el comtat de les Muntanyes de Prades 

i baronia d’Entença en conjunt, hi ha molts factors que indiquen que el nucli central 

d’aquesta explotació estava situat a l’àrea falsetana. Aquesta percepció ja es va fer 

notar, amb moltes menys dades de les que disposem avui, en un article publicat l’any 

                                                           
1527 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.43, doc.núm.55, doc.núm.57, doc.núm.58, doc.núm.59 

i doc.núm.60. 
1528 Vegeu el doc.núm.46 de l’apèndix documental. 
1529 De fet, gairebé fins a mitjan segle XIX , Bellmunt va formar part del terme de Falset. Vegeu, per 

exemple: : E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.255-6. 
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2003.1530 Així doncs, en el present apartat, es dóna un pas més enllà i s’hi aglutina tota 

la informació que permet que allò que s’entreveia en aquell article esdevingui —amb la 

presentació de moltes més dades— una certesa corroborada per proves concloents. 

 

Amb l’arribada del comte Pere el 1342, com hem vist en parlar sobre l’evolució 

senyorial del domini, es va produir una consolidació de la capitalitat de Falset com a 

centre polític i administratiu del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença.1531 A més, el castell–palau de Falset, situat a la banda oest de la vila sobre un 

turó, es va convertir en la residència habitual de l’infant Pere i la seva cort1532  (vegeu 

figures 41 i 42).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 41. El castell de Falset (flanc sud-oest). Foto: Albert Martínez i 
Elcacho, 2009. 

 

 

 

                                                           
1530 Vegeu: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-

Bellmunt-Falset...”, pàg.163. 
1531 Vegeu, per exemple: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2007), “Organització senyorial i jurisdiccional 

del comtat de les Muntanyes de Prades...”, pàg.251 i 254. 
1532 A.DE FLUVIÀ  (1980), “Els comtes i el comtat de Prades”..., pàg.155; E.GORT (2003), Història de 

Falset..., pàg.77. 
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FIGURA 42. Restes de la muralla de Falset (flanc nord-oest del nucli antic). 

Foto: Albert Martínez i Elcacho, 2009. 
 

En època d’aquest comte, el turó del castell estava distribuït en dos sectors ben 

diferenciats: a ponent, hi havia el castell pròpiament dit i, a llevant, l’església i la casa 

rectoral. El primer àmbit —el castell—, s’articulava al voltant d’un pati quadrat. Des del 

qual, a través d’una torre-porta situada al sud, es podia sortir a l’exterior. Al costat nord 

del pati, en canvi, estaven situades les dependències principals de la fortificació. La 

qual, de fet, era un castell-palau en aquells moments.1533 

                                                           
1533 L.MAZAIRA , et alii (1987), “Cuatro castillos de las comarcas de Tarragona...”, pàg.209-210 i 

212; J.BOLÒS, E.GORT (1995), “Castell i vila de Falset”..., pàg.401-402; J.MENCHÓN, I.TEIXELL (2007), 
“Intervencions arqueològiques al castell de Falset...”, pàg.451-457. En aquests articles, hi trobareu una 
planta del castell en època medieval. 
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Quan el comte era l’infant Pere, al castell de Falset, s’hi van establir la cancelleria 

o escrivania1534 i l’arxiu comtals.1535 A més, el palau dels comtes de Prades també es va 

convertir en el centre de gestió i control de l’explotació minera de l’argent. Més 

concretament, la central d’operacions des de la qual treballava l’administrador —com 

hem vist en apartats anteriors— era la denominada “casa de les menes”, ubicada en una 

de les dependències del castell de Falset.  

 

A més d’haver-hi l’oficina de gestió al castell, el terme de Falset també va 

esdevenir el principal centre d’extracció i de producció d’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. En aquest marc, creiem que va adquirir 

aquest rol preeminent d’ençà que el comte Pere va iniciar-ne l’explotació, poc després 

d’esdevenir comte de les Muntanyes de Prades. Aquesta circumstància ja es percep, per 

exemple, en determinades disposicions de les primeres ordinacions. De fet, al llarg del 

present apartat desglossarem alguns dels capítols d’aquelles ordinacions del 1344, a més 

d’altres documents, que ens permetin corroborar aquesta afirmació. De moment, ens 

fixarem en l’últim capítol d’aquella normativa, en el qual podem comprovar 

explícitament que Falset era un dels punts calents de l’activitat: “Ítem, que null hom de 

qual que condiçió o estament sia, no guos trer ne fer trer neguna mena d’argent de 

Falçet ne de la argentera del senyor inffant, per portar en altra part sots [p]ena [de] cors 

e d’aver”.1536  

 

Com hem vist en parlar de les tasques dels oficials comtals, la “casa de les menes” 

del castell de Falset era el centre d’administració, control i registre de l’explotació 

minera de l’argent. Des d’aquesta dependència del castell-palau comtal es gestionava i 

es coordinava tota l’activitat. Obligant els miners a portar el mineral a la “casa de les 

                                                           
1534 Inicialment, però, aquesta cancelleria no va tenir una seu fixa i va ser itinerant, per raó de la 

dispersió territorial dels dominis que tenia l’infant Pere. A més, a Falset, l’escrivania s’instal· lava en una 
casa particular en els primers temps. Vegeu: M.ROMERO (1992), “Un libro del ‘Ius Sigilli’...”, pàg.414 i 
420. En tot cas, posteriorment, l’infant Pere va traslladar-ho a les dependències del castell dels comtes. 

1535 T.PALET, M.ROMERO (1987), Capbreu de la Baronia d’Entença..., pàg.15; L.MAZAIRA  et alii 
(1987), “Cuatro castillos de las comarcas de Tarragona...”, pàg.209-210; M.ROMERO (1990), La 
cancillería de los condes..., pàg.14, 15-16 i 34; M.ROMERO (1992), “Un libro del ‘Ius Sigilli’...”, pàg.421; 
E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.73 i 74; J.MENCHÓN, I.TEIXELL (2007), “Intervencions 
arqueològiques al castell de Falset...”, pàg.455. Per conèixer de forma global el funcionament, 
l’estructura, l’organització i els usos i formes documentals de la cancelleria del comtat de les Muntanyes 
de Prades entre els anys 1341 i el 1414 (comtes Pere i Joan de Prades), vegeu: M.ROMERO (1990), La 
cancillería de los condes... 

1536 Capítol 15 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
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menes” i establint-la com a un únic lloc de gestió centralitzat, es podia tenir un control 

més eficaç sobre la producció. 

Ara bé, no només era important des de la vessant administrativa, sinó que també 

servia com a lloc de dipòsit on es guardaven i es custodiaven les “menes” d’argent. Tal 

com assenyala Manuel Romero Tallafigo, el magatzem de mineral era únic, perquè totes 

les “menes” trobades es guardaven dins d’uns armaris que hi havia a la “casa de les 

menes”, al castell de Falset.1537 En aquest sentit, tot i que en trobem alguna referència en 

interpolacions —escrites per una mà diferent entre línies o al marge— de les 

ordinacions del 1344,1538 és en les del 1348 quan es regula de forma precisa 

l’obligatorietat de portar el mineral al castell del comte. Concretament, en el capítol 3, 

es disposa que totes i cadascuna de les “menes” d’argent que es trobessin en les 

“argenteres” del comte s’havien de portar, des de les mines, fins a la “casa de les 

menes” del castell de Falset. Allí, els miners les havien de guardar en un o en varis —

depenent de la quantitat aportada— dels armaris que hi havia condicionats en aquella 

estança de la fortalesa. Del qual, “lo trobador de la dita mena” en rebria una clau. 

D’aquesta manera, les “menes” hi romandrien emmagatzemades, a l’espera de ser 

sotmeses als procediments metal·lúrgics adequats per poder obtenir l’argent fi: “tro 

que·s deja picar, passar e fondre”.1539 El fet que les “menes” es guardessin al castell de 

Falset ens fa suposar que la zona d’extracció no devia estar molt lluny de la vila. 

En aquest sentit, també val a dir que la referència a aquest deure de portar i 

dipositar les “menes” d’argent a la “casa de les menes” també apareix en d’altres 

documents relacionats amb l’explotació minera de l’argent. Per exemple, se’n fa menció 

en la crida que feu fer l’infant Pere al capità de la vila d’Iglesias perquè miners i d’altres 

persones de l’illa de Sardenya es traslladessin fins a Falset per treballar en l’explotació 

minera de l’argent el 13481540 o també en l’avinença del 1350 segons la qual l’infant 

Pere, Ramon Codines i Ramon Ferrer van cedir durant dos anys l’explotació d’un 

“cros” d’argent del terme de Falset a nou sards.1541  

                                                           
1537 M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.332. 
1538 Vegeu els capítols 5, 8 i 14 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1539 Capítol 3 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1540  “Ítem, que tota la mena que·s trobarà sia posada en la casa de les menes del senyor infant [...] 

segellada, e tengua sots clau d’aquell qui la trobarà” (doc.núm.23 de l’apèndix documental). 
1541 “[ Capítol 4:] Ítem, que tota la mena que faran los dits sarts en lo dit cros hajen e sien tenguts 

d’aportar encontinent a la casa de les menes del castell de Falçet, segons que les menes d’argent és 
acustumat de aportar entrò açí, per ordinació del dit senyor inffant” (doc.núm.53 de l’apèndix 
documental). 
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A més, aquesta ordre o precepte es corrobora amb l’esmena que es va promulgar 

quatre anys després que s’instituïssin les segones ordinacions. Així, en el capítol 6 de 

les del 1352, es reafirma l’exigència de portar les “menes” d’argent al castell de Falset, 

directament des de les mines, per guardar-les-hi: “Ítem, que algun trobador o trobadós 

de les dites menes no se’n gos portar mena alcuna partent del cros a sa casa; ans la aja a 

portar dret camí al castell nostre de Falçet, per metre e stojar aquella en la casa de les 

menes \segons que és ja per nós ordonat/”.1542 A part, el 1352 —en el mateix capítol de 

les ordinacions—, s’estableix que se li requisaria la “mena” a qui no acomplís aquesta 

disposició: “E qui contra farà sàpia que perdrà la mena que a la sua casa portada aurà, la 

qual serà a la nostra cort confiscada”.1543 Per tant, la normativa confirma que el castell 

de Falset era el centre de recollida i d’emmagatzematge de les “menes” que extreien els 

miners. 

Això, però, no és tot. A la “casa de les menes”, també s’hi realitzava la partició de 

la “mena” entre el comte i els miners.1544 A més, les ordinacions del 1348 també 

ordenen que, un cop fet el partiment, la porció de “mena” que era del senyor s’havia de 

segellar —amb el segell de l’administrador i el de l’escrivà— i guardar novament, en 

sacs o aludes, dins d’algun dels armaris de la “casa de les menes”.1545 En la qual, com 

hem vist, hi havia el magatzem únic.  

Quan Joan de la Seda va començar a exercir el càrrec d’administrador, va fer 

inventari de les “menes” que havia rebut l’anterior gestor de l’activitat, Jaume Fiveller. 

Les quals, com especifica Joan de la Seda en el seu primer llibre d’administració de les 

“menes” d’argent, “foren trobades en l’armari primer, prop la finestra de la casa de les 

dites menes”.1546 Es corrobora, per tant, la funció com a magatzem de l’estança i 

l’existència d’una obertura a la paret per donar pas a la llum i a l’aire.  

Dins dels armaris, abans i després de ser partides, les “menes” eren guardades “en 

una aluda de coyr” o “en una pell de coyr”. L’aluda era la pell d’ovella o de be, adobada 

i suavitzada, que s’utilitzava per fer —entre d’altres— guants, bosses i folradures de 

llibre.1547 Aquesta circumstància es registra en l’inventari que va fer Joan de la Seda de 

les “menes” que hi havia a la “casa de les menes”, quan se li va encomanar l’ofici 

                                                           
1542 Capítol 6 de les ordinacions del 1352 (doc.núm.65 de l’apèndix documental). 
1543 Vegeu el mateix capítol 6 de les ordinacions del 1352 (doc.núm.65 de l’apèndix documental). 
1544 Vegeu els capítols 5 i 13 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1545 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1546 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1547 Vegeu la veu “1. ALUDA f. || 1. ant.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
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d’administrador, i en d’altres ocasions puntuals.1548 A més, en fer aquest inventari, 

trenta-tres “assaigs” fets en època de l’administrador Jaume Fiveller “foren trobats en 

·I· bossich de coyr”.1549 Altres “menes”, en canvi, eren dipositades dins de senalles 

(cabassos d’espart o palma), com també es documenta en el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda.1550 De fet, els cabassos 

d’espart o palma —les senalles—, per la flexibilitat i manejabilitat que proporcionen, 

devien ser els recipients utilitzats en les explotacions mineres per contenir i traginar les 

“menes” excavades també. 

Una de les “menes” gestionades per l’administrador Joan de la Seda, però, “era en 

orri en l’arquimbanch pres la finestra de la casa de les menes, la qual era de la cort del 

senyor inffant”.1551 És a dir, estava emmagatzemada sense ensacar.1552 En tot cas, 

aquesta última “mena” era guardada en un banc —amb respatller o sense— amb 

caixons, les tapes dels quals servien de seient. 

Per tant, hi ha una organització en la recollida, gestió i emmagatzematge de les 

“menes” d’argent. Així, dins d’una habitació específica del castell de Falset, les 

“menes” eren individualitzades generalment dins de sacs de pell i guardades a l’interior 

d’armaris o arquibancs. No només això, sinó que també s’hi guardaven les escòries 

(“crases”) que pertanyien al comte Pere.1553 És a dir, la “casa de les menes” també era el 

magatzem on es dipositava la substància de consistència vidriosa que es generava, com 

a subproducte no metàl· lic, en fondre el mineral i afinar el metall blanc. De fet, les 

escòries es guardaven perquè —com hem vist en parlar sobre la metal·lúrgia— calia 

recuperar la part d’argent que hi havia quedat atrapat en fer la primera fosa.  

Malauradament, però, no en sabem gran cosa de les característiques físiques o de la 

distribució espaial de la “casa de les menes” del castell de Falset. Bàsicament, tan sols 

se’n pot dir que era la dependència on es guardaven les “menes” procedents dels centres 

d’extracció i l’espai on es gestionava l’explotació minera de l’argent. Ni tan sols s’ha 

                                                           
1548 Doc.núm.22, fol.4r-7v (a l’apèndix documental). També es registra “\una/ aluda de coyr” al foli 

11r del mateix document. Així mateix, en un bifoli solt datat el 12 de febrer del 1350, s’exposa “Ítem, 
pesa la mena d’en Pere Fiveller que és en la aluda ab senyal de creu” (doc.núm.51 de l’apèndix 
documental, fol.2r). 

1549 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.6r. 
1550 Doc.núm.22, fol.7r i 11r (a l’apèndix documental). Vegeu també: doc.núm.41 de l’apèndix 

documental, fol.2r. 
1551 Doc.núm.22, fol.11r (a l’apèndix documental). Vegeu també: doc.núm.41 de l’apèndix 

documental, fol.2r. 
1552 Vegeu la veu “1. ORRI m.|| 8.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
1553 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
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pogut determinar en quina part del castell falsetà s’ubicava. Tan sols està documentat 

que hi havia una finestra a l’estança, que disposava de més d’un armari, amb pany i 

clau, i que també hi havia almenys un arquibanc.1554  

 

En tot cas, el centre de gestió i d’emmagatzematge dels minerals per explotar 

argent estava ubicat al castell de Falset. A més, tal com hem vist en parlar de la 

normativa, els miners estaven obligats a denunciar la “mena” trobada a l’administrador 

el mateix dia de la troballa.1555 Per tant, necessàriament, les mines havien d’estar 

relativament a prop de la “casa de les menes” i disposar d’una bona comunicació.  

De fet, Joan de la Seda va iniciar el registre de les entrades de “mena” d’argent en 

el seu primer llibre d’administració amb aquest encapçalament:  “Reeebudes1556 fetes 

per en Johan de la Seda, administrador de les menes d’argent de Falçet,  (...)”.1557 Tot i 

ser l’administrador de tots els territoris del domini comtal de Prades i baronia 

d’Entença, només es fa referència a les “menes” de Falset en aquesta ocasió. Es podria 

pensar que aquesta puntualització tenia una connotació merament descriptiva, que feia 

referència a la gestió de les “menes” dipositades i guardades al castell de Falset. 

Tanmateix, en altres ocasions, se cita Joan de la Seda com a administrador de les 

“menes” d’argent de la vila, el lloc i el terme de Falset.1558 Per tant, a més del centre de 

gestió de l’explotació, aquesta puntualització també es devia referir als centres 

d’extracció del mineral que hi havia al terme de la vila. 

A la vista de la documentació estudiada, tot sembla indicar que les zones 

d’extracció de minerals per explotar argent al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença estaven concentrades, efectivament, al terme de Falset. Ara bé, com 

analitzarem seguidament, aquesta afirmació s’ha de matisar. Altrament, cal assenyalar 

                                                           
1554 Vegeu els capítols 3 i 5 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental), el 

doc.núm.22, fol.4r, 5r i 11r, i també el doc.núm.41, fol.2r (a l’apèndix documental). 
1555 Vegeu el capítol 8 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i capítol 

11 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1556 Sic. 
1557 Doc.núm.22, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1558 Són diversos els exemples en què s’hi fa referència d’aquesta manera, al· ludint a Falset de 

maneres distintes: “administratori mineriarum nostrarum argenti ville nostre de Falçeto”, “administratori 
mineriarum argenti loci de Falçeto”, “administratori mineriarum argenti termini de Falçeto”, 
“administratori mineriarum nostrarum argenti termini ville nostre de Falçeto”, “administratori mineriarum 
argenti ville et termini de Falceto” o bé “administratori mineriarum argenti loci et termini de Falçeto”. 
Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.25, doc.núm.42, doc.núm.46, doc.núm.34, doc.núm.61, 
doc.núm.55, doc.núm.43, doc.núm.57, doc.núm.58, doc.núm.59, doc.núm.60, doc.núm.33, doc.núm.32, 
doc.núm.44, doc.núm.50 i doc.núm.62. 
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que és difícil establir amb exactitud i precisió la localització concreta de les boques de 

mina medievals dins del mateix terme de Falset.  

Tal com hem vist en parlar de la posada en marxa de l’explotació minera de 

l’argent, l’infant Pere d’Aragó va impulsar i patrocinar la cerca de “menes” d’argent 

tant als territoris del seu domini senyorial com al terme de l’Albiol. El qual, però, tot i 

que el comte hi tenia interessos econòmics i hi gaudia d’alguns drets, restava fora dels 

límits de la senyoria comtal de Prades —com ja s’ha comentat àmpliament. Així mateix, 

durant els tres primers anys de regència del comte Pere, aproximadament, no queda del 

tot clar quines són les principals zones d’extracció de “menes” d’argent al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença perquè la documentació no és explícita. De 

fet, els documents del 1343 i el 1344 parlen de la cerca de minerals “infra baroniam que 

fuit nobilis Guilelmi d’Entença, quondam”,1559 o bé “in dicto comitatu de Prades”, 

globalment.1560 També es cert que, en el document del 7 de maig del 1343 en què es 

menciona que alguns mestres de “menes” sards van venir sufragats pel comte, s’exposa 

que arribaven a la vila Falset per cercar “menes” d’argent.1561  

En tot cas, en el segon capítol de les primeres ordinacions que va promulgar 

l’infant Pere per regular l’explotació minera de l’argent, el 28 de novembre del 1344, es 

subratlla la qualitat dels minerals de l’Albiol i de la zona de l’Esparver a Falset: “mena 

gentil semblant d’aquella del terme del Albiol, o d’aquella qui s’és trobada al Esparver, 

en lo terme de Falçet”.1562 Per tant, es presenta per primer cop una dualitat entre 

aquestes dues zones mineres: el terme de l’Albiol i el de Falset. Les quals devien ser els 

dos focus principals d’explotació o, almenys, els indrets on inicialment s’extreien els 

minerals més rics en argent, les anomenades “menes gentils”. 

De fet, tot i no trobar-se dins de la senyoria comtal, la menció de l’Albiol es 

habitual durant els primers anys de l’explotació que es va dur a terme sota la regència 

del comte Pere. En aquest sentit, un dels textos més representatius està datat el 17 de 

gener del 1345. Concretament, en aquest document, s’especifica literalment que el 

comte feia cercar i explotava “menes” d’argent i d’altres metalls al terme de l’Albiol i 

per diversos llocs de la baronia d’Entença i del comtat de les Muntanyes de Prades.1563 

                                                           
1559 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.4 i doc.núm.8. 
1560 Doc.núm.7 de l’apèndix documental. 
1561 Doc.núm.3 de l’apèndix documental. 
1562 Capítol 2 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1563 “ex argento vel alio metallo que, in termino de Albiolo et per diversa loca baronie que fuit 

nobilis Guilelmi d’Entença et etiam dicti comitatus Montanearum de Prades, fodi et perquiri facimus” 
(doc.núm.11 de l’apèndix documental). 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 513

Per tant, tret del terme de l’Albiol —on està certament documentat que s’hi explotava 

“argent”1564—, no es concreta cap àrea específica en aquest text sinó que es parla del 

territori comtal de forma genèrica. A més a més, amb aquest document concret, en què 

es fa referència al que obtenia l’administrador Jaume Fiveller d’aquelles “menes”, 

també es posa de manifest que no hi havia distinció entre els minerals que s’extreien en 

una o altra zona qualsevol, ja que no se’n cita cap en concret. Per tant, entenem que la 

gestió de l’explotació minera de l’argent durant els primers anys d’explotació era 

general, conjunta i única. Per la qual cosa, és difícil establir quines eren les possibles 

zones d’extracció en aquells moments, al marge de l’Albiol i de l’Esparver a Falset. 

De tota manera, tot i que el comte es va volcar des del principi en l’explotació de 

les mines de l’Albiol, el focus d’atenció i el gruix de la producció es devien concentrar 

paulatinament cap a la l’àrea de Falset. En aquest sentit, especialment significativa és la 

forma com es parla de l’origen de les “menes” d’argent en dos documents que fan 

referència al retiment de comptes de la gestió de l’administrador Jaume Fiveller (1343-

1348). Un document correspon als primers anys de l’explotació, és del 1345, i l’altre és 

una mica posterior, de l’any 1349. En el primer, es parla de les “menes” d’argent que 

havien estat trobades al comtat de les Muntanyes de Prades i en altres llocs que n’eren 

pròxims: “ex mineriis a[r]gen[ti] que dudum invente fuerunt in comitatu nostro 

Montanearum de Prades [et] alia certa loca co[n]vicinia comitatui supradicto”.1565  En 

canvi, en el text datat el 1349, s’esmenten específicament les “menes” d’argent de la 

vila de Falset i altres: “[e]x [illis ] mineriis argenti que dudum invente fuerunt in dicta 

villa nostra de Falçeto et aliis”.1566 Per tant, en els primers anys d’administració 

d’aquell conseller i escrivà de porció hi ha una certa indefinició, però encara es 

destaquen els minerals extrets a l’Albiol. És evident que quan es parla d’altres llocs 

conveïns —situats al costat o en les proximitats del comtat— es fa referència al terme 

d’aquella vila. En canvi, en el retiment posterior, el text es concentra especialment en 

els minerals dels “crosos” de Falset.  

En aquest sentit, a més d’haver-hi mines al terme, Falset es va convertir en el 

principal centre d’explotació de l’argent del domini comtal amb la concentració de la 

“casa de les menes” i la “fusina” —en parlarem després— en aquesta vila. Per tant, 

                                                           
1564 Així es constata, per exemple, en una concessió del 20 de gener del 1344, en la qual —entre 

d’altres— s’exposa que el comte Pere, en aquell moment, estava fent cercar i extreure “menes” d’argent 
als masos d’en Tererich Oltzina i d’en Torra, al terme de l’Albiol (ADM, secció Prades, lligall 8, 
doc.núm.183, fol.46v-47r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 87, fotograma 694]). 

1565 Doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
1566 Doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
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aquesta realitat també feia totalment inviable una administració directa gestionada des 

de Falset de l’explotació de les llunyanes mines d’argent de l’Albiol.1567 Amb la qual 

cosa, es va anar diluint aquella dualitat que havia existit incialment entre l’Albiol i 

Falset com a principals centres d’extracció dels minerals d’argent que gestionava 

l’administració comtal. A mesura que avancem en el temps, Falset esdevé el principal i 

únic centre d’explotació minera de la plata que controla directament i exclusiva 

l’administració comtal. 

En aquest sentit, és molt significatiu el fet que, en la plantilla documental que tenia 

Joan de la Seda per redactar el text de les concessions d’explotació, hi hagi com a model 

el precepte següent: “trado et asigno vobis1568 [...] quandam peciam seu patuum terre 

heremum quod est in termino loci de Falçeto in loco vocato [...] Castellbell, pro 

fodendo in ibi argento”.1569 Per tant, es tenen com a referència els límits territorials del 

lloc de Falset a l’hora d’assignar peces de terra erma on excavar-hi minerals d’argent. 

D’altra banda, quan el comte Pere va sol·licitar ajuda a Sardenya, immediatament 

després de la Pesta Negra, sempre va ser per restablir l’explotació minera de l’argent a 

Falset. En les dues missives que va enviar al capità d’Iglesias (Guillem d’Alió), el 5 

d’octubre i el 4 de novembre del 1348, s’hi fa menció explícita. En la primera, es parla 

de l’elevada mortaldat que havia assolat el territori i les conseqüències que havia tingut 

per a la mineria de l’argent de Falset. La majoria dels miners i altres treballadors havien 

mort: “maxima pars piconeriorum et aliorum qui in mineriis nostris1570 argenti ville de 

Falçeto operabantur viam universe carnis sunt ingresi”.1571 Per la qual cosa, el comte 

Pere volia que miners de l’illa de Sardenya anessin a la vila de Falset a excavar i 

treballar en les “menes” d’argent. En la carta posterior, escrita tot just un mes després, 

es demanava a Guillem d’Alió que comprés sis captius joves i forts per excavar 

“menes” d’argent a la vila de Falset: “sex captivos juvenes, homines fortes, pro fodendis 

mineriis argenti in villa nostra de Falceto”.1572  

                                                           
1567 De fet, tal com disposen les ordinacions que van regular l’explotació minera de l’argent al terme 

del castell de l’Albiol, després de la concòrida entre el comte Pere i el paborde de Tarragona, els miners 
havien de portar les “menes” extretes dels “crosos” al castell de la Selva del Camp. En trobareu la 
transcripció íntegra de les disposicions, promulgades el 28 de juny del 1356, a: E.FORT I COGUL (1959), 
La mineria a La Selva..., pàg.28-30 (nota 16); J.PIÉ (1984), Annals inèdits de la vila de la Selva..., pàg.75-
77. 

1568 A continuació, un espai en blanc precedit per un punt. 
1569 Doc.núm.35 de l’apèndix documental. 
1570 A continuació, ratllat: et. 
1571 Doc.núm.23 de l’apèndix documental. 
1572 Doc.núm.27 de l’apèndix documental. 
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En una àpoca del 16 d’agost del 1349, a més, també es parla directament de mines 

de plata de Falset: “crosorum argenti dicti loci de Falçeto”. El document certifica que 

Berenguer Mestre va rebre sis lliures barceloneses de part de l’administrador Joan de la 

Seda, en concepte de salari per la feina que havia estat fent durant sis mesos al servei 

d’aquells “crosos”.1573  

Altrament, també és explícit el text d’una missiva que va enviar l’infant Pere al 

capità de la vila sarda d’Iglesias, Guillem d’Alió, el 5 de novembre del 1349. En la 

carta, d’una banda, el comte li manava que avancés i abonés els diners necessaris per 

cobrir les despeses de viatge d’aquelles persones de Sardenya que volien traslladar-se a 

Falset “per obrar als crosos del argent e çercar les menes”. De l’altra, també demanava 

que li enviés una còpia de les ordinacions sobre les mines d’argent de l’illa. El comte en 

volia fer unes de semblants per a les mines de Falset o, si més no, prendren d’aquelles 

allò més interessant.1574 Per tant, queda clar l’interès i la importància que tenien els 

“crosos” d’argent de Falset per a l’infant Pere i, a la vegada, la magnitud que havien 

assolit dins del conjunt de la senyoria comtal. És més, aquests exemples certifiquen que 

Falset es va consolidar, definitivament, com a centre d’extracció principal dins del 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença.  

En tot cas, però, cal recordar que l’interès per les mines de l’Albiol no va cessar i 

s’hi va continuar actuant. Com a mínim, l’any 1356, es va signar una concòrdia que 

sellava un acord entre el comte de les Muntanyes de Prades i el paborde de Tarragona. 

Segons aquella avinença, ambdós es repartirien el profit de l’explotació minera de 

l’argent al terme de l’Albiol.1575 

Així mateix, també es van estar cercant minerals d’argent en altres zones del 

domini comtal. Ho podem comprovar, per exemple, en una carta dels darrers temps de 

regència del comte Pere, datada el 8 de març del 1358. En la qual, l’infant Pere va fer 

una sèrie de concessions a Jaume de Besanta i als seus companyons amb l’objectiu 

d’assegurar el treball diligent i constant a les mines d’argent. En part, el comte 

justificava l’atorgament perquè aquells havien estat cercant “menes” d’argent a la 

baronia d’Entença durant molt de temps: “Attenens que vós amat conseller e notari 
                                                           

1573 Doc.núm.47 de l’apèndix documental. 
1574 Doc.núm.48 de l’apèndix documental. 
1575 Vegeu les missives que va enviar l’infant Pere al paborde de Tarragona i als seus procuradors, 

prèvies a la consecució de la concòrdia:  ADM, secció Prades, lligall 13, doc.núm.191, fol.58v-60v i 
fol.61r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 92, fotogrames 386-388]. Vegeu també l’avinença i les 
disposicions que van regular les condicions per a l’explotació minera de l’argent al terme de l’Albiol en el 
marc d’aquesta concòrdia, ambdós textos del 28 de juny del 1356: E.FORT I COGUL (1959), La mineria a 
La Selva..., pàg.26-30; J.PIÉ (1984), Annals inèdits de la vila de la Selva..., pàg.73-77. 
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nostre en Jacme de Besanta ensemps ab alguns companyons vostres havets longament 

cercades les menes d’argent en los lochs nostres de la baronia d’Entença”.1576 Per tant, 

en aquesta ocasió, tampoc es defineix cap àrea concreta d’extracció, sinó que es parla 

d’una àmplia zona com és la baronia d’Entença. 

 

De tota manera, és indubtable la importància que va tenir, com a centre d’extracció 

minera, el terme de Falset. Del qual es van extreure el gruix de les “menes” d’argent que 

es van explotar en època del comte Pere a tot el comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença en conjunt. Ara bé, dins del terme falsetà hi havia diverses àrees 

mineres, o això és el que es desprèn de la informació que aporta la documentació 

consultada. 

De fet, en l’encapçalament del text i en el primer i darrer dels capítols de les 

ordinacions del 1344, es fa referència al “fet de la ergentera”, “la ergentera” i “la 

argentera del senyor inffant” respectivament, en singular.1577 En canvi, en el text de les 

del 1348, es fa referència a “les nostres argenteres”, en plural.1578 A més, en el primer 

capítol, es parla específicament de “les nostres argenteres de Falçet o d’altres lochs del 

comdat nostre de les Muntanyes de Prades e de la baronia que fo del noble en Guillem 

d’Entença”.1579 Aquesta forma diferent de referir-s’hi en els dos textos, creiem que 

demostra que el nombre de zones en què s’extreien minerals per obtenir argent va 

augmentar en pocs anys, del 1344 al 1348. És de suposar que s’havien obert nous fronts 

d’explotació en diverses àrees.  

Per altra part, el capítol 9 d’aquelles segones ordinacions comença així: “Ítem, que 

tot hom qui haja pres o pendrà d’aquí a avant algun cros en les nostres argenteres 

(...)”.1580 Per tant, en base a aquesta disposició, entenem que es definia com a argentera 

la zona o àrea on hi havia una concentració de recursos minerals explotables i, per tant, 

on s’arranjaven diversos “crosos”. És a dir, les argenteres eren els àmbits territorials on 

existien i es podien extreure minerals dels quals se’n podia beneficiar argent. Els espais 

on s’obrien diferents mines.  

En conclusió, entenem que hi havien diverses zones o àrees mineres on s’explotava 

argent dins del mateix terme de Falset. Tanmateix, la més nombrada i de la qual ha 

                                                           
1576 Doc.núm.81 de l’apèndix documental. 
1577 Vegeu les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1578 Vegeu els capítols 1, 3 i 9 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1579 Capítol 1 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1580 Capítol 9 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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perviscut el nom fins a l’actualitat, fossilitzat en una de les partides de terra del terme, 

és Esparvers. En una de les disposicions del segon capítol de les ordinacions del 1344, 

es declara que “al Esparver, en lo terme de Falçet”, havien estat trobades “menes 

gentils”.1581 Per tant, com s’ha comentat en apartats anteriors, és possible que s’hi 

descobrissin nous filons rics en argent. En qualsevol cas, queda demostrat que aquest 

indret era una important i destacada zona d’extracció de mineral, ja d’ençà dels inicis de 

l’explotació minera de l’argent per part del comte Pere.  

Ara bé, a més d’aquella primera menció del 1344, existeixen més exemples de 

documents que parlen d’aquell paratge del terme de Falset com a zona d’extracció 

minera per explotar argent. Així, en una carta del 28 de febrer del 1347, s’exposa que 

Bernat de Fornols i Berenguer Mestre, habitants de la vila de Falset, volien començar i 

fer “un cros de mena d’argent” prop d’un altre que en Pere Codina, també de Falset, i 

alguns altres companyons seus havien fet “en une terra d’en Bernat Fuster, en lo loc 

apelat Esperver”.1582  

De fet, aquesta zona del terme de Falset va continuar sent escenari d’extraccions de 

mineral per a l’obtenció d’argent després de l’època del comte Pere. Per exemple, de 

quan el comte de les Muntanyes de Prades era el seu fill Joan, en un llibre de comptes 

de l’administrador amb “reebudes” de “mena” des de l’1 de juliol del 1361 fins al 30 de 

juny del 1362, s’hi esmenta l’Esparver en tres de les entrades de mineral. En cadascuna 

de les quals, es registren: “·II· peçes de mena que foren trobades al Esparver per 

n’Alegret e per en Pere Guasch”,1583 “XIII·  onzes de mena que·n Guillem de Thous 

trobà al cros del Sparver”,1584  i “· IIII· onzes de mena que·n Guillem Domènech trobà al 

Sparver”.1585 Així mateix, en el llibre de registre de les “menes” d’argent del període 

1398-1427, també es documenta l’explotació de “menes” d’argent trobades “al 

Sperver”.1586 En definitiva, en aquesta part del terme de Falset, s’hi va estar explotant 

argent en diferents moments de la baixa edat mitjana. La qual cosa demostra també la 

riquesa i la potencialitat de l’àrea.  

En aquest sentit, una de les partides de terra de l’actual terme municipal de Falset, 

situada a uns 3 quilòmetres a l’oest del nucli antic de la vila, s’anomena encara en 

                                                           
1581 Vegeu el capítol 2 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1582 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
1583 Doc.núm.87, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1584 Doc.núm.87, fol.4v (a l’apèndix documental). 
1585 Doc.núm.87, fol.4v (a l’apèndix documental). 
1586 ADM, secció Prades, lligall 6, doc.núm.144(1) [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 85, 

fotogrames 479-491]. 
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l’actualitat Esparvers (vegeu figura 43). Precisament, la mina Balcoll o mina de la Plata 

està situada molt a prop d’aquest paratge (vegeu figura 44). Com indica el seu nom, 

d’aquesta explotació minera, se’n va extreure mineral d’argent a principis del segle 

XX .1587 A més, cal assenyalar que la mina compta amb tres pous: el principal, on hi ha 

les instal·lacions pròpies de la mina, i dos més. Un d’aquests altres dos pous, 

precisament, es troba a uns 700 metres al sud del pou principal i és on s’explotaren els 

filons d’argent.1588 En qualsevol cas, és molt significativa i indicativa la proximitat entre 

la mina Balcoll i el paratge d’Esparvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43. Vista general de la partida de terra d’Esparvers (terme municipal de 
Falset). Foto: Albert Martínez i Elcacho, 2012.   

 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1587 J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.41-44 i 46. 
1588 J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.78.  
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FIGURA 44. La partida de terra d’Esparvers i la mina Balcoll. Imatge de fons:  

© Dirección General del Catastro.1589
  

 

Aquesta zona d’explotació minera de l’argent, concretament, es concentra al límit 

sud-oest de l’actual terme municipal de Falset. A l’edat mitjana, però, el terme 

englobava també —com s’ha exposat anteriorment— els actuals termes municipals de 

Falset i de Bellmunt del Priorat. D’altra banda, encara que no coincideixi exactament el 

territori que ocupen actualment les finques que es localitzen a la partida de terra 

d’Esparvers amb els límits del paratge medieval, la conservació del topònim en marca la 

ubicació geogràfica exacta. És a dir, quan a la documentació es parla dels “Esparvers” 

es fa referència a aquesta zona concreta del terme de Falset (vegeu figura 45).  

A més, hi ha altres elements que ho corroboren. Per exemple, prop d’allí, hi ha la 

partida els Crossos i l’anomenat camí del Crossos. Tot i que ambdós s’ubiquen en el veí 

                                                           
1589 Per delimitar la partida els Esparvers, s’ha seguit el contorn limítrof del conjunt de finques i 

parcel· les rústiques que estan ubicades en aquesta partida de terra, segons la informació d’accés lliure que 
es recull a la Sede Electrónica del Catastro de la Dirección General del Catastro: 
http://www.sedecatastro.gob.es/ . Consulta: 28/02/2012. 
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terme municipal de Marçà, la denominació que reben —encara avui en dia— és prou 

significativa (vegeu figures 46 i 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 45. Mapa general del terme medieval de Falset amb indicació de la 

ubicació geogràfica dels Esparvers (àrea minera medieval).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 46. Les partides de terra actuals dels “Esparvers” (terme de Falset) i els 
“Crossos” (terme de Marçà) 
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FIGURA 47. Inici del camí rural Crossos (Marçà). Foto: Albert Martínez i 

Elcacho, 2012.   
 

Malgrat tot, com hem vist, no s’esmenta el paratge de l’Esparver en les ordinacions 

del 1348. En canvi, es parla específicament de “les nostres argenteres de Falçet o 

d’altres lochs (...)” en el primer capítol.1590 En aquesta línia, també en el primer capítol 

de les ordinacions del 1352, hi trobem la següent afirmació: “tota mena d’argent, la qual 

(...) serà trobada en qualque loch o lochs se vulla del comdat nostre de les Muntanyes de 

Prades e en lo loch de Falçet e altres de la baronia que fo del noble en Guillem 

d’Entença quòndam e en los térmens d’aquells”.1591 Així doncs, quan es parla de les 

zones d’extracció de les “menes” d’argent en les ordinacions del 1348 i les del 1352, 

únicament s’individualitza —d’entre tot el domini comtal— el lloc i terme de Falset. 

Per tant, encara que no s’excloguin altres zones i l’àmbit d’aplicació sigui genèric, 

queda demostrada la importància i el paper destacat de l’àrea falsetana. En altres 

paraules, es continua destacant Falset com un dels centres d’extracció més importants 

del domini comtal que regia l’infant Pere d’Aragó.  
                                                           

1590 Vegeu el capítol 1 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1591 Doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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És possible que Esparvers no fos l’única zona del terme de Falset on es 

concentrava l’extracció de minerals per a l’obtenció d’argent en aquells moments. En 

tot cas, la manca d’una informació més acurada i detallada fa que sigui molt difícil 

identificar i situar les àrees mineres. En aquest sentit, hagués estat bàsic i definitiu per 

poder ubicar els “crosos” d’argent l’anomenat a les ordinacions “libre de la ordinació 

dels crosos”.1592 En el qual, es registraven totes les concessions mineres que assignava 

l’administrador. Malauradament, d’aquest inventari dels “crosos” d’argent, no se n’ha 

pogut localitzar cap exemplar. 

En tot cas, hi ha d’altres documents que donen compte de la localització de les 

mines d’argent, encara que sigui de forma aproximada. És el cas, com hem comentat, de 

la partida d’Esparvers. Així mateix, un altre dels focus d’extracció de minerals per a 

l’explotació de l’argent a mitjan segle XIV es localitza al mas d’Andreu Martí, dins del 

terme de Falset. En el territori del qual es documenta una concentració de “crosos” 

d’argent. Així, tal com podem comprovar en l’avinença per la qual es va cedir 

l’explotació d’un “cros” d’argent a nou miners sards el 1350, en aquesta zona hi havia 

com a mínim tres mines diferents. Les quals eren afrontadores. Concretament, en 

presentar els capítols d’aquesta convinença, s’especifica:  

“Ço és saber, per rahó del cros d’argent, lo qual los dits Ramon 
Codines e Ramon Ferrer han en lo terme de Falçet en una terra del mas 
d’en Andreu Martí, lo qual cros affronta de la una part ab lo cros d’en 
Jacmó Fiveller, d’en Ramon Favara e d’en Jacmet Steve, e de la altra part 
ab lo cros d’en Domingo Ferriol e de sos companyons”.1593  

Com indica Ezequiel Gort, aquest text mostra —entre d’altres— la densitat de 

“crosos” que hi havia en aquest sector del terme de Falset.1594 Tanmateix, no ha estat 

possible localitzar el mas d’Andreu Martí ni s’ha pogut identificar aquest nom de lloc 

amb cap topònim actual. Per tant, també és possible que aquest indret s’ubiqués a l’àrea 

minera de l’Esparver o en un espai proper. En qualsevol cas, el que sí queda demostrat 

és que aquells tres “crosos” estaven situats dins del terme de Falset. 

Altres exemples, encara que no siguin tan explícits com els anteriors en parlar de la 

ubicació, els trobem en algunes àpoques datades el juliol del 1350. En una de les quals, 

s’especifica que Ramon Favara, Jaume Esteve i Jaume Fiveller tenien un “cros” al terme 

                                                           
1592 Vegeu el capítol 5 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 8 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1593 Doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
1594 E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.108. 
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de Falset: “abstractis a croso nostro (...) quem habemus in termino dicti loci”.1595  En 

una altra àpoca de pagament, Pere Bover de Falset declarava i reconeixia haver rebut 

una determinada quantitat de diners per la venda de la part que li pertocava de les 

“menes” d’argent extretes del “cros” que tenia al terme de Falset: “(...) ex mineris 

argenti abstractis a croso meo quem habeo in termino de Falçeto”.1596 De fet, en una 

àpoca diferent, el mateix Pere Bover juntament amb Pere Griso reconeixien haver venut 

la part que els pertocava en la partició d’altres “menes” d’argent explotades en el “cros” 

que tenien al terme de Falset: “abstractis a croso nostro quem habemus in termino dicti 

loci”.1597 És de suposar que era la mateixa mina que en el document anterior. En 

qualsevol cas, un cop més, el referent geogràfic és el terme de la vila falsetana. Per tant, 

a la vista de tot el que s’ha plantejat fins ara, queda demostrat que els “crosos” o mines 

de plata, dins dels límits del domini comtal —l’Albiol en quedava al marge—, es van 

concentrar al terme medieval de Falset (amb Bellmunt del Priorat inclòs).     

Al marge de les àrees on està documentat que es van extreure “menes” d’argent, al 

terme de Falset, hi havia altres zones d’explotació minera. En les quals, sobretot, s’hi 

devien explotar minerals de plom (galena, “alcofoll”). Aquest seria el cas, entre d’altres, 

de les zones on es van construir —com analitzarem detingudament en l’apartat 

següent— albellons per desguassar l’aigua de les mines. Almenys, se’n va fer un a la 

coma o muntanya anomenada d’en Munttornés i un altre al lloc anomenat Bassa d’en 

Bou.1598 Tanmateix, val a dir que tampoc s’han pogut localitzar geogràficament aquests 

topònims medievals. La única referència que hi podria estar relacionada és el nom 

actual que rep un dels portals que donava accés a la vila medieval de Falset: el Portal 

del Bou (vegeu figura 48). El qual està situat a peus del castell, al flanc nord-oest del 

nucli antic de la vila.  

En aquest context, tot i la concentració de les mines al terme, cal destacar que no 

tots els miners vivien a la vila de Falset. De fet, tal com hem pogut comprovar en parlar 

de les mesures adoptades per superar la falta de mà d’obra després de la Pesta Negra, es 

van establir dos terminis diferents perquè les persones que haguessin pres “cros” en el 

terme de Falset es presentessin davant de l’administrador de les “menes”: aquells miners 

                                                           
1595 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.57. 
1596 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.59. 
1597 Doc.núm.60 de l’apèndix documental. 
1598 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.66 i doc.núm.71. 
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que residien a la vila disposaven de deu dies de marge per poder fer-ho i els que no eren 

de la vila en tenien vint.1599  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 48. El Portal del Bou (Falset). Foto: Albert Martínez i Elcacho, 2009. 
 

 

                                                           
1599 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.29. 
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El darrer dels puntals que marquen la centralitat de Falset és el fet que, dins dels 

límits del terme, també hi havia les foneries comtals de l’argent: la “fusina” i la roda. 

Prop de la vila, hi havia la “fusina” pròpiament dita,1600 que era el nom que rebien en 

època medieval els llocs destinats a la fosa del metall.1601 A més, com hem vist en parlar 

del càrrec de fonedor–afinador, la “fusina” era la foneria més antiga. La qual, l’any 

1348, va ser ampliada amb la construcció d’un edifici contigu1602 i, més endavant, va 

sofrir alguna altra reforma el 1358.1603     

Segons les ordinacions del 1348, a la “fusina”, s’hi afinaven totes i cadascuna de 

les “menes” que s’explotaven. Fins i tot la part de “mena” pertanyent als miners —la 

porció qualsevol que els correspongués després de fer la partició amb el comte—, també 

l’havien de fondre obligatòriament en aquella foneria: “Ítem, ordonam que algun 

trobador de les dites menes no puga affinar la sua part a ell pertanyent en aquelles sinó 

en la nostra fusina del loch nostre de Falçet”.1604 Com és lògic, la porció de “mena” del 

comte també es fonia en aquell mateix indret: “(...) cascun pa d’argent a la nostra part 

pertanyent, del qual serà fet funiment en la nostra fusina”.1605 Per tant, l’administració 

comtal tenia un control absolut sobre la fosa i la producció del metall blanc.  

El comte no només va concentrar les labors de fosa i afinament del metall prop de 

la vila de Falset, sinó que també va patrocinar la construcció d’una nova foneria a la 

ribera del riu Siurana. En aquest cas, per tant, el lloc escollit va ser una zona més 

allunyada del nucli de Falset però amb un abastiment d’aigua molt superior. En base a 

la documentació estudiada, hem pogut establir que la roda era un complex industrial per 

a la fosa i afinament de metalls, construït de nou a la ribera del riu Siurana cap a mitjan 

segle XIV .1606
  El qual, doncs, complementava la ja existent “fusina” de Falset. 

                                                           
1600 “domum nostram vocatam “la fusina”, quam habemus prope villam nostram de Falçeto”. 

Vegeu el doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1601 Vegeu la veu “2. FUSINA f. ant.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-

valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). Altrament, cal destacar que aquest era el nom que rebia la foneria 
en altres zones mineres també. Per exemple, vegeu: C.VERNA (2011), “Innovations et métallurgies...”, 
pàg.630-639; C.VERNA (2012), “Élites rurales, industries et fortune…”, paràgraf 41. 

1602 Vegeu doc.núm.19 de l’apèndix documental. 
1603 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.82. A més, vegeu doc.núm.86 de l’apèndix 

documental, en el qual també es fa referència a aquestes obres. 
1604 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1605 Capítol 5 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1606 “rotam quam occasione predicta de novo construhi et fieri fecimus in termino de Falceto, in 

ripparia rivis Siurane” (doc.núm.45 de l’apèndix documental). Vegeu també el doc.núm.21 de l’apèndix 
documental. 
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En l’encomanament de l’ofici d’afinador de les “menes” d’argent, de plom o d’altre 

metall a mestre Bertran de Revell, datat el dia 1 de juliol del 1349, l’infant Pere li va 

manar que tots els afinaments s’havien de dur a terme a la “fusina” comtal o bé a la roda 

que en ocasió d’això el comte havia fet fer i construir de nou al terme de Falset. A la 

roda, però, no s’hi havien de colar les escòries (“crassas”) de les “menes”.1607  

En aquest sentit, és de suposar que la majoria de les foses d’argent es devien fer a 

la foneria que estava situada prop de la vila de Falset, perquè el centre de gestió i 

emmagatzematge de les “menes” d’argent estava al castell-palau dels comtes de Prades. 

És a dir, per una qüestió de proximitat entre la “casa de les menes” i la “fusina”, creiem 

que aquesta foneria devia assumir bona part dels treballs metal·lúrgics per obtenir el 

metall blanc. De fet, la roda estava situada a la ribera del riu Siurana, més enllà del nucli 

de Bellmunt. La distància que hi ha entre la vila de Falset i Bellmunt és d’uns 5’5 

quilòmetres, als quals caldria sumar el trajecte fins al riu.  

Tanmateix, en dues àpoques del 21 de setembre del 1350 es fa referència a les 

obres a la roda amb aquests termes: “ad opus rote argenti dicti domini inffantis”1608 i “ in 

rota argenti dicti domini infantis” .1609 Queda clar, per tant, que l’argent era el metall 

que s’hi fondria principalment. La roda i la “fusina” havien de ser dues instal·lacions 

complementàries que permetrien assumir la producció d’argent de forma estructurada, 

amb celeritat i optimitzant els recursos.  

En qualsevol cas, són més les referències directes a la “fusina” que no pas a la roda 

de l’argent, després de l’encomanament de l’ofici d’afinador a Bertran de Revell —1 de 

juliol del 1349—, que és quan se citen conjuntament les dues foneries. Per exemple, en 

una carta del 23 de novembre del 1349, l’infant Pere va manar a l’administrador Joan de 

la Seda que lliurés una determinada quantitat d’argent fi de la primera fosa de metall 

que fos feta “in nostra fusina”.1610 Només se cita, explícitament, la foneria que hi havia 

prop de la vila de Falset. 

Quan el comte Pere va encomanar a Bertran de Revell l’ofici d’administrador de 

les “menes”, el 29 d’abril del 1352, només es va fer referència a la “fusina de Falçeto”. 

En la qual, cada vegada que s’hi fonguessin “menes” d’argent, l’administrador hi havia 

de ser present i supervisar el procediment per tal de rebre el dret i la part que pertanyés 

al comte de l’argent fi obtingut: 

                                                           
1607 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. 
1608 Doc.núm.61 de l’apèndix documental. 
1609 Doc.núm.62 de l’apèndix documental. 
1610 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.49 i doc.núm.50. 
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 “Ordinantes quod, quotienscumque funditio fiet ex mineris argenti in 
nostra fusina de Falçeto pro inventores mineriarum ipsarum, sitis vos 
presens et interesse habeatis nomine nostro et curie nostre, quibus 
funditionibus factis, percipiatis et percipere teneamini ex argento fino de 
dictis mineriis exeunte seu extraente ius et partem nobis pertinens in 
eodem, prout per nos iam cum alia carta nostra data Falçeti nona die 
martii anno infrascripto provisum, extitit et ordinatum.”1611  

Altrament, també s’ha documentat que algunes copel·les (“cenrrades”) que es van 

tornar a fondre havien estat recollides “prop la fusina e dins la fusina” el 1362.1612 Per 

tant, aquesta dada certificaria que es duia a terme la copel·lació en aquesta foneria. Val 

a dir, però, que la presència de “cenrrades” a la “fusina” no descarta —en cap cas— que 

també es fes la fusió i copel·lació del mineral d’argent a la roda de la ribera del Siurana. 

El fet destacable és que, novament, trobem la “fusina” relacionada amb els 

procediments per fondre i afinar el metall blanc.  

Malauradament, tot i disposar dels indicis que en descriuen l’ubicació de forma 

aproximada, ni la “fusina” ni la roda s’han pogut localitzar. Malgrat les prospeccions 

que s’han realitzat a la zona, no s’han detectat restes arqueològiques de cap dels dos 

establiments metal·lúrgics comtals.1613 En tot cas, tal com s’ha mostrat, sabem del cert 

que es trobaven dins del terme medieval de Falset, que abraçava l’actual terme 

d’aquesta vila i el del veí municipi de Bellmunt.1614 

 

En resum, en un radi de pocs quilòmetres, es concentraven els puntals bàsics de la 

mineria de l’argent: la zona d’extracció a Esparvers, l’oficina d’administració–

magatzem al castell de Falset i els centres de producció a prop de la vila de Falset i a la 

ribera del Siurana (prop de Bellmunt). Els tres eixos principals, a més, estaven tots 

situats dins del terme medieval de Falset. Per tant, com resa el títol de l’apartat, Falset 

era el nucli central de l’explotació minera de l’argent al comtat de les Muntanyes de 

Prades i baronia d’Entença. 

Ara bé, també cal assenyalar que allò que condiciona fermament que Falset fos el 

centre neuràlgic de l’explotació minera de l’argent en el conjunt del domini senyorial va 

                                                           
1611 Doc.núm.67  de l’apèndix documental. La carta datada a Falset el dia 9 de març del 1352, a la 

qual es fa referència, són les terceres ordinacions (doc.núm.65 de l’apèndix documental). 
1612 Doc.núm.87, fol.9v (a l’apèndix documental). 
1613 Com s’ha mostrat detalladament en parlar de la figura del fonedor-afinador, en un apartat 

anterior, les prospeccions s’han realitzat en el marc de diferents projectes de recerca dirigits per la 
Dra.Núria Rafel i Fontanals. Els quals se centren, principalment, en l’estudi de la mineria i la metal· lúrgia 
a les conques mineres protohistòriques de la comarca del Priorat. 

1614 Vegeu, novament, la figura 34 de la present tesi doctoral: “Ubicació aproximada de les foneries 
comtals en època del comte Pere”. 



6. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ, CONTROL I REGISTRE DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE L’ARGENT 

 528

ser el fet que els recursos minerals per fer-ho possible es trobaven dins del terme de la 

vila. Van ser els recursos minerals el que va marcar aquesta centralitat. És a dir, el que 

va fer possible l’establiment d’una administració ordenada i focalitzada en aquest sector 

del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença va ser, sens dubte, 

l’existència de minerals rics en argent. No és menys cert, però, que el fet que la 

cancelleria i la residència de l’infant Pere estiguessin ubicades en aquest mateix indret 

va ajudar-hi enormement. 

A més, encara que Falset no fos una vila creada i desenvolupada específicament per 

gestionar l’extracció i benefici de l’argent,1615 es va adaptar per treure el major 

rendiment possible a l’activitat. És a dir, el comte Pere hi va crear i establir les 

estructures necessàries per administrar amb solvència i explotar d’una forma eficaç els 

recursos minerals que hi havia a la zona. Principalment, com hem vist, va centrar els 

seus esforços en l’explotació de l’argent. 

Finalment, encara que sembli anecdòtic, també és important assenyalar que el 

comte Pere va fer construir un altar dedicat a Santa Bàrbara, que és la patrona dels 

miners, a la tribuna de l’església de Santa Maria de Falset. Així es va fer constar en el 

testament que ell mateix va atorgar el 10 de novembre del 1358: “jn altari constructo 

sub jnuocacione beate Barbare per nos jn tribuna ecclesie predicte de Ffalseto” 

(referint-se a “ecclesia sancte Marie de Ffalseto”).1616 De fet, la parròquia de Santa 

Maria era l’església que hi havia ubicada a dalt del turó, al costat del castell.1617 

Simbòlicament, aquesta advocació dóna fe de la importància que tenia i li donava 

l’infant Pere a la mineria falsetana.1618 

                                                           
1615 El nucli de població i el castell són anteriors a l’explotació minera de l’argent de mitjan segle 

XIV , com s’ha exposat en l’apartat sobre l’evolució històrica del comtat de les Muntanyes de Prades i 
baronia d’Entença.  

1616 A.IVARS (1921), “Testamento del infante Fr.Pedro...”, pàg.105-106. 
1617 Sobre l’església de Santa Maria de Falset al segle XIV , vegeu per exemple: E.GORT (2003), 

Història de Falset..., pàg.112-114. 
1618 Per exemple, en una de les ciutats punteres en l’explotació minera de l’argent als segles XIII i 

XIV , Kutná Hora (República Txeca), també s’hi va dedicar la catedral a la mateixa santa màrtir. Vegeu, 
entre d’altres: O.PUCHE, L.F.MAZADIEGO (2012), “Kutná Hora (República Checa)...”, pàg.7-12. 
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Amb aquest capítol tanquem el bloc dedicat a l’explotació minera de l’argent. Fins 

ara, hem anat resseguint les característiques i l’evolució de la regulació normativa i de 

l’estructura organitzativa que va gestionar l’activitat minera i metal·lúrgica que es va 

desenvolupar al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença entre l’any 

1342 i el 1358. En les pàgines successives, ens centrarem en la producció d’argent i en 

el rendiment de les mines. És l’hora d’abordar aspectes més tècnics que, relacionats 

amb algun dels apartats del capítol anterior, ens permetin descriure els processos 

d’extracció i transformació dels minerals.  

En aquest context, val a dir que la continuada i constant activitat minera a la zona 

estudiada —des de l’antiguitat i gairebé fins als nostres dies— fa pràcticament 

impossible poder identificar les traces de les labors medievals sobre el territori. Per tant, 

en gran part, la descripció de les mines o “crosos” de mitjan segle XIV  s’haurà de fer 

necessàriament a partir de la informació que ens aporta la documentació medieval. 

D’altra banda, un altre dels aspectes que se’ns fa difícil de determinar està relacionat 

amb la riquesa de les venes o filons que es van explotar en època del comte Pere. 

Concretament, establir les espècies minerals que es van beneficiar, a partir de l’estudi de 

la documentació d’arxiu conservada, és francament complicat. De fet, no es poden 

determinar amb exactitud. Malgrat tot, hem intentat aproximar-nos-hi a partir dels 

coneixements que en tenim avui en dia i intentant definir, encara que només pugui ser 

de forma indirecta, si s’explotaren minerals d’argent o galena argentífera. 

Altrament, s’ha comentat al llarg de la tesi doctoral que l’explotació d’argent al 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença va viure una època d’apogeu 

durant les dècades centrals del segle XIV . La qual va coincidir, grosso modo, amb el 

període de regència del comte Pere de Prades. De fet, com hem pogut comprovar, amb 

l’arribada al poder d’aquest personatge l’any 1342, es va potenciar clarament i es va 

estimular decididament l’explotació del metall blanc. Ara bé, a més de la diligència 

d’aquest nou comte, també s’ha esmentat que l’altre factor clau que va permetre l’èxit 

de l’explotació durant aquells anys va ser la suposada descoberta de nous filons rics en 

argent (les anomenades, en la documentació, “menes gentils”). En aquest context, a la 

fi, podrem precisar —amb l’estudi de les dades concretes dels llibres de comptes— 

l’abast de la producció i la implicació que va tenir en l’economia comtal. 

En definitiva, un cop mostrats alguns dels principals obstacles amb què ha topat la 

recerca en aquest punt —els quals, tanmateix, ja tindrem ocasió de comentar amb 
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deteniment a mesura que avancem en l’exposició del tema—, analitzarem els factors 

que envolten el procés d’extracció dels minerals. En primer lloc, ens centrarem en 

l’anàlisi de les mines o “crosos” d’argent. 

 

 

7.1. ELS “CROSOS” O MINES D’ARGENT 

Com hem vist en parlar sobre la terminologia d’època medieval, les mines o 

explotacions mineres es denominaven “crosos”. Aquesta és la definició general del 

terme. Per tant, per aprofundir en el coneixement de les característiques bàsiques 

d’aquestes explotacions, cal ampliar-ne i matisar-ne la definició. Per fer-ho, s’ha indagat 

en la documentació d’arxiu del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

De fet, la principal font d’informació per confeccionar el present apartat sobre els 

“crosos” d’argent han estat les dades que ens aporten els textos medievals.  

Malauradament, però, les notícies que ens proporciona la documentació que s’ha 

treballat són completament insuficients per poder descriure amb exactitud les mines o 

“crosos”, ja que no permeten mostrar-ne algunes característiques. És el cas, per 

exemple, dels mètodes i procediments d’extracció del mineral. Per la qual cosa, ha estat 

difícil poder parlar sobre aspectes tècnics.  

A aquesta circumstància, cal sumar-hi que els recursos minerals de la zona 

estudiada, en el conjunt de l’àrea del Molar–Bellmunt–Falset, han estat intensament i 

contínuament explotats després de l’època del comte Pere. De fet, les labors extractives 

per aconseguir plom s’han dut a terme a la zona, pràcticament, fins a finals dels segle 

XX . Per tant, la modificació que ha sofert el paisatge al llarg dels segles, especialment 

d’ençà de la irrupció de la mineria industrial, dificulta en gran mesura la localització 

dels “crosos” medievals i limita la possible identificació de les traces de l’activitat 

minera de l’edat mitjana.1619 Lògicament, aquesta realitat és comuna arreu.1620 

 

                                                           
1619 N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-

Falset...”, pàg.157. 
1620 Parlant sobre les dificultats pròpies de l’estudi històric i arqueològic de l’explotació dels 

recursos minerals, Marta Sancho i Planas exposa: “Especialmente complejo resulta determinar las 
cronologías en zonas de extracción de minerales. En el caso de aquellos yacimientos de minerales en los 
que la actividad extractiva ha tenido continuidad en el tiempo y sabemos de su existencia, dicha actividad 
ha destruido las evidencias que pudieran existir de las extracciones realizadas en la Edad Media”. Vegeu: 
M.SANCHO (2008); “Agua, rocas y metales...”, pàg.521. 
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Malgrat que s’ha pogut distingir la partida d’Esparvers —al terme de Falset— com 

una de les zones on s’extreien minerals d’argent en època del comte Pere, no s’hi han 

pogut identificar amb certesa vestigis de l’activitat duta a terme en temps medievals. 

Tanmateix, en altres zones de l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset, encara s’hi ha 

pogut trobar alguna mina o explotació de tecnologia preindustrial.1621 Per exemple, 

explotacions no industrialitzades de les quals es va extreure galena —no minerals 

d’argent—, a prop de Bellmunt del Priorat, se n’ha localitzat alguna (vegeu figura 49). 

A més, en el terme municipal d’aquesta mateixa vila, també existeix una mina que 

conserva el nom des de temps immemorial. És l’anomenat “Cros ric”1622 (vegeu figura 

50). Ara bé, ni una denominació d’origen remot ni la utilització d’eines manuals —

tecnologia preindustrial— garanteixen que les explotacions fossin iniciades en època 

medieval. Per tant, els exemples citats podrien ser posteriors a l’edat mitjana.  

Per tant, la transformació que ha sofert el territori estudiat pràcticament només ens 

permet atançar-nos a les característiques dels “crosos” a partir la documentació d’arxiu 

referida al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença que s’ha conservat. 

Val a dir també que aquesta documentació, malgrat ser insuficient per abordar alguns 

temes concrets, també aporta dades interessants que permeten entreteixir l’aspecte que 

devia tenir la zona d’extracció i les característiques bàsiques de les explotacions mineres 

d’argent del domini comtal en època del comte Pere de Prades. Així doncs, podem 

aproximar-nos al tema a partir de dades puntuals i concretes, recollides de forma 

indirecta en alguns dels textos expedits per la cancelleria comtal. 

En aquest sentit, tot i que es podrien prendre de mostra paral·lels d’altres àrees 

mineres menys alterades per labors posteriors a l’edat mitjana, s’ha optat per no 

extrapolar-ne les dades de forma directa. És a dir, els treballs de recerca sobre d’altres 

zones mineres on s’han conservat intactes les galeries medievals han estat útils per 

aproximar-nos a la descripció de les mines d’argent d’aquella època.1623 Tanmateix, no 

                                                           
1621 N.RAFEL, X.-L.ARMADA et alii (2008), “El área minero-metalúrgica del Baix Priorat...”, 

pàg.249, fig.3.  
1622 Vegeu, per exemple: J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., 

pàg.25. 
1623 Vegeu, per exemple, el complert resum que fa Marie-Christine Bailly-Maître, sobre les 

explotacions mineres i les tècniques extractives, al seu llibre: M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du 
minerai au pouvoir…, pàg.53-118. Així mateix, també són interessants en aquest context dos articles 
anteriors de la mateixa investigadora: M.C.BAILLY -MAÎTRE (1990), “Les techniques extractives au 
Moyen-Age...”, pàg.99-119; M.C.BAILLY -MAÎTRE (1992), “Notes sur les techniques extractives 
médiévales...”, pàg.283-297. Vegeu també, entre d’altres treballs més recents: M.C.BAILLY -MAÎTRE 
(2008), Une aventure minière: Huez et l’argent..., pàg.61-75. 
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se n’han agafat les dades com a model per aplicar-les o traslladar-les mimèticament a 

l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 49. Mina de tecnologia preindustrial (Bellmunt del Priorat). Foto: 
Albert Martínez i Elcacho, 2008.1624 

                                                           
1624 Com s’ha exposat àmpliament en apartats anteriors, s’han dut a terme diferents prospeccions 

arqueològiques a l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset en les quals he pogut col· laborar i participar 
activament. És en aquest context, en el qual s’han localitzat i situat cartogràficament aquestes labors 
mineres a cel obert en què s’aprecien les marques de pic i les restes d’un filó de galena. Les exploracions 
arqueològiques van tenir lloc l’octubre del 2008 i es van desenvolupar en el marc d’un projecte de recerca 
dirigit per la Dra.Núria Rafel i Fontanals: “Aprovechamiento de recursos de plomo y plata en el primer 
milenio ac: interacción comercial y cultural en el Mediterráneo Occidental” (HUM2007-65725-C03-00). 
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FIGURA 50. Interior de l’anomenat “Cros ric” (Bellmunt del Priorat). Foto: 
Albert Martínez i Elcacho, 2005.  

 

Cal tenir molt en compte que les característiques de les explotacions mineres 

depenien de molts factors: els trets distintius i l’orografia del terreny de cada zona, les 

característiques geològiques del subsòl, les espècies minerals explotades, la ubicació i 

les particularitats dels filons, els mètodes i les tècniques utilitzades per extreure el 
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mineral o l’organització de l’explotació, entre d’altres. És a dir, cada àrea d’extracció té 

particularitats pròpies que fan que, en determinats aspectes, siguin diferents. Per tant, 

crear paral·lelismes per cobrir les mancances de la documentació i intentar determinar 

com eren els “crosos” d’argent del terme medieval de Falset amb la transposició 

d’aquells models podria ser contraproduent i mostrar una imatge allunyada de la realitat 

viscuda en terres falsetanes. 

En qualsevol cas, les mines d’argent d’època medieval que s’han conservat en 

altres àrees mineres —i han mantingut exactament la mateixa forma que tenien durant 

l’edat mitjana— són de gran ajuda i serveixen com a referència per intentar comprendre 

i il· lustrar la informació que contenen les fonts d’arxiu medievals. En altres paraules, 

són bàsiques per tenir exemples visuals directes de determinats aspectes que, d’altra 

manera, serien de difícil interpretació.  

Així mateix, per interpretar els textos referits al domini comtal de Prades, també 

han estat molt útils les il· lustracions i dibuixos d’època medieval i de la primera edat 

moderna que representen explotacions mineres, de Centre Europa sobretot.1625 En 

aquest sentit, el referent més destacable és el De re metallica de Georgius Agricola. 

Aquest tractat renaixentista, escrit l’any 1556, conté gairebé tres-centes il· lustracions 

referides a la mineria i a la metal·lúrgia.1626  

 

En aquesta línia, en primer lloc, per poder interpretar els textos d’època del comte 

Pere cal definir amb cura i exactitud el terme “cros”. De fet, n’hi ha diverses definicions 

en els diccionaris però totes coincideixen a dir que el seu significat és proper al de: clot 

fondo, buit de dins, balmat, còncau.1627 Joan Coromines, de la seva banda, també 

destaca que a la zona del Priorat es conserva com a topònim amb el significat de ‘mina’ 

o ‘excavació per a una mina’. Així, fa notar que a Bellmunt del Priorat, per exemple, es 

coneix com a Lo Cros del Rei l’anomenada oficialment Mina Règia (amb un edifici al 

costat dit La Casa del Cròs) i en una altra part del terme hi ha Lo Cros Ric. O també, a 

                                                           
1625 Per exemple, un gradual o llibre que conté els cants de la missa, datat a finals del segle XV i que 

es conserva a la Biblioteca Nacional de Viena (Àustria), il· lustra de forma clara el treball a les galeries 
subterrànies de les mines i el tractament mecànic del mineral a Kutná Hora (República Txeca). En 
trobareu una reproducció a: http://cantica.kh.cz/grad/viden/viden_kh1_v.jpg . Darrera consulta: 
20/10/2013. 

1626 Vegeu, a la bibliografia: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica... 
1627 Vegeu, per exemple: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear..., 

vol.3, pàg.773 (http://dcvb.iec.cat/); J.COROMINES (1989-1997), Onomasticon cataloniae..., vol.III, 
pàg.469; J.COROMINES (1980-2001), Diccionari etimològic i complementari..., vol.II, pàg.1065 (definició 
de “CROS”) i vol.IV, pàg.647 (definició de “GRESOL”); O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., 
pàg.271 (http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 
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Marçà, exposa que s’hi conserven el topònim de la mina Lo Cròs del Rei i el Barranc 

dels Crosos.1628 En aquesta línia, d’altres accepcions de la definició del terme també 

exposen que aquest és un mot inusual per designar el clot d’una mina a cel obert excavat 

per a la prospecció, la investigació o l’explotació d’un mener.1629 

Com assenyala Marie-Christine Bailly-Maître, el mot cros (derivat de crosum en 

llatí) designava un pou de mina o un treball subterrani. Era un més, entre d’altres de 

menys usuals, dels noms que rebien les mines en època medieval.1630  

Aquest mot, però, no està exempt de matisos. A través de l’anàlisi de la 

documentació medieval de la cancelleria comtal de Prades consultada, hem pogut 

comprovar que el terme “cros” (crosum, en llatí) és més ambigu del que aparentment 

podria semblar. No queda del tot clar si es refereix al forat de mina —el lloc concret on 

s’extreien les “menes”— o a la concessió minera en general. Altrament, abans 

d’abordar-ne l’estudi, també és necessari assenyalar que el plural de “cros”, en català, 

era indistintament “crosos”1631 i “croses”1632 (masculí plural). 

En el capítol 10 de les ordinacions del 1344, en què bàsicament es disposa que els 

miners podien talar fusta de devesa i d’altres llocs, s’hi exposa que podien prendre-la “a 

servey dels dits meners”.1633 En canvi, en la mateixa disposició sobre l’ús de la fusta en 

les ordinacions del 1348, la qual és pràcticament idèntica, es modifica la frase i es 

canvia per: “a serviy dels dits croses”.1634 Per tant, és possible que aquestes dues 

paraules, “mener” i “cros”, fossin sinònimes. En aquest sentit, segons la definició d’un 

diccionari específic de termes relacionats amb la geologia, mener és la mina o lloc d’on 

s’extreu mineral.1635 D’aquesta manera, si s’assimila el significat d’ambdues paraules, 

                                                                                                                                                                          
 
1628 J.COROMINES (1989-1997), Onomasticon cataloniae..., vol.III, pàg.469; J.COROMINES (1980-

2001), Diccionari etimològic i complementari..., vol.IV, pàg.647 (definició de “GRESOL”). 
1629 O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.271 

(http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 
1630 M.C.BAILLY -MAÎTRE (2002), L’argent. Du minerai au pouvoir…, pàg.48-51 i 139-140. 
1631 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.53 (capítol 3 de l’avinença) i doc.núm.48. Vegeu 

també els capítols 5, 6 bis, 8 i 9 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1632 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.73, doc.núm.77, doc.núm.29, doc.núm.69, doc.núm.70 

i doc.núm.72 (fol.12v). Vegeu també els capítols 8, 11 i 12 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de 
l’apèndix documental. 

1633 Capítol 10 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1634 Capítol 12 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1635 O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.721 

(http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0) . Vegeu també la veu “1. MENER m.” a: A.M.ALCOVER, 
F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). En aquest darrer diccionari, 
a més de la definició del mot com a mina (lloc d’on s’extreu mineral), també es fa notar que un “mener” 
era un minaire antigament.  
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els “crosos” devien ser els forats de mina. Ara bé, també s’ha de dir que el mot “mener”, 

de tota la documentació que s’ha consultat, només apareix en aquesta ocasió.  

Així mateix, amb relació a aquesta qüestió, en el capítol 3 de l’avinença que va 

permetre a nou miners vinguts de l’illa de Sardenya explotar durant dos anys —del 

1350 al 1352— un “cros” d’argent del terme de Falset, s’estableix:  

“Ítem, fo amprès entre les dites parts que los dits sarts sien tenguts e 
hajen diligentment e contínua obrar e lavorar en lo dit cros durant lo temps 
dels ·II· anys damunt dits, ab lurs pròpries messions, segons custum e ús 
que·ls crosos o fosses de Sardenya són acustumats de lavorar e obrar”.1636  

Per tant, el que a l’àrea de Falset es coneixia com a “cros”, a Sardenya, 

s’anomenava “fossa”. Un cop més, la definició del terme “cros” també està més a prop 

de la de forat de mina que no pas de la de concessió en conjunt. 

En les ordinacions del 1348, quan es fa referència a l’extensió de les concessions 

mineres, s’afegeix un precepte —en comparació de les del 1344— per matisar-ne les 

característiques. Així, després d’establir que els miners disposarien d’una determinada 

superfície de terreny, s’especifica: “Lo qual cros, emperò, sia quadrat e fitat ab térmens 

per lo dit administrador, per ço que qüestió d’aquí avant no se’n puga moure”.1637 

Aquest afegit, que no hi era en la clàusula homònima de la normativa del 1344,1638 

disposa que l’espai ocupat per cadascuna de les explotacions mineres havia de ser 

regular i estar ben definit sobre el terreny. A més, en parlar literalment de “cros”, deixa 

entreveure que s’està identificant —almenys des de la promulgació de les segones 

ordinacions— aquesta paraula amb tot el terreny que ocupava la concessió minera. 

En aquest sentit, com hem vist en apartats anteriors, l’infant Pere va ampliar la 

potestat de l’administrador; a Joan de la Seda primer, el 1348, i a Bertran de Revell 

després, l’any 1352. Al qual li va conferir la facultat de poder assignar espais de terra 

erms i conreats o altres qualssevol, dins del comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença, a tothom que hi volgués cercar, excavar o fer excavar “menes” 

d’argent. Per tant, entenem que el que es concedia i s’assignava eren porcions de terreny 

en espais oberts: “certa patua terre herema et laborata vel alia quecumque”.1639 Els 

quals, havien de tenir unes dimensions i una extensió determinades, segons establia la 

normativa.  

                                                           
1636 Doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
1637 Capítol 7 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1638 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
1639 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.33 i doc.núm.68. Amb relació a aquesta qüestió, vegeu 

també el doc.núm.34 de l’apèndix documental. 
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Així, en virtut d’aquestes atribucions, Joan de la Seda va incloure a les pàgines 

finals del seu primer llibre d’administració de les “menes” d’argent dos models 

documentals per redactar les concessions i assignacions d’explotacions mineres. D’una 

banda, la primera de les plantilles era específicament per a l’atorgament de terrenys 

encara no explotats i, d’altra banda, la segona d’elles feia referència a la cessió de mines 

ja començades però que havien deixat de ser explotades. Ambdós models estan 

encapçalats per un títol, on es parla de la concessió de “cros” nou i de “cros” començat 

vacant. Així, “Forma concessionis novi crosi” i “ Alia forma concessionis crosi incepti 

et vaccantis” són les inscripicions que precedeixen els dos textos, respectivament.1640 A 

la pràctica, però, en la primera de les plantilles es parla de peça o espai de terra erma 

(“quandam peciam seu patuum terre heremum”) i no hi apareix la paraula “cros”. En 

canvi, en la segona —referida a les mines que restaven vacants—, es parla ja de “cros” 

en tot moment (“ipsum crosum”). Val a dir, però, que al text d’aquesta darrera, s’hi 

havia d’afegir a continuació l’escrit de l’anterior. Per tant, aquesta assimilació entre les 

peces o espais de terra i les mines dóna peu a pensar, novament, que els “crosos” eren 

les concessions mineres. De tota manera, també és evident que un terreny no era 

considerat “cros” fins que no hi hagués començat l’explotació minera.  

El que queda clar és, doncs, que el mot “cros” era utilitzat per designar tant les 

concessions mineres en general com els fronts d’extracció o forats de mina en 

particular. Existeix aquesta dualitat de significat.  

La disquisició que s’ha fet per definir el terme “cros” es fonamenta en l’estudi dels 

“crosos” d’argent. És a dir, se centra en l’anàlisi dels documents on es fa referència a les 

explotacions mineres, pous de mina o concessions en conjunt, on hi havia filons de 

mineral d’argent. Amb la qual cosa, no s’ha entrat a valorar ni s’ha plantejat la 

possibilitat que aquesta dualitat en el significat del terme “cros” també es pogués donar 

en parlar de mines on s’explotaven altres metalls. En les quals, però, sembla coherent 

pensar que la situació devia ser idèntica. En tot cas, només s’ha buidat la informació de 

textos que parlen específicament de “crosos” d’argent. Els quals, de fet, s’han pogut 

individualitzar perquè la documentació ho permet. 

Tot i que també es van explotar plom i coure a la zona estudiada en època medieval 

i no s’ha de considerar la mineria de l’argent com una activitat dissociada de l’extracció 

de minerals per obtenir aquests altres metalls, la gestió de l’explotació de la plata era 

                                                           
1640 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.35 i doc.núm.36. 
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independent de la resta i estava centrada exclusivament en l’aprofitament del metall 

blanc. Els òrgans de gestió, control i registre que s’han analitzat al llarg de la tesi, com 

hem vist, van ser creats exclusivament per regular i administrar l’explotació de la plata. 

A més, tal com s’ha constatat en analitzar-les, les ordinacions que va promulgar el 

comte Pere se centraven específicament en normativitzar la mineria i la metal·lúrgia 

d’aquest metall. Per tant, el tipus de concessions i les condicions d’explotació per als 

“crosos” d’argent —que es regien per una normativa pròpia— eren específiques, 

peculiars i diferenciades.  

Malgrat tot, és evident que l’activitat extractiva a les mines d’argent i a les de plom 

i coure havia de tenir elements en comú i similituds, especialment en aspectes relatius a 

la forma d’afrontar l’extracció dels minerals. Els sistemes, els mètodes i les tècniques 

d’excavació, els treballs dels miners i les característiques bàsiques dels “crosos” en què 

s’explotaven els diferents minerals devien ser pràcticament idèntics. A més, en una 

mateixa mina es podien extreure distintes “menes” que potser permetien obtenir 

diferents metalls. És a dir, al final, no es poden deslligar del tot les mines d’argent de la 

resta. 

En qualsevol cas, és important assenyalar que la documentació medieval que s’ha 

conservat fa una distinció, en línies generals, entre els diferents tipus de “crosos” 

(d’argent, d’alcofoll...). Així, per exemple, el 23 de desembre del 1343, el comte Pere va 

fixar una sèrie de normes per regular les disputes o litigis que poguessin sorgir entre 

aquells que tenien específicament “crosos” d’alcofoll a Falset. Concretament, com 

s’exposa en el text, l’infant Pere va fer “certes provisions sobre los plets e contrasts qui 

són e poden ésser entre les persones qui han croses de coffoll en la vila desús dita de 

Falçet”. De fet, el comte va establir aquelles provisions el 23 de desembre del 1343 i les 

va revisar i ampliar el 16 de maig del 1357. Precisament, és el document de la darrera 

modificació —del 1357— el que s’ha pogut localitzar.1641   

En aquest sentit, però, és més eloqüent el text del document amb el qual l’infant 

Pere va encomanar l’ofici  dels afinaments de les “menes” a Bertran de Revell, el dia 1 

de juliol de l’any 1349. El comte li va manar que —entre d’altres atribucions i 

responsabilitats— havia d’anar i estar als “crosos” d’argent, d’alcofoll i d’altres metalls, 

per cercar-hi i fer-hi cercar “menes”, sempre que fos necessari i a utilitat i profit comtal. 

                                                           
1641 Vegeu: ADM, secció Entença, lligall 1, doc.núm.64 [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 

48, fotograma 458]. Cal assenyalar que Ezequiel Gort i Juanpere, esmentant aquest mateix document, 
data el primer text el dia 23 de desembre del 1342. Vegeu: E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.106. 
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Per tant, hi ha una clara diferenciació i distinció entre els diversos tipus de mines: “ad 

crosos argenti, coffolli et aliorum metallorum”.1642  

En aquesta línia, hi ha varis documents que permeten individualitzar i diferenciar 

els “crosos” d’argent de la resta, ja que en parlen específicament i exclusiva. Per 

exemple, en un document del 28 de febrer del 1347, es manifesta que dos habitants de la 

vila de Falset volien començar i fer específicament “un cros de mena d’argent”. El qual 

tenien inteció d’emprendre a prop d’un altre que explotava en Pere Codina juntament 

amb altres companyons al lloc anomenat “Esperver”.1643 Per tant, en aquesta ocasió es 

parla explícitament d’una mina on es volien extreure minerals per beneficiar plata.  

Així mateix, l’infant Pere va concedir una sèrie d’exempcions i franqueses, 

mitjançant crida pública realitzada a Falset el 22 de novembre del 1348, a tots aquells 

que disposessin de “cros d’argent” i que hi treballessin o hi fessin treballar durant un 

període determinat de temps. Posteriorment, el 15 de maig del 1352, el mateix comte va 

renovar aquella prerrogativa a través també d’una crida pública. En ambdós pregons, es 

fa referència específicament als “croses d’argent”.1644 Altrament, en una àpoca de rebut 

signada per Berenguer Mestre el 16 d’agost del 1349, també es parla explícitament de 

“crosorum argenti dicti loci de Falçeto”.1645  

En aquest sentit, també són molt significatives algunes de les expressions que 

trobem en una carta del 5 de novembre del 1349 en què —tal com hem exposat en 

apartats anteriors— el comte manava al capità d’Iglesias que pagués les despeses de 

viatge a aquelles persones de Sardenya que volien traslladar-se fins a Falset, per 

treballar a les mines d’argent, i que li enviés una còpia de les ordinacions sardes. 

Concretament, quan s’expressa la voluntat d’aquelles persones en la missiva, s’exposa 

textualment que volien anar a Falset “per obrar als crosos del argent e çercar les menes”. 

A més, en fer referència a les ordinacions, també es parla de “crosos de les menes 

d’argent”.1646  

Precisament, tal com hem vist abans, nou miners provinents de l’illa de Sardenya 

van signar una avinença, que va ser ratificada i confirmada per l’infant Pere el 29 de 

març del 1350, per poder cercar “menes” d’argent durant dos anys en una mina de 

Falset. Tal com es recalca en la capçalera que en precedeix els capítols o clàusules, es 

                                                           
1642 Doc.núm.45 de l’apèndix documental. Vegeu també doc.núm.64 (a l’apèndix documental). 
1643 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
1644 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.29 i doc.núm.69. Amb relació a aquesta qüestió, vegeu 

també: doc.núm.30, doc.núm.70, doc.núm.73 i doc.núm.77 (a l’apèndix documental). 
1645 Doc.núm.47 de l’apèndix documental. 
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tractava d’un “cros d’argent”.1647 A més, en una àpoca de pagament del 27 de juny del 

1350, els miners sards reconeixen haver rebut una determinada quantitat de diners per la 

venda de la part que els pertanyia de la “mena” d’argent que havien extret en aquella 

mina: “ex mineria argenti abstracta per nos a croso Raymundi Codines et Raymundi 

Ferrarii de Falçeto”.1648  

 

En aquest context, tal com hem apuntat abans, la normativa també va establir la 

grandària dels “crosos” d’argent. És a dir, es van establir els límits de les concessions 

mineres dedicades a l’extracció de minerals per obtenir plata. De fet, tant la versió de 

les ordinacions del 1344 que s’ha conservat —amb la corresponent correcció— com les 

del 1348 fixen que aquells que treballessin en les mines d’argent havien de disposar de 

vint alnes1649 d’extensió de terreny on excavar.1650  

D’aquesta manera, es va establir que hi hauria una distància de deu alnes des del 

centre de la concessió, on hi havia “la bocha del huyll del cros”, fins al límit de la 

mateixa. En altres paraules, l’entrada o obertura de la mina, per on s’accedia al front 

d’arrencada1651 i per on s’extreien el mineral i els estèrils, s’ubicava a nivell del sòl i al 

mig de la concessió, a una distància de deu alnes del marge. A més, com ja s’ha apuntat 

abans, també es va especificar que els “crosos” serien quadrats segons les ordinacions 

del 1348. Per tant, en conjunt, la superfície on cada companyia desenvoluparia 

l’activitat minera s’havia d’estendre per una parcel·la quadrada, de vint alnes de 

llargada a cada costat (vegeu figura 51). 

Tal com exposen Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís Marquet en una obra 

conjunta, els valors principals de l’alna a Catalunya oscil· laven entre els 0’8 i els 1’26 

metres, depenent de la regió.1652 En aquest sentit, en el document analitzat per aquests 

autors, que va tenir origen a les Corts de Montsó del 1585, s’especifica que l’alna a 

                                                                                                                                                                          
1646 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.48. 
1647 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.53. 
1648 Doc.núm.55 de l’apèndix documental. 
1649 L’alna era una antiga mesura de longitud. De la qual, més endavant, intentarem establir-ne el 

valor segons el sistema mètric decimal.   
1650 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 7 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1651 El front d’arrencada és l’indret d’una mina, o d’una pedrera, on s’extreu el mineral o la pedra. 

Vegeu, per exemple: O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.488 
(http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 

1652 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 
pàg.116-117. 
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Falset, com a unitat de longitud per medir, era igual que la de Montblanc.1653 En aquesta 

vila, l’alna equivalia a 1’255 metres.1654 A més, en una obra de Francesc Teixidó i 

Puigdomènech en què també s’analitzen els pesos, les mides i les mesures de finals del 

segle XVI a Catalunya —prenent com a base el mateix document sorgit de les Corts del 

1585—, s’exposa que l’alna equivalia a 125’736 centímetres a Falset.1655  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 51. Dimensions de la superfície que ocupaven els “crosos” d’argent 

(en alnes). 

 

Per tant, ambdós treballs estableixen equivalències per a l’alna, amb el sistema 

mètric decimal, pràcticament idèntiques. Amb la qual cosa, si prenem com a referència 

qualsevol dels dos valors exposats, les concessions feien poc més de vint-i-cinc metres 

                                                           
1653 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.299. 
1654 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.116 i 328. 



7. L’EXTRACCIÓ DELS MINERALS I EL RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ D’ARGENT 

 544

de costat (20 alnes). Per la qual cosa, les explotacions mineres ocupaven uns 630 m2 

aproximadament de terreny. No obstant això, no es pot afirmar amb rotunditat que 

aquestes fossin les dimensions exactes en metres de les concessions, ja que el valor de 

l’alna al llarg del temps no només va variar en funció de la regió sinó que també 

depenia de l’època. En aquest sentit, els dos models que s’han près com a referència són 

de finals del segle XVI . És a dir, es tracta de les equivalències de les mesures que 

s’utilitzaven —tot i tenir la mateixa denominació— molts anys després de l’època del 

comte Pere (1342-1358). En qualsevol cas, la conversió de les dimensions al sistema 

mètric decimal —malgrat les conjectures que se’n puguin fer— pot servir per tenir una 

idea aproximada de la grandària que tenien les concessions mineres on s’explotava 

l’argent (vegeu figura 52). 

Malgrat que la normativa deixava clar quina era la superfície total que ocuparien 

les concessions mineres, hi va haver alguna controvèrsia a l’hora de determinar la 

distància entre les boques de mina en concessions properes. Si més no, abans de la 

promulgació de les segones ordinacions, el comte va haver d’intervenir per aclarir i 

solucionar la reclamació d’una companyia de miners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 52. Perfil hipotètic de l’inici d’un possible “cros” d’argent o concessió 
minera a la zona d’Esparvers. 

 

Mitjançant una carta datada el 28 de febrer del 1347, l’infant Pere va manar al 

batlle de Falset, Bernat Totzó, que fes respectar un atorgament que havia fet a una 

companyia en la qual hi tenia part Pere Codina. Per la qual disposició, la distància que 

                                                                                                                                                                          
1655 F.TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH (2008-2009), Pesos, mides i mesures al Principat..., vol.III, 
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hi havia d’haver entre l’entrada del “cros” que aquesta companyia havia fet a l’Esparver 

i els altres fronts d’excavació que s’hi endeguessin al costat havia de ser de quinze alnes 

costa amunt vers la vila de Falset. Conseqüentment, Bernat de Fornols i Berenguer 

Mestre —qui volien començar “cros” prop del d’en Pere Codina— haurien de respectar 

aquesta distància estipulada.1656 Per tant, entenem que aquesta ordre fa referència a la 

longitud que hi havia d’haver entre la boca de mina del “cros” de la companyia en què 

en Codina hi tenia part i la boca de mina de qualsevol altra concessió adjacent. Cal 

recordar i tenir en compte que, tal com establien les ordinacions d’ençà del 1344, eren 

deu les alnes que hi havia d’haver entre el centre d’una concessió i el corresponent 

marge o límit.1657  

D’aquesta manera, el que es regulava en la carta de principis del 1347 és que, en la 

concessió adjacent, s’havien de respectar almenys cinc alnes de distància a l’hora 

d’obrir una nova boca de mina. És a dir, creiem que aquesta missiva de l’infant Pere 

estaria matisant la normativa, però no la modificaria. De fet, la carta conclou amb el 

següent precepte: “E açò volem que li observets no contrestant qualqua altre ordinació 

en contrari de ço fete”.1658 De tota manera, l’ambigüitat en la definició del terme “cros” 

—que, com ja s’ha comentat, definia tant la concessió minera com la boca de mina— fa 

que altres interpretacions del text d’aquesta missiva datada el 28 de febrer del 1347 

també siguin possibles. És a dir, també podria ser que les concessions mineres no fossin 

sempre homogènies i que algunes companyies disposessin d’una major o menor 

superfície de terreny on extreure minerals, diferent de la que determinaven les 

disposicions de les ordinacions.  

En qualsevol cas, com hem vist abans, no va ser fins a les ordinacions del 1348 que 

es va afegir la disposició que el “cros” havia de ser quadrat i l’administrador l’havia de 

fitar “ab térmens”. Precisament, aquesta mesura es justificava —en el text de la 

disposició— dient que era per evitar possibles conflictes: “per ço que qüestió d’aquí 

avant no se’n puga moure”.1659 Per tant, aquesta clàusula concreta potser té la seva raó 

de ser i l’origen en aquella demanda o reclamació que va fer en Pere Codina a l’infant 

Pere, gairebé dos anys abans,1660 o d’altres que de ben segur devien sorgir. És a dir, 

                                                                                                                                                                          
pàg.1170. 

1656 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.15. 
1657 Vegeu el capítol 4 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 7 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1658 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
1659 Capítol 7 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1660 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
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abans de la promulgació de les segones ordinacions no es devien fitar les concessions, 

no devien ser delimitades físicament amb cap senyal visible. A més, l’expressió 

utilitzada en la normativa del 1348 (“per ço que qüestió d’aquí avant no se’n puga 

moure”)1661 també n’és indicadora, de la situació prèvia. En qualsevol cas, els “térmens” 

als quals fan referència les segones ordinacions eren les fites, mollons o vedrunes que 

assenyalaven els límits de la concessió.  

Una regulació diferent tenien els “crosos” d’alcofoll. En les provisions que va 

establir l’infant Pere per regular els plets o diferències que poguessin haver-hi entre les 

persones que tenien “crosos” d’alcofoll a Falset, es va disposar que s’havien de fitar les 

explotacions a petició dels parçoners de cada mina. Concretament, era el batlle de Falset 

qui havia de fer fitar —a requeriment d’aquells que hi tinguessin part— cadascun dels 

“crosos” amb “bones fites de pedra perpetuals” i registrar-ne els límits en el seu llibre 

de cort.1662 Per tant, almenys els mollons que assenyalaven els límits dels “crosos” 

d’alcofoll, havien de ser de pedra. A més, relacionant-ho amb el que s’ha exposat abans, 

el fet de delimitar la porció de terreny corrobora que el mot “cros” feia referència —

també per als d’alcofoll— a la concessió i no pas al forat de mina en aquest cas.   

Un document del 22 de març del 1352 ens proporciona més informació sobre les 

fites de les mines d’alcofoll. En aquella data, es va concedir a diversa gent, consocis i 

parçoners, que podien senyalar i fitar els límits dels “crosos” anomenats dels Taulers, 

que estaven situats al terme de Falset i en els quals s’extreia “mena cofolli”. 

Concretament, tal com establia l’infant Pere, podien fer-ho amb làpides o mollons amb 

argamassa: “quod tenedones seu pertinencias dictorum crosorum (...) possitis signare et 

fitare ac fitari facere cum lapidibus seu mollonis cum arguamassa”.1663 Així doncs, en 

el cas d’aquestes concessions mineres dedicades a l’explotació de l’alcofoll (galena), 

s’utilitzaven pedres lligades amb morter de calç o bé lloses per delimitar-les.  

Per tant, les fites que assenyalaven els límits dels “crosos” d’alcofoll a mitjan segle 

XIV  devien tenir un aspecte semblant al que presenten els mollons que es conserven avui 

en dia a l’àrea minera del Molar–Bellmunt del Priorat. Aquests mollons, que delimiten 

concessions mineres o subconcessions que s’explotaren fins fa poques dècades, són 

                                                           
1661 Capítol 7 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1662 El comte va establir aquelles normes o regles el 23 de desembre del 1343, però les va revisar i 

ampliar el 16 de maig del 1357. Vegeu: ADM, secció Entença, lligall 1, doc.núm.64 [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 48, fotograma 458]. Com s’ha apuntat en una nota anterior, Ezequiel Gort i 
Juanpere data el text originari un any abans, el 23 de desembre del 1342. Vegeu: E.GORT (2003), Història 
de Falset..., pàg.106. 
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cilindrocònics i estan fets amb pedres sense desbastar lligades amb argamassa o ciment. 

Per regla general, són estructures d’una alçària d’entre 100 i 120 centímetres, mentre 

que el diàmetre de la base és aproximadament de la mateixa amplària. Tanmateix, els 

mollons no són regulars ni homogenis (vegeu figura 53). A més, s’han localitzat fites 

que arriben fins als 2 metres d’alçària (vegeu figura 54).1664  

 

 
FIGURA 53. Fites cilindrocòniques que delimiten les concessions mineres 

actuals, fetes amb pedres sense desbastar i argamassa (el Molar).   
Fotos: Albert Martínez i Elcacho, 2008. 

 

En resum, per analogia, suposem que les fites dels “crosos” d’argent —no en 

sabem més del que s’ha presentat— devien ser com les que es documenten per als 

d’alcofoll. Per tant, els mollons que delimitaven les concessions on s’explotaven 

minerals per obtenir argent és possible que fossin cilindrocònics i estiguessin fets amb 

pedres sense desbastar lligades amb argamassa. Aquesta qüestió, però, no s’ha pogut 

resoldre amb la informació que ens aporta la documentació d’arxiu que s’ha conservat. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

1663 Vegeu: ADM, secció Prades, lligall 12, doc.núm.189(1), fol.165r-166v [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 91, fotogrames 430-431]. 

1664 Entre d’altres vestigis arqueològics, els mollons que apareixen en les imatges i molts d’altres de 
semblants van ser localitzats, identificats i situats cartogràficament en el marc de la prospecció que es va 
realitzar a la zona minera del Molar–Bellmunt del Priorat, sota la direcció de la Dra.Núria Rafel i 
Fontanals, a l’octubre de l’any 2008. Aquesta campanya de prospecció arqueològica —en la qual vaig 
poder participar— formava part de la recerca que es va dur a terme en el marc del projecte de recerca: 
“Aprovechamiento de recursos de plomo y plata en el primer milenio ac: interacción comercial y cultural 
en el Mediterráneo Occidental” (HUM2007-65725-C03-00). 
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FIGURA 54. Fita i antigues instal�lacions de la Mina Mineralogia (el Molar).1665   

Foto: Albert Martínez i Elcacho, 2008. 
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En aquest context, la importància d’una delimitació clara i visible dels “crosos” 

d’argent també estava relacionada —a més del que ja s’ha comentat— amb les 

condicions de tinença de les concessions mineres. Tal com ja havia fet notar Manuel 

Romero Tallafigo,1666 als concessionaris d’aquests terrenys on tindrien lloc els treballs 

miners, se’ls permetia donar, empenyorar, permutar i alienar aquelles peces de terra que 

els havien estat assignades. Això sí, havien d’atendre les disposicions i condicions de 

les ordinacions i preservar-ne el dret i el domini de l’infant Pere. De fet, aquesta 

circumstància es fa patent en un dels models o plantilles documentals que tenia Joan de 

la Seda en el llibre d’administració de les “menes” d’argent. En concret, ho trobem en 

l’instrument públic que l’administrador entregaria a aquells a qui se’ls lliurés i assignés 

una determinada peça de terra erma on excavar-hi mineral d’argent, amb el qual es 

justificava documentalment la concessió.1667 En aquest sentit, en el text també s’hi havia 

de detallar la localització de l’espai de terra assignat i les seves afrontacions.  

Després de tot el que s’ha comentat, creiem que el mot “cros” designava: un centre 

d’extracció minera —ben delimitat i amb unes dimensions concretes— situat en uns 

terrenys cedits per l’administració comtal i explotat per una “companyia” o agrupació 

de miners, que hi treballaven sota la llicència i concessió del comte i respectant una 

sèrie de condicions d’explotació. Per tant, a grans trets, correspondria al que avui en dia 

coneixem com a mina, en un sentit ampli del terme. 

En resum, s’han d’entendre els “crosos” com a unitats de terreny individualitzades. 

És a dir, les concessions esdevenien demarcacions diferenciades. Ara bé, el fet 

d’estandarditzar-ne el contorn —en forma de quadrat— i les dimensions —vint alnes de 

llargada— permetia crear parcel·les homogènies i distribuir el territori de les àrees 

mineres d’una manera estructurada i ordenada. Per tant, això propiciava la concentració 

de “crosos” d’argent en un mateix espai, com succeïa en algun sector del terme de 

Falset. Per exemple, es documenta una aglomeració de “crosos” al mas d’Andreu Martí 

del terme de Falset, tal com mostren les afrontacions d’un “cros” d’argent que va ser 

arrendat a nou miners vinguts de Sardenya l’any 1350.1668 

                                                                                                                                                                          
1665 Les antigues instal· lacions de la Mina Mineralogia es troben al centre de la fotografia, en un 

segon pla. A més, al fons a la dreta també es divisen les instal· lacions abandonades de la Mina Règia 
(Bellmunt del Priorat) i, al darrera, la vila de Bellmunt del Priorat. 

1666 M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.330. 
1667 Vegeu el doc.núm.35 de l’apèndix documental. 
1668 Doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
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Amb la qual cosa, eren diverses i diferents companyies les que es feien càrrec de 

l’explotació dels recursos minerals en una mateixa àrea minera. Per tant, el comte 

s’assegurava una producció continuada en cas que alguna de les companyies descuidés 

l’explotació d’un dels “crosos”. De tota manera, cal recordar que les ordinacions 

establien que, si els miners estaven dos mesos sense atendre l’extracció de mineral, 

qualsevol altra persona —amb la pertinent confirmació per part de l’administrador— 

podia prendre’ls el “cros” sense oposició.1669 En tot cas, també n’afavoria la producció i 

el rendiment el fet que cada companyia només es concentrava en explotar la pròpia 

concessió. Finalment, aquesta distribució i concentració dels “crosos” també havia de 

permetre al comte tenir un major control sobre el desenvolupament d’una explotació 

que estava en mans —fins a cert punt— de companyies independents.    

En aquest sentit, tal com hem vist en parlar —en l’apartat corresponent— de les 

ordinacions, els miners que obtinguéssin llicència per explotar un “cros” d’argent 

havien d’assolir una determinada fondària d’excavació en un termini establert de pocs 

dies. De tota manera, els dies que va establir el comte com a termini per posar en marxa 

l’excavació van variar de les primeres a les segones ordinacions: els tres dies que es van 

estipular inicialment es van ampliar després fins a cinc, segons el document del 1344 

que s’ha conservat, mentre que amb l’aplicació de les ordinacions del 1348 es van 

deixar deu dies de marge. En qualsevol cas, tant les disposicions de la normativa del 

1344 com del 1348 coincideixen a dir que, en tants dies com estipulaven cadascuna, la 

profunditat que havien d’assolir aquells que disposessin d’un “cros” era de sis pams 

d’alna. Dins del termini establert, havien de començar a obrar la mina i “metre ·VI· 

palms d’alna de pregon”.1670 Segons Francesc Teixidó i Puigdomènech, el pam d’alna a 

Falset equivalia a 19’437 centímetres cap a finals del segle XVI .1671 Per tant, prenent 

com a referència aquesta informació —tenint en compte que són dades d’una altra 

època—, els miners havien d’assolir una fondària de poc més d’un metre en pocs dies. 

Els miners havien d’obrir el que en la documentació —quan es determinen les 

dimensions de les concessions— s’anomena “la bocha del huyll del cros”. Així doncs, 

en base a aquesta expressió utilitzada per designar l’entrada de la mina, que s’ubicava a 

                                                           
1669 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 9 de 

les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1670 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 9 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1671 F.TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH (2008-2009), Pesos, mides i mesures al Principat..., vol.III, 

pàg.1170. 
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nivell del sòl i al mig de la concessió, suposem que els “crosos” d’argent eren 

explotacions amb pous verticals i galeries subterrànies.1672 

En aquest sentit, és interessant la informació que ens aporta la carta que va enviar 

l’infant Pere al batlle de Falset perquè es respectés la distància que hi havia d’haver 

entre el “cros” d’argent d’en Pere Codina i els que s’hi comencessin al costat, a la zona 

de l’Esparver. En el text, datat el 28 de febrer del 1347, s’exposa que s’havia de 

mantenir una distància de quinze alnes “coste amont anvers la dite vila”.1673 Per tant, la 

boca de mina de l’explotació estava situada presumiblement en una vessant. L’orografia 

del terreny i la informació de la documentació —com veurem seguidament— ens fan 

suposar que el més probable és que s’excavessin pous verticals o amb una pendent 

pronunciada iniciats a nivell del sòl, més que no pas forats de mina horitzontals amb 

l’entrada excavada a la vessant. 

Malauradament, no s’han documentat descripcions de les característiques físiques 

del treball subterrani als “crosos” d’argent en època del comte Pere. Tanmateix, el fet 

que fins a nou miners sards arrendessin i treballessin la mina de plata de Ramon 

Codines i Ramon Ferrer el 1350,1674 deixa entreveure que les explotacions devien ser de 

grans dimensions. És de suposar que l’extensió global sota terra, amb diverses galeries 

d’extracció i potser amb més d’un pis o altura, havia de ser suficient per albergar —com 

a mínim— el treball de nou persones alhora. A més, com hem vist anteriorment, aquest 

“cros” d’argent estava ubicat en una terra del mas d’Andreu Martí, al terme de Falset, i 

estava envoltat d’altres explotacions. Per tant, les possibilitats d’explotació minera de la 

plata en aquest sector del terme de Falset eren elevades. 

 

Reprenent el tema de les accions dutes a terme per iniciar l’explotació, un cop 

finalitzat el termini per assolir els sis pams d’alna de profunditat inicials, els miners 

disposaven d’uns pocs dies més per “exarciar” la mina. De fet, el termini per dur a 

terme aquesta segona operació també era diferent en ambdues ordinacions: dels vuit 

                                                           
1672 En aquest context, la informació que aporta Montserrat Flores a partir de l’estudi d’un document 

datat el 1421, sobre l’anomenat “cros” del Constantí, pot ser útil. Tot i que es tracta d’una explotació 
minera d’una època posterior a la que estudiem, pot servir per acabar de definir com eren els “crosos” 
d’argent a mitjan segle XIV  a la zona minera de Falset–Bellmunt i corroborar que es tractava 
d’excavacions subterrànies. Vegeu: M.FLORES (2003), “Les mines de Bellmunt...”, pàg.15. Així mateix, 
en base a les característiques dels filons de la zona d’Esparvers, Joan Abella i Creus també és del parer 
que es feien pous verticals en època medieval. Vegeu: J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la 
conca de Bellmunt..., pàg.22. 

1673 Doc.núm.15 de l’apèndix documental. 
1674 Doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
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dies que tenien els miners segons les del 1344 passaren a tenir-ne deu amb la 

promulgació de les del 1348.1675 

Malgrat que aquesta clàusula era clara i concissa, no queda del tot clar a què es 

refereix la documentació quan es parla d’“exàrcies”. Per definició i per analogia amb 

altres activitats, l’eixàrcia hauria de ser el cordam o conjunt de cordes usades en 

l’explotació minera.1676 En el cas que ens ocupa, utilitzades per arranjar la concessió i la 

mina. Les disposicions de les ordinacions, però, no són gaire explícites en aquest sentit. 

 Tant el 1344 com el 1348, la normativa tan sols estableix que tota persona que 

disposés d’un “cros” d’argent —després d’assolir la fondària estipulada— l’havia 

d’haver “exarciat de exàrcia covinent” dins del termini convingut.1677 Altrament, en les 

ordinacions, també es va disposar que aquell que gosés “emblar” (robar)1678 o “abcegar” 

(amagar)1679 alguna “mena” d’argent o alguna “exàrcia” que fos a servei dels “crosos” 

seria penjat.1680  

A més, són poques les notícies documentals que tenim sobre les estructures i les 

eines que estaven associades amb les explotacions mineres de mitjan segle XIV . 

Tanmateix, se’n conserven algunes dades interessants en dos dels capítols de l’avinença 

que feren el comte Pere de Prades, Ramon Codines i Ramon Ferrer, d’una banda, i els 

miners vinguts de l’illa de Sardenya, de l’altra, sobre la cessió de l’explotació d’un 

“cros” d’argent al terme de Falset. D’acord amb el que establia aquesta convinença —

ratificada el 29 de març del 1350—, els sards es comprometeren a treballar-hi 

diligentment i contínua durant dos anys i, en finalitzar aquest període de cessió, havien 

de tornar i lliurar el “cros” tal com els havia estat entregat, en el mateix estat. 

Efectivament, es fa referència a aquesta qüestió en els capítols 2 i 8 de l’avinença:  

                                                           
1675 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 9 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). Val a dir que, igual que 
succeeix amb el termini per assolir la fondària estipulada, en la còpia de les ordinacions del 1348 que es 
va incloure en el primer llibre d’administració de Joan de la Seda —s’ha comentat en l’apartat dedicat a la 
normativa—, hi ha un “·V·” escrit al damunt del “·X·” ratllat. Amb la qual cosa, és possible que es 
reduïssin els dies de termini, de deu a cinc dies, o almenys es va meditar fer-ho. Vegeu, a l’apèndix 
documental: doc.núm.31, còpia “C:”. La referència exacta de la qual correspon a: ADM, secció Entença, 
lligall 1, doc.núm.45, fol.37v [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 48, fotograma 372]. 

1676 Vegeu la veu “EIXÀRCIA f. ” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-
balear... (http://dcvb.iec.cat/). 

1677 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 
capítol 9 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 

1678 Vegeu la veu “1. EMBLAR v. tr. ant. || 1.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari 
català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 

1679 Vegeu la veu “ABCEGAR v. tr. ant. || 2.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari 
català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/).  

1680 Vegeu el capítol 9 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i l’11 de 
les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
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“[ Capítol 2:] Ítem, lexaren los dits Ramon Codines e Ramon Ferrer lo 
cros damunt dit als dits sarts ben escurat e exarciat de torn e de cordes, de 
pichs, de mall, de anclusa, de manxes e d’altres exàrcies e ferraments a 
aquell necessaris.”  

“[ Capítol 8:] Ítem, que complits los dits ·II· anys los damunt dits 
sarts dejen e sien tenguts encontinent retre e deliurar lo dit cros als dits 
Ramon Codines e Ramon Ferrer bé exarciat e escurat en aquell estament 
que·ls és estat liurat, exarciat e escurat, ab tots los pichs, mall, enclusa, 
manxes e altres exàrcies e ferraments que \són/ en lo dit cros, en aquell 
estament que reebuts los han. Les quals exàrcies e ferraments són estats 
meses en scrit, del qual fo liurat ·I· als dits Ramon Codines e Ramon 
Ferrer e altre als sarts damunt dits”.1681  

Per tant, indirectament, s’han pogut documentar quines eren les eines fonamentals i 

essencials que utilitzaven els miners per poder dur a terme l’extracció de mineral en un 

“cros” d’argent. Malgrat tot, també cal assenyalar que només amb les dades d’un únic 

document seria agosarat establir que aquestes eren les eines i aparellaments que hi havia 

en tots els “crosos”. Si més no, per poder tenir-ne una referència, és interessant 

desgranar la informació que ens aporta aquest text de l’any 1350. El qual, a més, permet 

tenir una visió més àmplia de la definició de l’“exarciat” en aquest context. 

A la vista d’aquestes clàusules de l’avinença amb els sards, sembla que les 

“exàrcies” no es corresponien exactament a l’estructura de fusta que servia per sostenir 

les galeries de la mina, com planteja Montserrat Flores.1682 De la manera que s’utilitza 

la paraula aquí, dóna la sensació que es podria tractar d’un nom genèric per referir-se al 

conjunt d’aparells, instruments, eines o estris utilitzats en els treballs miners. És a dir, 

més que a l’estructura de fusta d’apuntalament, les expressions “e d’altres exàrcies e 

ferraments a aquell necessaris” o “altres exàrcies e ferraments que \són/ en lo dit cros” 

sembla que al·ludeixin —de forma general— als aparellaments i eines bàsiques per 

poder tirar endavant l’explotació minera. És més, en exposar que els arrendadors 

deixaven el “cros” als sards “ben escurat e exarciat”, creiem que es fa referència al fet 

que estava net (escurat) i equipat (eixarciat) amb tots els aparellaments i eines que —en 

el capítol 2 de l’avinença— se citen just a continuació: torn, cordes, pics, mall, enclusa, 

manxes i altres. 

Altrament, com hem vist, les ordinacions deixaven pocs dies de marge als miners 

—un cop concedida la llicència d’explotació— per començar a excavar en el “cros” i 

                                                           
1681 Doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
1682 Vegeu: M.FLORES (2003), “Les mines de Bellmunt...”, pàg.17. 
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per proveir-lo “de exàrcia covinent”.1683 De fet, aquest “exarciat” s’havia de realitzar i 

havia d’estar enllestit després d’assolir una fondària de poc més d’un metre. Per tant, és 

de suposar que haver “exarciat de exàrcia covinent” la mina podria tenir un significat 

proper al d’instal·lar, arranjar i preparar adequadament tot allò necessari per iniciar 

l’explotació a fons del “cros”. La qual cosa té sentit, especialment, si tenim en compte 

els escassos dies de marge de què disposaven els miners per fer-ho.  

Així doncs, en aquest marc, l’eixàrcia també devia ser molt més que el cordam 

utilitzat en l’activitat minera.1684 De forma genèrica, possiblement, feia referència al 

conjunt d’elements i utensilis de fusta, de corda, de lona o els objectes de fibra vegetal 

(com podrien ser cabassos o senalles) necessaris per començar a treballar a la mina. En 

qualsevol cas, aquest és un tema que no s’ha pogut resoldre només analitzant la 

documentació que s’ha conservat d’època del comte Pere. No s’ha pogut, doncs, 

determinar amb exactitud el significat del mot “exàrcia”. 

Molt menys problemàtica ha estat la definició i interpretació dels aparells i eines 

que se citen explícitament en ambdós capítols de l’avinença del 1350 amb els miners 

sards: torn, cordes, pics, mall, enclusa i manxes.1685  

Pel que fa al torn i les cordes, formarien part d’un sistema d’elevació mecànic per 

poder treure a la superfície el material excavat (“menes” i roques estèrils). Altrament, 

també és possible que servissin per evacuar l’aigua que hi pogués haver a les galeries 

subterrànies provinent de filtracions o, fins i tot, per pujar i baixar els mateixos miners. 

En tot cas, essencialment, el torn era una màquina simple formada per un cilindre 

giratori accionat manualment —voltejant els mànecs o palanques que el feien girar—, al 

qual se li enrotllava una corda. A cada extrem d’aquesta corda hi havia un ganxo de 

ferro on es penjaven els cubells on es dipositava el material excavat. Amb la qual cosa, 

fent girar el cilindre, mentre un dels recipients ascendia carregat, l’altre baixava buit pel 

pou vertical, i així successivament (vegeu figura 55).1686 La utilització d’un torn manual 

demostraria també que el treball en els “crosos” d’argent era amb pous verticals i 

galeries subterrànies. 

                                                           
1683 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 9 de les ordinacions del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1684 Per definició i per analogia amb altres activitats, en aquest context, l’eixàrcia hauria de ser el 

cordam o conjunt de cordes usades en l’explotació minera. Vegeu la veu “EIXÀRCIA f. ” a: 
A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/).  

1685 Vegeu, més amunt, els capítols 2 i 8 del doc.núm.53 de l’apèndix documental. 
1686 Vegeu la veu “TORN m. || 2.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-

balear... (http://dcvb.iec.cat/). Trobareu més informació sobre aquest i altres tipus de torns, per exemple, 
a: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.161-175 (LIBRO VI). 
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FIGURA 55. Torn manual per a elevació del material excavat, segons un dibuix 
de Georgius Agricola (1556)1687 

 

Entre d’altres, els pics devien ser l’eines fonamentals que utilitzaven els miners per 

percudir al front d’arrencada1688 de la mina i, d’aquesta manera, poder arrencar la roca i 

el mineral. Aquest material era extret del “cros” amb l’ajuda del torn i, un cop fora, les 

“menes” eren seleccionades. La citació del mall i l’enclusa en l’avinença del 1350 

demostra que els miners copejaven les “menes” que extreien dels “crosos”. Segurament, 

aquests primers cops que rebien eren per deixar-ne només les parts on hi havia realment 

el mineral útil. És a dir, es feia per separar el mineral útil de la roca i d’altres estèrils 

superficials. Amb la qual cosa, a més, també se’n facilitaria el transport. Entenem que la 

“granalla” que es registra juntament amb les “menes” en els llibres d’administració i de 

comptabilitat provenia majoritàriament d’aquest procediment inicial per desbastar la 

“mena”.  

                                                           
1687 G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.162 (LIBRO VI). 
1688 El front d’arrencada és l’indret d’una mina, o d’una pedrera, on s’extreu el mineral o la pedra. 

Vegeu, per exemple: O.RIBA (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.488 
(http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 
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Els darrers estris que se citen en el document analitzat són les manxes. Les quals 

devien ser utilitzades, principalment, per ventilar les galeries subterrànies i renovar-ne 

l’aire viciat (per les llànties, la respiració dels miners...).1689 La llista d’aparells i eines 

dels capítols de l’avinença amb els sards, però, acaba amb l’expressió “e d’altres 

exàrcies e ferraments”. Per tant, a més dels que s’han mostrat, és evident que es devien 

utilitzar altres instruments i estris en els “crosos” d’argent (vegeu figura  56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 56. Instruments i estris utilitzats per treballar a les mines, segons un 
dibuix que il�lustra l’obra Pirotechnia de Vannuccio Biringuccio 
(1540).1690 

 

Per exemple, com s’ha apuntat en l’apartat anterior,  les senalles (cabassos d’espart 

o palma) devien ser els recipients utilitzats en les explotacions mineres per contenir i 

traginar les “menes” excavades, bàsicament, per la flexibilitat i manejabilitat que 

proporcionen. De fet, en el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de 

Joan de la Seda, s’ha documentat que alguna de les “menes” estava guardada, a la “casa 

de les menes”, dins d’“una senayla” o “senaylla”.1691  

                                                           
1689 Trobareu informació sobre diferents mecanismes de ventilació que s’utilitzaven al segle XVI  a: 

G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.207-221 (LIBRO VI). 
1690 V.BIRINGUCCIO (1559 [1540]), Pirotechnia..., fol.12v (Proemio). 
1691 Doc.núm.22, fol.7r i 11r (a l’apèndix documental). Vegeu també: doc.núm.41 de l’apèndix 

documental, fol.2r. 
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Amb relació a aquesta qüestió, a més, també tenim notícia d’un incendi que es va 

produir en un dels “crosos” d’alcofoll que hem citat anteriorment. Aquestes són les 

paraules amb les quals s’iniciava una missiva de l’infant Pere al batlle de la vila de 

Falset, Pere Griso, datada el 6 de novembre del 1358: 

“Per persones dignes de fe, havem entès que d’aquests dies se pres de 
nit foch al cros dels Taulers, situat en terme de Falçet. Lo qual foch cremà 
lo porxo e lo torn e les forques e tots altres aparellaments de fusta del dit 
cros que eren sobre terra e dins lo dit cros”.1692  

Així doncs, en aquesta ocasió, hi ha una breu descripció de les estructures de fusta 

d’una mina dedicada a l’explotació de l’alcofoll. Tot i que el retrat és concís, es parla 

específicament de l’existència d’un porxo, d’un torn i de forques. Per tant, almenys el 

torn, era un element comú en aquest “cros” d’alcofoll i en la mina d’argent que Ramon 

Codines i Ramon Ferrer van arrendar a nou miners de Sardenya l’any 1350. Com s’ha 

exposat abans, el torn era una màquina manual que servia per facilitar l’extracció a la 

superfície del material excavat, l’aigua de les explotacions o, fins i tot, els mateixos 

miners. Pel que fa al porxo i les forques, eren estructures de fusta —situades a l’exterior 

del “cros”— per cobrir l’espai que ocupava superficialment l’entrada del forat o pou de 

mina (vegeu figura 57).  A més, també cal destacar que per fer referència a les 

construccions de fusta que hi havia a l’exterior i a l’interior del “cros” es parla 

d’aparellaments i no d’eixàrcies. Per tant, aquesta circumstància recolzaria la idea que 

les eixàrcies no eren les estructures de fusta per apuntalar i fermar adequadament les 

galeries de la mina. 

Una de les dificultats a les quals havien de fer front els minaires era la filtració i 

l’acumulació d’aigua en les explotacions mineres.1693 Per tal de resoldre aquest 

problema, a més de treure-la amb els cubells elevats pel torn manual, es van fer 

albellons. És a dir, es van construir canals o conductes —en un pla inclinat— per donar 

sortida a les aigües existents en els “crosos”. De fet, dos documents de l’any 1352 

parlen de la construcció de sengles albellons en dues zones mineres diferents, ubicades 

prop de Falset.1694 Tanmateix, un d’ells es va iniciar alguns anys abans.  

 

 

 

                                                           
1692 ADM, secció Prades, lligall 15, doc.núm.198(1), fol.49r-49v [reproducció en microfilm: ADMC, 

rotlle 95, fotogrames 379-380]. 
1693 J.SÁNCHEZ GÓMEZ (1989), De minería, metalúrgica y comercio de metales..., vol.I, pàg.51. 
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FIGURA 57. Pous de mina verticals i estructures de fusta exteriors, segons un 
dibuix de Georgius Agricola (1556).1695 

 

Cap a l’any 1348 o potser abans,1696 Bernat Totzó, el conseller Jaume Fiveller, 

Ramon Favara, Bartolí de Molins, Mateu Morató i Guillem Claris, habitants del lloc de 

                                                                                                                                                                          
1694 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.66 i doc.núm.71. 
1695 G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.105 (LIBRO V). 
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Falset, van començar a fer un albelló per on desguassar l’aigua de les mines que hi 

havia i s’obririen a la coma o muntanya anomenada d’en Munttornés: “quendam 

albalonum, per quem distillerentur seu excolerentur aque existens in quibusdam crosis 

qui sunt in coma seu montanea vocata d’en Munttornés, et de aliis etiam crosis que de 

cetero ibidem fient”.1697 Tanmateix, van estar tres anys que no hi van obrar, ni en les 

mines ni en l’albelló. Per la qual cosa, en base al que establia una ordinació anterior del 

comte Pere, van perdre el “cros”, l’albelló i el dret que hi tenien. Segons el manament 

del comte, qualsevol que cessés el treball en les mines durant un any i un dia (“per 

unum annum et diem”) perdria el “cros”.1698 Per tant, en base a aquesta disposició 

aplicada, és més que probable que els “crosos” de la coma o muntanya d’en Munttornés 

fossin majoritàriament i potser exclusivament per explotar l’alcofoll (galena). Aquest 

període d’inactivitat tan dilatat en el temps no es correspon amb el que establien les 

ordinacions per a l’explotació minera de l’argent. Segons les quals, com s’ha exposat en 

parlar-ne, el termini màxim d’abandonament era molt inferior. Els miners havien de 

treballar en el “cros” d’argent contínuament i, per llei, només podien abandonar-ne les 

labors mineres durant menys de dos mesos a l’any.1699 Malgrat tot, la menció de les 

“menes” d’argent en el document —com veurem— fa que no es pugui descartar la 

possibilitat que esporàdicament també s’hi explotés el metall blanc. 

En qualsevol cas, el dia 4 d’abril del 1352, l’infant Pere va concedir als mateixos 

sis homes de Falset —el conseller Pere Fiveller substituïa al difunt Jaume Fiveller en la 

concessió—, de nou, llicència i plens poders per reemprendre i acabar la construcció de 

l’albelló que havien començat a fer ells mateixos a la muntanya d’en Munttornés.1700 El 

comte en va valorar positivament la súplica que li van fer i va tenir en compte la gran 

quantitat de diners que hi havien invertit inicialment i la que hi faltava encara per gastar. 

Per la qual cosa, amb la concessió renovada, també els atorgava que, en acabar-lo, el 

podien tenir i posseir a perpetuïtat. A més, podien obrir “crosos” en aquella coma i als 

                                                                                                                                                                          
1696 Tenim notícia de l’inici de la construcció d’aquest albelló per un document posterior, del 4 

d’abril del 1352, però l’única dada cronològica que ens aporta el text és que les obres van estar parades 
durant tres anys. De tota manera, és evident que van començar a fer l’albelló abans de mitjan 1348 perquè 
un dels que va participar inicialment en la construcció era el conseller Jaume Fiveller. El qual va morir, 
com hem comentat en apartats anteriors, a finals de l’estiu o principis de la tardor del fatídic any 1348. De 
fet, en la concessió renovada del 1352 —com analitzarem seguidament— ja s’especifica que aquest 
conseller comtal era difunt: “dilecto consiliario nostro Jacobo Fivellari, quondam”. Vegeu, a l’apèndix 
documental: doc.núm.66. 

1697 Doc.núm.66 de l’apèndix documental. 
1698 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.66. 
1699 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i el 

capítol 9 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
1700 Doc.núm.66 de l’apèndix documental. 
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voltants, fins als cims de les muntanyes pròximes, com eren aigües vessants, i fins als 

límits de la mateixa coma i muntanya de Munttornés en direcció cap a l’albelló. De fet, 

en el text, es descriuen de forma força detallada les afrontacions d’aquest darrer sector: 

per una part, en les tinences de Ramon Codines, Pere Radicoris i Pere Perules, afrontava 

amb la vinya de Mossé Ravaya, amb l’era de Pere Rei i amb les tinences de Bartolí de 

Molins, en Ferrandello, difunt, Ramon Soler i l’hereu de Ferrer Domènec, a través del 

camí que anava al bosc d’Infern; per l’altra, amb l’honor de Mateu Vallès, difunt, 

Berenguer Folch i Bernat Móra, amb la sort del colomer1701 de Bernat de Fornols, 

difunt, i amb la sort de na Barona; i, finalment, amb l’hort del dit Bernat Totzó i amb el 

torrent de la font del Pohador. 

En aquell indret, clarament delimitat en el document —però que no ha estat 

localitzat en l’actualitat—, hi podien cercar, aplegar i agafar “menes” d’argent, 

d’alcofoll o d’altre metall. De les quals, però, n’havien de donar al comte la part que li 

pertanyia per dret: de les d’argent, el que establien les ordinacions; i, de les “menes” 

d’alcofoll, aquella part que era de costum donar-li fins llavors. Altrament, en el mateix 

document, el comte també els va concedir —als sis emprenedors de Falset— que 

aquells que obrissin “cros” en aquell lloc en un futur, pel fet d’aprofitar-se de la 

infraestructura de desguàs creada, haurien d’entregar-los sempre una part de la “mena” 

trobada. D’una banda, de totes les “menes” que tinguéssin i se n’obtingués argent, els 

n’haurien de donar la vintena part després d’haver pagat la part pertanyent al comte per 

dret. D’altra banda, pel que fa a les d’alcofoll, en rebrien la quinzena part després de 

llevar la proporció que n’acostumava a rebre el comte. De fet, aquest cànon esdevenia 

una mena de compensació per totes les despeses fetes en la construcció de l’albelló. El 

comte també deixava clar que si abandonaven els treballs en el “cros” —no hi 

treballaven de forma continuada— podrien perdre’l a favor d’algú altre. No així 

l’albelló, que el podien tenir i posseir a perpetuïtat un cop finalitzat, ni el dret sobre part 

de la “mena” trobada que se’n derivava. Els quals conservarien. 

Finalment, en el document, també es deixa constància i es certifica que, de la part 

que en tenia Mateu Morató (un sisè del total), hi participaven també el conseller i 

majordom Francesc de Fontcoberta i l’escrivà Bernat de Fàbrega. Concretament, el 

primer tenia la meitat d’aquella part i el segon, de la mateixa, mig quartó. A més, el 

mateix Bernat de Fàbrega també posseïa un altre mig quartó de la part de Bartolí de 

                                                           
1701 Lloc on hom cria els coloms. 
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Molins.1702 En definitiva, un cop més, es constata la participació i les inversions per part 

de personatges importants dins de la cort comtal i poc relacionats amb el treball a peu de 

mina. De fet, només cal recordar el rang d’alguns dels sis concessionaris d’aquest 

atorgament: Bernat Totzó era el batlle de Falset1703 i tant Jaume com Pere Fiveller eren 

—com s’exposa en el mateix text— consellers de l’infant Pere.  

Pel que fa al segon dels albellons que es documenten, s’ubicava al lloc anomenat 

Bassa d’en Bou. Més concretament, es va fer prop d’un tros de terra d’en Marçà i de les 

vinyes de Pere Móra, d’en Marçà i de Pere Baya: “in loco vocato Basa d’en Bou, prope 

quoddam trocium terre d’en Marçà et vinea Petri Moram et vinea d’en Marçà et vinea 

Petri Baya”.1704  

De fet, en tenim notícia de la construcció per un ordenament comtal, datat el 15 de 

maig del 1352, a favor de Guillem Borrell, Bertran de Revell, Vidal Rojals, Antoni 

Roda, Gregori Aragonès, Leonardo de Dino, Bernat Pedrolo i Bernat Vilar, habitants de 

la vila de Falset. Segons el qual, aquells que tinguéssin “cros” a la zona i fessin ús de 

l’albelló haurien de donar una part de les “menes” trobades als esmentats falsetans, que 

eren els qui feien l’albelló, ja que en treurien profit d’aquell ús. Efectivament, es tracta 

de la mateixa proporció de “mena” que en la concessió anterior: la vintena part de les 

“menes” que tinguéssin argent i la quinzena de les d’alcofoll, havent-ne donat al comte 

la part corresponent.1705  

És destacable, també en aquest cas, que hi participessin persones directament 

vinculades amb la gestió de l’explotació minera. Entre els que construeixen l’albelló, hi 

ha l’administrador de les “menes” d’argent, Bertran de Revell, i l’assajador, Leonardo 

de Dino. Un cop més, és palpable la participació de personatges importants en el 

desenvolupament de l’activitat minera. Això sí, sempre com a patrocinadors o inversors, 

mai com a treballadors manuals. Aquesta qüestió està relacionada amb tot el que s’ha 

comentat sobre els parçoners i companyons de les mines d’argent, en parlar de la 

composició de les companyies mineres.  

Així doncs, tant en aquest text com en l’anterior, es fa esment de les “menes” que 

continguéssin argent en parlar de la part que s’havia de donar als promotors de l’albelló: 

“menis tenentibus et de quibus exeat argentum” 1706 i “menis tenentibus argentum”.1707 

                                                           
1702 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.66. 
1703 Vegeu, per exemple, a l’apèndix documental: doc.núm.15, doc.núm.70 i doc.núm.73. 
1704 Doc.núm.71 de l’apèndix documental. 
1705 Vegeu el doc.núm.71 de l’apèndix documental. 
1706 Doc.núm.66 de l’apèndix documental. 
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Per la qual cosa, aquesta puntualització podria estar denotant una certa diferenciació 

entre les pròpiament dites “menes d’argent” i les que simplement contenien 

residualment el metall blanc. En qualsevol cas, com hem comentat abans, el fet de ser 

esmentat, fa que no es pugui descartar que també en aquesta zona —com en la de la 

muntanya d’en Munttornés— hi haguéssin minerals amb plata beneficiable. 

Malauradament, com s’ha exposat en l’apartat anterior, no s’han pogut ubicar amb 

exactitud cap de les dues zones on es van començar a construir els dos albellons citats. 

Les dues localitzacions, la coma o muntanya d’en Munttornés i la Bassa d’en Bou, no 

han estat identificades amb espais territorials actuals. En tot cas, existeix encara avui a 

Falset l’anomenat Portal del Bou.1708 El qual era un dels accessos a la vila a l’edat 

mitjana —al flanc nord-oest del nucli antic— i podria estar relacionat amb el topònim 

medieval. 

 

Pel que fa als “crosos” d’argent, una de les principals zones d’explotació estava 

ubicada al paratge anomenat Esparvers del terme de Falset. Al marge d’aquesta àrea 

concreta, documentada —com hem vist en l’apartat anterior— en diversos textos de 

l’època del comte Pere i posteriorment, és possible que es fessin extraccions de mineral 

per a l’obtenció d’argent en altres zones del terme falsetà. És el cas dels llocs on es van 

construir els albellons per desguassar l’aigua de les mines que hem explicat. És difícil, 

però, identificar aquestes altres àrees d’explotació minera. 

A més, per regla general, el nom dels diferents “crosos” d’argent estava definit per 

la companyia que els explotava. Entre d’altres, en els llibres de comptabilitat i 

d’administració de l’explotació minera d’època del comte Pere, n’hi ha diversos 

exemples: “el cros d’en Jacmó Fiveller, d’en Jacmet Esteve e d’en Favara”1709, “el cros 

d’en Jaymó Fiveller, d’en Jacmó Esteve e d’en Favara”1710, “del cros d’en Codinas”1711, 

“del cros d’en Codines”1712, “del cros vell d’en Codines”1713, “del cros d’en Ferriol”1714, 

“del cros d’en Jacme de Besanta, de mestre Bertran, d’en Codines e dels hereus d’en 

Lunardo”1715 i “del cros d’en Besanta etcètera”1716. Aquesta identificació nominal de les 

                                                                                                                                                                          
1707 Doc.núm.71 de l’apèndix documental. 
1708 Vegeu, a l’apartat anterior de la present tesi doctoral, la figura 48: “El Portal del Bou (Falset)”.  
1709 Doc.núm.22, fol.11v (a l’apèndix documental). 
1710 Doc.núm.41, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1711 Doc.núm.54, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1712 Doc.núm.72, fol.13r (a l’apèndix documental). 
1713 Doc.núm.72, fol.20v (a l’apèndix documental). 
1714 Doc.núm.72, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1715 Doc.núm.72, fol.14v (a l’apèndix documental). 
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explotacions mineres es manté i es repeteix després de l’època del comte Pere. De fet, 

en el cinquè quadern de comptes de l’administrador Bertran de Revell, on es registren 

dades des del juliol del 1361 fins al juny del 1362, n’hi ha molts més exemples.1717  

Si bé és evident que el nom de cada mina d’argent venia determinat per la 

companyia que n’explotava el recursos, també és cert que alguns dels noms van 

perdurar en el temps. N’és un exemple el citat “cros vell d’en Codines” . El qual, tot i 

que fos explotat per un altre grup de “conpanyons”, mantenia una vinculació nominal 

amb la companyia que n’havia tingut els drets amb anterioritat: “Diluns, XVI die de 

març [del 1360], pesaren la mena de madona de Pau e de sos conpanyons e pesa, del 

cros vell d’en Codines (...)”.1718 Per tant, era un “cros” que Ramon Codines devia 

abandonar o cedir i va ser explotat per altres miners. El nom del qual, però, es va 

mantenir i perdurar. 

En tot cas, aquestes denominacions nominals en dificulten la localització 

geogràfica. La manca de referents toponímics en el nom fa impossible saber amb 

exactitud on estaven situats aquests “crosos” d’argent més enllà del que ja s’ha 

comentat. Encara més difícil és determinar on van ser trobades aquelles “menes” que es 

van recollir en les terreres de les mines o a camp obert. 

 

A més del treball a l’interior dels “crosos”, és evident que també es recollien 

aquells minerals aprofitables que s’anaven trobant pel terme. Especialment, també es 

recollien “menes” als terrers de les explotacions mineres. Per exemple, en el seu primer 

llibre d’administració de les “menes” d’argent, Joan de la Seda “met en reebuda per ·I·  

gra de mena lo qual havien trobat en Bernat Ferrer e sos companyons al sòl del terrer 

d’en Bonamich”.1719 Una altra mostra la trobem en un bifoli on es van registrar algunes 

“menes” d’argent el 12 de febrer del 1350: “Pesa la mena qui és del solà d’en Fuster, de 

les companyies d’en Bertolí Ferrer, d’en Laonardo, d’en Francesch Pineda”.1720  

Altrament, també són destacables les “menes” d’argent que es van registrar, en el 

llibre de comptabilitat del 1352-1360, com a “menes” que havien estat trobades. Les 

quals, per la informació i descripció que aporta el quadern, creiem que —

majoritàriament— es tracta de petites quantitats de mineral descobertes de forma 

                                                                                                                                                                          
1716 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
1717 Vegeu el doc.núm.87 de l’apèndix documental. 
1718 Doc.núm.72, fol.20v (a l’apèndix documental). 
1719 Doc.núm.22, fol.9v (a l’apèndix documental). 
1720 Doc.núm.51, fol.1r (a l’apèndix documental). 
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fortuïta i casual, ja sigui per part de miners o per altres persones que no estaven 

vinculades amb l’explotació minera. És possible, doncs, que fossin fruit de la recerca a 

les terreres però també que haguessin estat localitzades en altres indrets indeterminats. 

En tot cas, aquestes “menes” d’argent concretes no provenien dels treballs d’extracció 

realitzats a les mines ni del rentat de terres. De fet, en tots els casos, només s’anomena 

una persona com a responsable de la descoberta: “·Ia· peçeta de de1721 mena que trobà 

en Jacme Steve”1722, “pesa en Maçot · I· grexarç que havia trobat”1723, “· Ia· peceta de 

mena que havia trobada en Miquell Spelta”1724, “la mena que·n Jacme Steve trobà a la 

Coma Torta”1725, “· Ia· poca de mena que trobà en Salvador Ferrer”1726, “· Ia· poceta1727 

de mena que·n Pericó Bover trobà els croses com hom n’a a la fusina”1728  i “una onça 

de mena que havia trobada en Porquar”1729. 

En qualsevol cas, al marge de l’origen, totes aquestes “menes” trobades per 

casualitat van ser gestionades en el marc de l’explotació minera de l’argent. Per tant, hi 

estan estretament vinculades. 

Amb relació a aquesta qüestió, a més de la cerca a les terreres de les explotacions, 

també es va practicar el rentat de terres per tal d’optimitzar els recursos minerals. Per 

exemple, tenim constància d’aquesta activitat en el llibre de registre de les “menes” 

d’argent del 1352-1360. Tot i que són diverses les referències a “terres lavades”, 

numèricament, són poques i puntuals comparades amb la resta. En tot cas, en aquest 

quadern del 1352-1360, n’hi ha alguns exemples: “Pesa la mena rossa de les terres que 

mestre Bertran lava del cros d’en Ferriol”1730, “pesam mena de terra e de lavadiç d’en 

Berenguer Mestre e de sos companyons”1731, “pesam mena de terra e de lavadiç que era 

pròpria d’en Berenguer Mestre”1732, “pesam les terres lavades d’en Berenguer 

Mestre”1733, “pesa l’argent que·n Ramon Codines tragué de · Ia· liura e miga de terres 

que lava del seu cros”1734, “pesa en Codines mena que era de terres que havia 

                                                           
1721 Sic. 
1722 Doc.núm.72, fol.9r (a l’apèndix documental). 
1723 Doc.núm.72, fol.10v (a l’apèndix documental). 
1724 Doc.núm.72, fol.11r (a l’apèndix documental). 
1725 Doc.núm.72, fol.12r (a l’apèndix documental). 
1726 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
1727 Sic. 
1728 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
1729 Doc.núm.72, fol.21r (a l’apèndix documental). 
1730 Doc.núm.72, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1731 Doc.núm.72, fol.5v (a l’apèndix documental). 
1732 Doc.núm.72, fol.6r (a l’apèndix documental). 
1733 Doc.núm.72, fol.11r (a l’apèndix documental). 
1734 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
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lavades”1735 i també “pesa la mena lavada dels dits companyons”1736. Per tant, per regla 

general, els casos en què les “menes” eren rentades eren citats explícitament en el 

registre de l’explotació. 

Malgrat tot, encara que fos residual, el rentat de terres per aconseguir “menes” 

d’argent és un fet demostrat i recurrent al llarg dels anys. Per tant, s’ha de tenir en 

compte aquesta activitat en el marc de l’explotació minera de l’argent en època del 

comte Pere perquè esdevé una forma més d’aconseguir recursos de les mines. 

El rentat de terres consistia en processar grans quantitats de terra, roques i mineral 

procedents del treball d’extracció als “crosos”. Les quals eren rentades amb l’aigua que 

discorria a través de canalitzacions artificials. Amb la informació que ens aporta la 

documentació estudiada, malauradament, és difícil establir quin mètode específic o 

tècnica concreta s’utilitzaven en aquesta zona per rentar els minerals.1737 En qualsevol 

cas, el principi que regia aquesta activitat era sempre el mateix. El mineral metal·lífer 

útil es quedava al fons dels canals o dels recipients col·lectors, pel fet de ser més pesat 

que el material petri i terrós (els estèrils). Així doncs, la terra més lleugera era arrastrada 

per la força de l’aigua canal avall. Amb la qual cosa, es produïa una purificació o 

enriquiment de les terres processades, ja que se’n recuperava el mineral útil que 

continguessin. Tota aquesta operació es duia a terme en rentadors (o “llavadors”) fets 

específicament per a aquesta activitat (vegeu figura 58). El rentat de terres, però, sembla 

que era més habitual en l’explotació de la galena (“alcofoll”) que no pas en la de 

l’argent.1738 Com hem vist, en el registre de l’explotació de l’argent d’època del comte 

Pere, les referències a “terres lavades”, “mena de terra e de lavadiç”1739 o “mena lavada” 

són puntuals.  

En definitiva, a més de la producció dels “crosos”, també cal tenir en compte 

aquestes activitats secundàries. L’explotació minera de l’argent no es limitava a 

l’extracció de les “menes” a peu de mina sinó que —quan era possible i rentable— 

s’optimitzaven tots els recursos disponibles. 

 
 

                                                           
1735 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
1736 Doc.núm.72, fol.15v (a l’apèndix documental). 
1737 Trobareu diferents mètodes de rentat de minerals, per exemple, a: G.AGRICOLA (1992 [1556]), 

De re metallica..., pàg.350-363 (LIBRO VIII). 
1738 Vegeu, en aquest sentit, l’article: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2009), “Una sentència sobre l’aigua 

del mas de Bas...”. 
1739 Amb el nom de llevadís, es coneixien vulgarment les “menes” d’alcofoll menut o molt petit que 

eren rentades. Vegeu: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2009), “Una sentència sobre l’aigua del mas de Bas...”, 
pàg.92. 
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FIGURA 58. El rentat de terres, segons un dibuix de Georgius Agricola 
(1556).1740 

 

 

7.2. LES UNITATS DE PES UTILITZADES EN L’ACTIVITAT MINERA I 

METAL�LÚRGICA 

Per poder comprendre i analitzar amb profunditat el contingut dels llibres 

d’administració i de comptabilitat de les “menes” d’argent és primordial conèixer les 

unitats de pes que s’utilitzaven i determinar-ne el seu valor exacte. Així, en aquest 

apartat, es presenten tots i cadascun dels pesos emprats en la gestió de l’explotació 

minerometal·lúrgica i la relació numèrica que existia entre ells. La voluntat és tenir una 

                                                           
1740 G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., pàg.355 (LIBRO VIII). De fet, a l’Europa de 

principis de l’edat moderna, com podem veure en aquesta obra de Georgius Agricola, existien diversos 
mètodes i tècniques per dur a terme el rentat de minerals. En aquest sentit, aquest i altres dibuixos que 
acompanyen el text del De re metallica ens serveixen per fer-nos una petita idea de quines podien ser les 
característiques dels rentadors que hi havia a l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset a la baixa edat 
mitjana. Vegeu, per tenir més informació sobre els diferents mètodes de rentat de minerals: G.AGRICOLA 
(1992 [1556]), De re metallica..., pàg.350-363 (LIBRO VIII). 
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base sòlida per poder buidar les dades i les xifres que aporta la documentació medieval, 

en especial, els llibres d’administració i de comptabilitat. És evident que, per poder 

determinar amb exactitud els percentatges d’argent de cadascuna de les “menes” o 

calcular el volum de metall blanc produït, abans s’ha d’establir la relació entre les 

unitats de pes utilitzades.   

En aquest sentit, per començar, és bàsica la informació que s’expressa en la pàgina 

inicial del primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. En 

la qual, hi ha enumerades —de forma precisa— una sèrie d’equivalències entre diverses 

unitats de pes:  

“L’unça de Barchinona és major que aquella de Sardenya, de ·I· diner de unça de Sarde[nya ...]  
Ha en lo march: V·III· unçes. Ítem, en la unça: VIII· ternals. Ítem, en [...].  
Ha en lo quintar:1741 [...], e CCXVI· march[s ...]. 
Ítem, en la rova: XXXVI· lliures, e [...] marchs. Ítem, en la [...] 
mig. Ítem, en la unça:  ·XXIIII [diners].   Ítem, en cascun diner XX[...].   
                  ·VIII· ternals. En lo ternal: ·III· diners [...].”1742 

Malauradament no hi són totes les unitats de pes que foren utilitzades per realitzar 

els càlculs necessaris en la gestió i administració de les “menes” i el metall. A part, 

l’estat de conservació d’aquest foli del document no permet veure algunes de les 

equivalències entre els diversos pesos que sí que s’hi anotaren. En tot cas, de forma 

desglossada, els pesos i equivalències que s’han pogut transcriure amb total certesa són 

els següents: 

1 quintar = 216 marcs1743 
1 rova = 36 lliures 
1 marc = 8 unces 
1 unça = 8 ternals 
1 ternal = 3 diners 

Per tant, hi ha una bona mostra de la relació percentual que existia entre les 

diverses unitats de pes, malgrat que s’ha perdut informació per raó de l’estat de 

conservació del foli.1744 A més, en aquesta mateixa pàgina —uns paràgrafs més avall—, 

                                                           
1741 A continuació, ratllat: CXLIIII lliures . 
1742 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, fol.1r. 
1743 Com es pot comprovar en el fragment transcrit, l’equivalència entre el quintar i la lliura va ser 

ratllada. No obstant això, malgrat que fou cancel· lada, aquesta equivalència —que establia que 1 quintar 
era igual a 144 lliures— és la correcta, ja que els càlculs realitzats a través d’altres equivalències —com 
veurem més endavant— així ho confirmen. De tota manera, com que aquesta relació numèrica la trobem 
ratllada, no l’hem volgut donar com a confirmada (de moment). Així doncs, s’ha iniciat la sèrie amb la 
relació anotada entre quintar i marcs. 

1744 Els tres punts suspensius entre claudàtors que trobem en la transcripció del fragment citat 
indiquen les parts de text que s’han perdut. El valor en diners de l’unça, com es pot comprovar en la 
transcripció perquè s’ha escrit la unitat ponderal (“diners”) també entre claudàtors, és una part refeta. La 
llacuna en el text, provocada per la degradació del document, s’ha interpretat després de fer els càlculs 
que mostrarem a continuació. Per tant, inicialment, aquesta equivalència no es pot donar per segura. 
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s’expressa: “[E] axí compta que ·III·  vegades ·IIII·  unçes fan lliura”.1745 Concretament, 

aquesta afirmació es troba en una mena de guia o exemple de com calcular el valor 

d’una lliura a partir del resultat de l’“assaig”. Així doncs, també es pot considerar com a 

correcta i definitiva l’equivalència:  

1 lliura = 12 unces 

Amb la qual cosa, aquestes primeres referències —que es poden donar per 

segures— esdevenen la base sobre la qual es pot començar a bastir el quadre 

d’equivalències. En primer lloc, el pas previ és establir la relació que hi havia entre les 

diverses unitats de pes que s’han esmentat fins ara: el quintar, la rova, la lliura, el marc, 

l’unça, el ternal i el diner. És a dir, primer s’han d’establir totes les equivalències 

possibles entre si. Per fer-ho, a partir de la informació recollida, només cal fer una sèrie 

de càlculs per completar la seqüència. Per exemple: 

si        1 unça = 8 ternals } el valor d’ 1 unça = 8 · 3 = 24 diners 
1 ternal = 3 diners 

O també, aplicant una regla de tres simple (aïllant la incògnita, simbolitzada per la 

lletra x): 

si      1 marc = 8 unces } 8 unces = 1 marc } el valor d’ 1 lliura = 1’5 marcs 
        [ (12 · 1) / 8 ]  1 lliura = 12 unces 12 unces = x  marcs 

 

si         12 unces = 1 lliura } el valor d’ 1 marc = (8 · 1) / 12 = 2/3 lliures 
8 unces = x  lliures 

Amb la qual cosa, es pot anar completant la sèrie progressivament. Per exemple, 

calculant i confirmant el valor del quintar en lliures: 

si      1 quintar = 216 marcs } el valor d’ 1 quintar  = (216 · 2) / 3 = 144 lliures 
1 marc = 2/3 lliures 

De forma successiva, aplicant els càlculs corresponents, es pot anar establint la 

relació d’equivalència entre les unitats ponderals citades fins ara.1746 D’aquesta manera, 

però, només s’aconsegueix desvelar el valor d’aproximadament la meitat de les unitats 

de pes diferents que es van utilitzar a mitjan segle XIV . De fet, amb major o menor 

                                                           
1745 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, fol.1r. 
1746 Com hem vist en els exemples presentats, només cal posar en relació les unitats de pes i fer les 

operacions numèriques necessàries a partir de les equivalències conegudes. Així doncs, havent mostrat 
aquests exemples de mostra, creiem que no és necessari anotar aquí tots els càlculs que s’han realitzat per 
completar el quadre d’equivalències que veurem més endavant. 
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freqüència —com succeeix amb els que ja hem esmentat—, també es van registrar 

aquests altres pesos: el quartó, la quarta o quart, l’argenç, l’òbol o malla, la pugesa o 

pita i el gra. Precisament, aquesta darrera —com veurem— era la unitat de mesura 

menor.  

De fet, coneixem l’existència d’aquestes altres unitats ponderals perquè s’utilitzen, 

bàsicament, en els diferents llibres de comptabilitat de l’explotació minera. Justament, 

per determinar-ne el valor exacte i poder completar la taula d’equivalències, s’ha buidat 

informació específica recollida en les entrades de “mena” i “granalla” dels llibres 

d’administració i de comptabilitat d’època del comte Pere.1747 Amb la qual cosa, s’ha 

anat creant el quadre d’equivalències —amb indicació de la relació numèrica existent 

entre les unitats ponderals— de forma gradual. D’aquesta manera, a mesura que es van 

coneixent valors nous, per comparació, es poden anar desgranant més equivalències. 

En primer lloc, però, un dels elements que ha servit de guia per a aquest propòsit 

són les equivalències que es van escriure directament en aquests llibres. En algunes de 

les entrades de “mena”, es va apuntar l’equivalència de determinades quantitats —

d’argent o de “mena”— utilitzant altres unitats de pes diferents a les de la primera 

anotació. A vegades, l’equivalència s’anotava al costat, a damunt o a sota de la quantitat 

en qüestió directament i, en d’altres ocasions, va anar precedida per alguna expressió 

indicativa (“que són”, “que fan” o “que valen”). Poden servir de mostra, entre d’altres, 

els següents exemples: 

“·XXXVI· marchs, que fan ·XXIIII·  lliures.”1748  

“·L·VII grans. Que fan: ·II·  diners, IX grans.”1749  

“LXXVI lliures, ·I a· onça. Que són: mig quintar, IIII lliures e I onça.”1750  

“·I· quart menys XV· grans. Que són: V diners, IX grans.”1751  

“mig quart e LIII grans e mig. Que són: V diners, ·V· grans e mig.”1752  

“LV grans, que valen ·II·  diners e VII grans.”1753  

“LXVI grans e I octau. Que són: II diners, òbol e VI grans e I octau.”1754  

“V marchs, ·I· onça. Que són: III lliures, V onces.”1755  

                                                           
1747 Vegeu, a l’apèndix documental, els textos que s’han buidat per establir el valor de les diferents 

unitats de pes: doc.núm.22, doc.núm.41, doc.núm.51, doc.núm.54, doc.núm.56 i doc.núm.72 de l’apèndix 
documental. 

1748 Doc.núm.51, fol.1v (a l’apèndix documental). 
1749 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1750 Doc.núm.72, fol.3v (a l’apèndix documental). 
1751 Doc.núm.72, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1752 Doc.núm.72, fol.5r (a l’apèndix documental). 
1753 Doc.núm.72, fol.5v (a l’apèndix documental). 
1754 Doc.núm.72, fol.8v (a l’apèndix documental). 
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“XIII march(s), VI onces. Que fan: IX lliures, II onces.”1756  

“XVII diners, VII grans. Que són: miga onça, V diners, VII grans.”1757  

Així doncs, a partir d’aquesta informació complementària, es pot establir de forma 

directa el valor d’algunes de les unitats de pes que no apareixen en la relació citada de la 

primera pàgina del llibre de l’administrador Joan de la Seda. D’aquelles per a les quals 

no hi ha equivalències directes anotades en els documents, s’ha de recórrer —com 

veurem més endavant— a la comparació entre les dades ponderals que proporcionen les 

entrades de “mena” dels llibres de comptabilitat. A més, tant les conversions que 

apareixen en els documents com els càlculs realitzats, també serveixen per confirmar i 

corroborar les equivalències entre les unitats de pes amb valor exacte conegut.  

El primer dels pesos desconeguts que s’ha interpretat és el del gra. Com hem vist 

en els exemples presentats, hi ha diverses indicacions que permeten relacionar-lo amb 

alguna de les unitats de pes definides correctament i així poder-ne fer totes les 

equivalències. De fet, el procediment es basa en passar la informació dels fragments de 

text concrets a números decimals i fer-ne els càlculs corresponents, d’aquesta manera: 

1) “·L·VII grans. Que fan: ·II· diners, IX grans.”1758 

si    57 grans = 2 diners + 9 grans }  2 diners = 57 – 9 = 48 grans }  1 diner = 24 grans 

 

2) “LV grans, que valen ·II·  diners e VII grans.”1759  

si    55 grans = 2 diners + 7 grans } 2 diners = 55 – 7 = 48 grans }  1 diner = 24 grans 

Així doncs, amb aquests dos exemples, es pot saber de forma directa la relació 

ponderal del gra amb el diner i, d’aquesta manera, establir-ne la relació numèrica amb la 

resta de pesos. Per exemple, amb l’unça: 

si      1 unça = 24 diners } el valor d’ 1 unça = 24 · 24 = 576 grans 
1 diner = 24 grans 

A més, un cop establert el valor de la unitat menor de pes serà una mica més 

còmode establir les altres equivalències, pel fet que es podran reduir a grans totes les 

quantitats. La informació que es va desglossant, doncs, també ha de servir per calcular 

                                                                                                                                                                          
1755 Doc.núm.72, fol.11r (a l’apèndix documental). 
1756 Doc.núm.72, fol.16v (a l’apèndix documental). 
1757 Doc.núm.72, fol.18r (a l’apèndix documental). 
1758 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1759 Doc.núm.72, fol.5v (a l’apèndix documental). 
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els valors que es desconeixen. Per tant, a partir d’una de les equivalències anotades en el 

llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, també es pot establir el pes de 

la quarta o quart: 

“·I· quart menys XV· grans. Que són: V diners, IX grans.”1760 

En primer lloc, cal recordar que  

1 diner = 24 grans }  5 diners = 120 grans 

Així doncs, si passem a grans les quantitats registrades: 

1 quart – 15 grans = 120 grans + 9 grans } el valor d’1 quart = 120 + 9 + 15 = 144 grans 

Per tant, també és possible establir el nombre de quarts que tenia una unça (per 
comprovar que el nom té relació amb el seu valor):  

si    1 quart = 144 grans } 1 quart = 144 grans } el valor d’1 unça = 4 quarts 
[ (576 ·1) / 144 ]      1 unça = 576 grans x quarts = 576 grans 

Altres vegades, la informació es pot obtenir indirectament perquè la quantitat 

d’argent que contenia la part d’una determinada “mena” s’expressa de dues maneres 

distintes. És a dir, s’utilitzen unitats ponderals diferents per expressar una mateixa 

quantitat. En el cas següent, per exemple, s’anota la quantitat de metall que contenia —

segons l’“assaig”— una lliura d’una única “mena” concreta: 

“\Té la lliura: VI onces, VIII diners, òbol, VIII grans./1761  
\Té la lliura: VI onces e quarta, II diners, òbol, VIII grans./1762” 1763 

És a dir: 
6 onces + 8 diners + 1 òbol + 8 grans = 6 onces + 1 quarta + 2 diners + 1 òbol + 8 grans 

Per tant, si s’aïllen les quantitats diferenciades:  

8 diners = 1 quarta + 2 diners } el valor d’ 1 quarta = 8 – 2 = 6 diners 

Així, tenint en compte que 1 diner = 24 grans: 

el valor d’ 1 quarta = 6 · 24 = 144 grans 

Com es pot comprovar, doncs, s’usa indistintament quart o quarta amb el mateix 

valor ponderal. De fet, es tracta d’una unitat de pes que fa referència a una fracció i que, 

com n’indica el nom, equival a 1/4 d’unça. En qualsevol cas, malgrat semblar una 

obvietat, també se n’ha comprovat la relació numèrica amb exemples concrets. 

Seguint amb l’estudi de les unitats de pes, també són coincidents entre si —com 

s’ha pogut establir en calcular-ne el valor— l’òbol i la malla. Per saber el pes de l’òbol, 

                                                           
1760 Doc.núm.72, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1761 Aquesta línia és escrita al marge esquerre del paràgraf. 
1762 Aquesta línia és escrita al marge dret del paràgraf. 
1763 Doc.núm.72, fol.15r (a l’apèndix documental). 
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s’ha pres com a referència informació explícita que permet establir-ne el pes de forma 

directa:  

1) “miga onça, ·II·  diners e XV grans” [Escrit damunt de “e XV grans”, la 
seva equivalència: “òbol, III grans”.]1764 

si    15 grans = 1 òbol + 3 grans }  1 òbol = 15 – 3 = 12 grans 

 

2) “XII grans. [Que són:] òbol.”1765  

Per tant, el valor d’ 1 òbol = 12 grans 

Pel que fa a la malla, se n’ha corroborat el valor indirectament. Semblantment al 

que s’ha exposat anteriorment, a partir de la quantitat de metall blanc que contenien —

segons es determinava a partir del resultat d’un “assaig”— diferents quantitats de 

“mena”, es pot calcular el valor de les unitats ponderals utilitzades. És a dir, és possible 

fer-ho comparant dues quantitats proporcionals referides a l’argent que contenia una 

determinada “mena”. Per exemple, d’aquesta manera:  

“Pesa s’asaig1766 de ·III·  onçes (...) } miya quarta, ·I·  diner, ·XV· grans. 
Té la lliura ........: miya onça e · Ia· quarta e malla.”1767 

Això és, la quantitat d’argent que contenien 3 unces i 1 lliura d’aquesta “mena” era: 

3 unces  }  0’5 quartes + 1 diner + 15 grans 
1 lliura  }  0’5 unces + 1 quarta + 1 malla 

Per tant, tenint en compte que 1 lliura = 12 unces: 
(0’5 quartes + 1 diner + 15 grans) · 4 =  0’5 unces + 1 quarta + 1 malla 

És a dir:      2 quartes + 4 diners + 60 grans = 0’5 unces + 1 quarta + 1 malla  

Cal recordar que  

1 unça = 576 grans }  0’5 unces = 288 grans 

1 quarta = 144 grans }  2 quartes = 288 grans 

1 diner = 24 grans }  4 diners = 96 grans 

Així doncs, si passem a grans les quantitats registrades: 

288 grans + 96 grans + 60 grans = 288 grans + 144 grans + 1 malla }  

444 grans = 432 grans + 1 malla }  1 malla = 444 – 432 = 12 grans 

                                                           
1764 Doc.núm.72, fol.2r (a l’apèndix documental). 
1765 Doc.núm.72, fol.12v (a l’apèndix documental). 
1766 Sic. 
1767 Doc.núm.51, fol.1v (a l’apèndix documental). 
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Per tant, l’òbol i la malla tenen el mateix valor i s’usen indistintament. No obstant 

això, per regla general, el que més s’utilitza —d’ambdós— a la documentació 

consultada és el terme òbol.  

El pes de l’argenç també s’ha determinat a partir de la informació sobre la part 

proporcional d’argent que contenien diferents porcions de “mena”. De fet, a mesura que 

es van completant les dades sobre equivalències, el procediment és molt més mecànic. 

Així, s’ha seguit el mateix procediment que per a desglossar el valor de la malla:  

“assaig de · III·  onçes (...) } · II· diners, ·XVII· grans e mig. 
E axí val la lliura (...) } · Ia· quarta e miya, · I· argenç, ·X· grans.”1768 

Això és, la quantitat d’argent que contenien 3 unces i 1 lliura d’una “mena” era: 

3 unces  }  2 diners + 17’5 grans 
1 lliura  }  1’5 quartes + 1 argenç + 10 grans 

Per tant, tenint en compte que 1 lliura = 12 unces: 
(2 diners + 17’5 grans) · 4 =  1’5 quartes + 1 argenç + 10 grans  

És a dir:   8 diners + 70 grans = 1’5 quartes + 1 argenç + 10 grans 

Cal recordar que  

1 quarta = 144 grans } 1’5 quartes = 216 grans 

1 diner = 24 grans }  8 diners = 192 grans 

Així doncs, si passem a grans les quantitats registrades: 

192 grans + 70 grans = 216 grans + 1 argenç + 10 grans }   

262 grans = 1 argenç + 226 grans }   1 argenç = 262 – 226 = 36 grans 

 
Com s’ha exposat abans, a mesura que es va coneixent el valor de totes les unitats 

de pes, una manera ràpida d’aïllar les incògnites és passar a grans el pes expressat en les 

anotacions dels llibres de comptabilitat. En el cas del quartó, per exemple, és l’única 

manera de fer-ho perquè es va utilitzar poc i només com a quantitat referencial de 

“mena”. És a dir, era un dels pesos que servien de mostra per indicar la quantitat 

proporcional d’argent que se obtindria a partir d’una porció de “mena”. Així doncs, per 

a establir-ne el valor a partir de les dades registrades en una de les entrades del llibre del 

1352-1360, s’ha fet d’aquesta manera:  

 

 

 

 

                                                           
1768 Doc.núm.22, fol.9r (a l’apèndix documental). 
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“Té la rova: IIII marchs, VI diners. (...) I quartó: ·I·  march, I diner, 
òbol.”1769 

En primer lloc, cal recordar que  

1 marc = 4608 grans }  4 marcs = 18432 grans  

1 diner = 24 grans }  6 diners = 144 grans 

1 òbol = 12 grans 

Així doncs, si passem a grans la quantitat d’argent que contenien 1 rova i 1 quartó: 
1 rova }  18432 grans + 144 grans = 18576 grans 
1 quartó }  4608 grans + 24 grans + 12 grans = 4644 grans 

si         1 quartó }  4644 grans  } el valor d’ 1 rova = 4 quartons  
       [ (18576 · 1) / 4644 ] x  quartons }  18576 grans  

Una altra de les unitats de pes que s’utilitzaren en la documentació ocasionalment 

és la pugesa. Per a la qual, s’ha seguit el mateix criteri que amb el quartó. En aquest cas, 

però, s’han reduït a diners les quantitats perquè és la quantitat inferior que es registra 

per sobre de la pugesa en l’entrada de “mena” que s’ha desglossat. Així, se n’han pogut 

comparar les dades i aïllar-ne la incògnita. 

“Té lo quintar } IX marchs, VII onces e miga. 
Té la lliura } miga onça, ·I· diner e pugesa.”1770 

En primer lloc, cal recordar que  

1 marc = 192 diners }  9 marcs = 1728 diners  

1 unça = 24 diners }  0’5 unces = 12 diners }  7’5 unces = 180 diners 

Així doncs, si passem a diners la quantitat d’argent que contenien 1 quintar i 1 lliura: 
1 quintar }  1728 diners + 180 diners = 1908 diners 
1 lliura  }  12 diners + 1 diner + 1 pugesa = 13 diners + 1 pugesa 

Tenint en compte que 1 quintar = 144 lliures: 

1908 diners = (13 diners + 1 pugesa) · 144 }   

1908 diners = 1872 diners + 144 pugeses }  144 pugeses = 1908 – 1872 = 36 diners 

si     36 diners = 144 pugeses } el valor d’ 1 diner = (144 · 1) / 36 = 4 pugeses 
1 diner = x  pugeses 

De fet, aquesta és l’única ocasió en què s’utilitza la pugesa, com a unitat de pes, en 

els llibres d’administració i de comptabilitat d’època del comte Pere conservats. En 

altres de les entrades, però, trobem varies vegades la pita,1771 amb valor —com veurem 

                                                           
1769 Doc.núm.72, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1770 Doc.núm.72, fol.5v (a l’apèndix documental). 
1771 Per a la definició d’aquesta unitat de pes, vegeu la veu “2. PITA f.” a: A.M.ALCOVER, 

F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). Vegeu també: 
J.VILLANUEVA  (1851), Viage literario a las iglesias de España. Tomo XVI..., pàg.9-11 (“Carta CVII”). 
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seguidament— de pugesa. Pel que fa a les equivalències, en una mateixa entrada, 

s’expressa la quantitat d’argent que contenia una lliura de “mena” de dues maneres 

diferents. D’aquesta manera, es pot establir de forma directa el valor de la pita. 

“Té la lliura: miga onça, XI diners e pita. (...) 
Té la lliura: miga onça, XI diners, VI1772 grans.”1773   

És a dir:   0,5 unces + 11 diners + 1 pita = 0’5 unces + 11 diners + 6 grans 

Per tant, si s’aïllen les quantitats diferenciades, el valor d’ 1 pita = 6 grans 

La qual cosa es pot comprovar, novament, en una altra aparició d’aquesta unitat de 

pes. En aquest cas, com en càlculs anteriors, s’han reduït a grans les quantitats 

registrades: 

“Té XII lliures: VI diners, òbol, pita. (...) 
Té la lliura: XIII grans e mig.”1774 

En primer lloc, cal recordar que  

1 diner = 24 grans }  6 diners = 144 grans 

1 òbol = 12 grans 

Així doncs, si passem a grans la quantitat d’argent que contenien 12 lliures i 1: 

12 lliures }  144 grans + 12 grans + 1 pita } 156 grans + 1 pita  = 13’5 grans · 12 }  
1 lliura }  13’5 grans 

156 grans + 1 pita  = 162 grans }   1 pita = 162 – 156 = 6 grans 

 
Amb aquesta darrera, per tant, queda completat el conjunt d’unitats ponderals que 

van ser registrades i es van utilitzar en l’àmbit de la mineria i la metal·lúrgia de l’argent 

al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en època del comte Pere. Així 

doncs, a partir de la informació recollida en les entrades de “mena” dels llibres 

d’administració i de comptabilitat de l’explotació, s’ha desglossat el valor i la relació 

numèrica que existeix entre tots els pesos. Amb la qual cosa, duent a terme tots els 

càlculs necessaris, s’ha emplenat la taula d’equivalències (vegeu figura 59).  

De fet, amb l’edició d’aquesta taula d’equivalències, s’amplia i es completa aquella 

que havia estat publicada en un article que va veure la llum l’any 2005. L’estudi acurat 

                                                           
1772 VI  corregeix XI . 
1773 Doc.núm.72, fol.14r (a l’apèndix documental). 
1774 Doc.núm.72, fol.7v (a l’apèndix documental). 
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de la documentació conservada sobre el tema ha permès detectar noves unitats de pes 

que no havien estat recollides en aquella taula d’equivalències anterior.1775 

 

 
FIGURA 59. Taula d’equivalències de les unitats de pes emprades per a 

l’administració i gestió de les “menes” i de l’argent fi  

 

A més de les unitats de pes que recull el quadre, en ocasions també es feien servir 

fraccions numèriques. Especialment, eren utilitzades per a l’unça i el gra. Pot servir de 

mostra, per exemple, el resultat de l’assaig de la primera de les “menes” registrades el 

1352 perquè, a més, se’n va anotar l’equivalència utilitzant altres unitats de pes: 

“Pesa l’asaig de ·III·  onces fet per Lunardo ........... 1776 } 
Mig quart, · I· setzè e mig [d’unça]  
menys · I· huytau de gra. [Que són:] ·V diners, V  
grans e mig e Ia quarta e ·I· octau.”1777  

Com hem vist anteriorment, el quart o quarta era una unitat de pes que equivalia a 

1/4 d’unça, però, com que també fa referència a una fracció, en ocasions, s’utilitza per 

indicar quartes parts d’altres unitats de pes. En el cas del gra, pel fet de ser la unitat 

menor de pes utilitzada, era obligat utilitzar-ne fraccions per registrar quantitats de 

                                                           
1775 Vegeu, aquesta altra taula a la qual fem referència a: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La 

explotación de la plata en el condado...”, pàg.359. 
1776 A continuació, a la línia següent, ratllat: menys ·I· h. 
1777 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). 

 quintar  rova quartó  lliura marc unça quart/a  ternal argenç  diner òbol o 
malla 

pugesa 
o pita gra 

quintar 1 4 16 144 216 1728 6912 13824 27648 41472 82944 165888 995328 

rova  1 4 36 54 432 1728 3456 6912 10368 20736 41472 248832 

quartó   1 9 13,5 108 432 864 1728 2592 5184 10368 62208 

lliura    1 1,5 12 48 96 192 288 576 1152 6912 

marc     1 8 32 64 128 192 384 768 4608 

unça      1 4 8 16 24 48 96 576 

quart/a       1 2 4 6 12 24 144 

ternal        1 2 3 6 12 72 

argenç         1 1,5 3 6 36 

diner          1 2 4 24 

òbol o malla           1 2 12 

pugesa o pita             1 6 

gra             1 
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metall inferiors. Com assenyala Josep Plana i Borràs, a l’edat mitjana, empraven els 

números fraccionaris per expressar els decimals.1778  

Addicionalment, amb relació a l’ús de números fraccionaris en els llibres 

d’administració i comptabilitat, també són il· lustratives d’aquesta utilització —entre 

d’altres— les següents anotacions: 

“Té tota la mena } II onces, X1779 diners1780, V· grans e la terça1781 part d’un gra1782 
e la terça part [d’un] octau. Del qual, ve al senyor: VI· diners, 
òbol, mig gra1783 \e I setzè/ e [el quint] del terç de I gra e de I terç 
de un1784 octau.”1785  

“[Ve al] senyor per lo quint: I march e mig, II grans, ·I· quart, · I· octau e·l quint de 
·I· octau de g[ra].”1786  

“És tot l’argent d’ella1787, · Ia· rova e miga, II lliures, ·X· onces e miga, segons 
l’asaig }  VI marchs, · I· onça e miga, · I· diner, òbol, III grans e I quart1788, 
e ·II·  parts d’un gra partit per tres parts e la meytat d’un terç de gra.1789” 1790  

“És tot l’argent } X· marchs e mig, IX diners, òbol, VIII grans1791 e les II parts 
d’un gra e les II parts de mig gra partits per terç e la mey- 
tat d’un terç de gra e la meytat d’un terç de mig gra.”1792  

“És tota: I march, IIII onces e miga, II diners,  
òbol, II1793 grans e·l VI(è) e·l XIè del terç de ·I· octau.”1794  

“Del qual, ve al senyor per lo quint } VII onces, V diners, òbol, VIII grans 
e·l quint de quart e del terç de · I· quart de gra.”1795  

“És tot l’argent: V marchs, VI onces, quarta, II diners, III grans e quart, · I· octau e 
·I· XVIè.”1796  

                                                           
1778 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.379. 
1779 X és escrit damunt de X[I]I , ratllat. 
1780 A continuació, ratllat: òbol, grans. 
1781 terça corregeix [quarta]. 
1782 A continuació, ratllat: [menys] les dues parts d’un quart de II parts d’un octau. 
1783 Al manuscrit, gras amb titlla d’abreviatura i la s cancel·lada per una ratlla vertical. A 

continuació, ratllat: e lo quint de II grans. 
1784 de un corregeix octau. 
1785 Doc.núm.72, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1786 Doc.núm.72, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1787 d’ella corregeix de les. 
1788 I quart corregeix migt. 
1789 Al marge dret de la pàgina, més o menys a l’alçada d’aquesta línia, hi ha el text següent escrit 

amb lletra menuda, ratllat: V· marchs, [...] e ·I· [quart], IIII grans, ·I· quart de gra. 
1790 Doc.núm.72, fol.5r (a l’apèndix documental). 
1791 Escrit damunt de IX diners, òbol, VIII grans, hi ha el següent text: VI diners, òbol, VII [grans]. 
1792 Doc.núm.72, fol.5v (a l’apèndix documental). 
1793 II és escrit damunt de VIII , ratllat. 
1794 Doc.núm.72, fol.7v (a l’apèndix documental). 
1795 Doc.núm.72, fol.9v (a l’apèndix documental). 
1796 Doc.núm.72, fol.19v (a l’apèndix documental). 
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És evident que la taula d’equivalències presentada no era exclusiva del comtat de 

les Muntanyes de Prades. És a dir, les diferents unitats de pes citades també eren usades 

en altres zones i en d’altres àmbits. No obstant això, com veurem, sí que té certes 

particularitats que la fan única. De fet, inicialment, s’ha evitat prendre com a referència 

altres dades referides a àrees diferents o activitats comercials diverses per evitar 

contaminacions o interferències. Amb la qual cosa, un cop definida la taula 

d’equivalències pròpia, ja se’n poden comparar les dades amb la d’altres quadres 

similars. 

Per exemple, Josep Plana i Borràs publica un quadre de les “unitats de pes a 

Catalunya referides a l’argent”.1797 En aquest quadre l’autor presenta les equivalències 

entre el marc, l’unça, el ternal, l’argenç, el diner, la malla, la pugesa, el garrofí i el gra. 

Hi ha, doncs, el marc i vuit submúltiples d’aquesta unitat. En aquest sentit, excepte el 

garrofí (1 garrofí = 3 grans), que en la documentació consultada del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença no l’hem documentat, la resta d’equivalències 

entre els diversos pesos esmentats són plenament coincidents amb el quadre que hem 

presentat (vegeu figura 59). Ara bé, també cal dir que en el quadre de Josep Plana i 

Borràs no hi apareixen —com a submúltiples del marc— el quart o quarta, com tampoc 

òbol (que té el mateix valor que la malla), ni pita (que té el mateix valor que la pugesa). 

D’altra banda, com assenyala el mateix Josep Plana i Borràs, de les unitats de pes 

que hi ha en el quadre que presenta aquest autor,1798 només documenta —en els 

registres de compra d’un llibre de comptes realitzat el 1343 que era d’un mercader 

barceloní que importava espècies des de l’illa de Xipre— com a unitats per pesar 

l’argent: els marcs, les unces i els ternals. La resta de les subunitats, des del diner fins al 

gra, s’utilitzaven per a indicar la llei de l’argent.1799 Així doncs, només tenien una 

utilitat puntual per pesar l’argent, ja que la llei és la relació que hi ha entre el pes de 

metall fi contingut en un aliatge i el pes total.1800 Aquesta circumstància, però, no la 

trobem en els llibres de comptes de les “menes” del comtat de les Muntanyes de Prades 

i baronia d’Entença consultats, perquè les unitats de pes registrades que tenien el marc 

com a referència superior s’utilitzaven per pesar l’argent fi. És a dir, el marc i tots els 

seus submúltiples van servir per pesar metall. 

                                                           
1797 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.385 (quadre núm.1). 
1798 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.385 (quadre núm.1). 
1799 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.370. 
1800 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.373. 
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Per establir les parts del diner com a unitat de pes (és a dir, la malla, la pugesa i el 

gra) i les seves equivalències, Josep Plana i Borràs es va basar en les indicacions d’un 

manual català de mercaderies del segle XIV .1801 Precisament, en aquest mateix manual 

de mercaderies, redactat o compilat l’any 13851802 —la finalitat del qual era instruir i 

informar, als mercaders i a aquells que desitgessin aprendre l’art de la mercaderia, sobre 

productes, pesos i mesures—, també hi ha un capítol dedicat als “comptes dels pessos 

de Barchinona, Monpaller e Valènchia a diversos preus”.1803 En aquest capítol, en 

l’apartat referent al “comte del march de Barchinona”, s’informa de la següent relació 

d’equivalències: 

 “En lo quart à V milaressos. 
 En lo march à VIII onzes. 
 En la onza à IIII quarts. 
 En la onza à XVI argensos. 
 En la onza à VIII ternals. 
 En l’argens à VIII garofins.”1804  

Aquí trobem de nou, una altra unitat de pes que no s’ha documentat en els llibres 

d’administració i de comptabilitat de les “menes” compilats en època del comte Pere de 

Prades: el milarès; a més del ja comentat garrofí. La resta d’equivalències són 

idèntiques a les del quadre que presentem (vegeu figura 59). Igual que succeïa abans, 

però, no hi són citats tots els pesos que trobem en els llibres de comptes de les “menes” 

del domini comtal de Prades.1805 En aquest sentit, també cal assenyalar que aquesta 

relació d’equivalències referent al marc que hi ha en el manual de mercaderies també la 

recull Manuel Riu en un article sobre la metrologia del segle XIII  a Catalunya.1806  

Per altra part, un document de finals del segle XVI , elaborat —per decisió de les 

Corts de Montsó del 1585— per tal d’unificar en base a les unitats vigents a Barcelona 

tota la metrologia catalana, esdevé un escandall detallat de tots els pesos, mides i 

mesures locals catalans existents en aquella època (amb indicació de la seva reducció a 

                                                           
1801 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.371-372. Concretament, va extreure’n la 

informació del capítol VI, dins del qual hi ha un apartat encapçalat per la frase: “Así mostrarem la ley de 
l’argent e la mescla que s’i fa”. Vegeu: M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de 
mercadería..., pàg.114-115. 

1802 M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.15-21. 
1803 M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.148-157 

(capítol XI del manual). 
1804 M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.150. 
1805 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, doc.núm.41, doc.núm.51, doc.núm.54, doc.núm.56 

i doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
1806 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832. 
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les unitats barcelonines).1807 En aquesta relació de mesures de Barcelona del 1585 —a 

les quals havia de fer-se la reducció—, quan es parla de mesures de pes, s’especifica 

que l’or i l’argent es pesa per la següent relació: 

“Marc, que són vuyt onçes. 
 Mig marc, quatre onçes. 
 Onça, qu·és setze argensos. 
 Mija onça, vuyt argensos. 
 Quart, quatre argensos y quatre quarts, fan una onça. 
 Mig quart, dos argensos. 
 Argens, que són setze grans. 
 Mig argens, vuyt grans. 
 Gra, qu·és setzena part de un argens.”1808  

En aquesta darrera relació d’equivalències, doncs, podem comprovar com el valor 

dels grans varia respecte a la taula que presentem (vegeu figura 59). A part, tampoc en 

aquest cas, no hi ha relacionats tots els pesos que se citen en els llibres d’administració i 

de comptabilitat consultats.  

Recapitulant, el que s’ha pretès, comparant el quadre que presentem amb la resta de 

quadres o taules d’equivalències que s’han citat, és demostrar que tot i que hi havia una 

certa coincidència en algunes equivalències entre diferents unitats de pes també es 

constaten diferències destacables. Aquestes diferències, que poden semblar poc 

significatives, en realitat són molt importants perquè poden fer variar els resultats de 

l’anàlisi dels documents sorgits de la gestió, administració i control de l’activitat 

minera. D’aquí la importància d’establir amb seguretat una taula d’equivalències 

completa. En altres paraules, la creació del quadre amb les unitats de pes és fonamental, 

bàsica i necessària per buidar els llibres de comptabilitat de l’explotació minera.  

 

A través dels exemples presentats, a més, també podem comprovar com el marc 

tenia diverses subdivisions, no sempre coincidents.1809 Precisament, fins ara només s’ha 

comparat part de la taula d’equivalències utilitzada per a la gestió de les “menes” i 

l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, ja que només hem 

parlat del marc i els seus submúltiples. La raó és ben senzilla, el marc (de 8 unces) era la 

                                                           
1807 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.19-22; L.UTRILLA , C.PUIG, J.VIVES, L.HERNÁNDEZ (Coord.) (1981), Pesos, mides i mesures..., 
pàg.17-18. Vegeu també: F.TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH (2008-2009), Pesos, mides i mesures al 
Principat..., 4 volums. 

1808 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 
pàg.102. 

1809 Per a més exemples diferents de subdivisions del marc vegeu també, entre altres: M.RIU (1993), 
“De metrologia...”, pàg.388. 
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unitat-patró per al pes de l’argent i també per a l’or —especialment emprat en 

l’encunyació i el recompte de monedes d’aquests dos metalls— durant la baixa edat 

mitjana a Catalunya.1810  

En aquest sentit, la utilització del marc com a unitat-patró ponderal en la gestió i 

administració de l’activitat minera al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença també queda constatada per una àpoca del 13 de juny de l’any 1349. La qual 

certifica que l’administrador Joan de la Seda va pagar seixanta-un sous barcelonesos a 

Antic Çaloreda, un habitant de Falset. Era el preu pel qual li havia venut tres piles de 

marcs per a pesar l’argent: “tres pilas de marchs ad pesandum dictum argentum”.1811 

Per la qual cosa, es confirma que aquí també era el marc de vuit unces la unitat de pes 

utilitzada com a patró. En aquest sentit, cal assenyalar que una pila, segons Miquel 

Crusafont, era —entre altres accepcions— un conjunt de pesals que encaixaven un dins 

l’altre (el darrer tenia una tanca).1812 Altrament, també és interessant recalcar que els 

pesals medievals solien ser d’aram.1813  

A més d’aquesta prova documental, amb anterioritat a la compra que hem vist que 

va fer Joan de la Seda, ja s’utilitzava el conjunt de pesals conegut amb el nom de pila. 

Concretament, l’11 d’abril del 1344, es fa referència a una pila per pesar l’argent de les 

“menes” del comtat de les Muntanyes de Prades. En aquella data, el comte Pere manava 

al llavors administrador de les “menes”, Jaume Fiveller, que entregués a la comtessa de 

Prades deu marcs d’argent. Per fer-ho, havia d’utilitzar i prendre com a referència 

ponderal la pila per l’argent que estava en poder d’ell: “ ex pila argento quod penes vos 

est”.1814  

Altrament, en la carta deffinitionis datada el 13 de gener del 1349, en la qual 

l’infant Pere reconeixia que el fill homònim de Jaume Fiveller havia retut comptes —en 

nom del seu pare— per l’administració de les “menes” d’argent, detallant la ràtio i la 

liquidació entre el deure i l’haver, també es feia referència al marc de Barcelona. 

                                                           
1810 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832; M.RIU (1993), 

“De metrologia...”, pàg. 385-386 i 388; J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.370 ; 
M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.273; M.CRUSAFONT 

(1996), Història de la moneda catalana..., pàg.186. Com assenyala Joaquim Botet i Sisó, el marc de 8 
unces va substituir la lliura a Catalunya, per a la talla de les monedes, a darrers del segle XII (J.BOTET I 

SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.I, pàg.XXIV-XXV). Miquel Crusafont, però, 
exposa que la implantació del marc com a patró per a calibrar el pes de les monedes, en substitució de la 
lliura, es va produir des del segle XI (M.CRUSAFONT (1996), Història de la moneda catalana..., pàg.186). 

1811 Doc.núm.42 de l’apèndix documental. 
1812 M.CRUSAFONT (1996), Història de la moneda catalana..., pàg.192. 
1813 M.CRUSAFONT (1996), Història de la moneda catalana..., pàg.150. 
1814 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.7. 
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Concretament, en enumerar el total d’argent fi corresponent a les entrades del compte de 

Jaume Fiveller pare, s’especifica que la quantitat rebuda havia estat calculada segons el 

pes del marc de Barcelona: “fuit repertum [quod] rec[e]p[te] per vos facte (...) 

ascendunt ad quadraginta quinque marchas, duas unçias et sex ternalia \argenti fini/ ad 

pondus marche Barchinone”.1815  

Amb relació a aquest tema, Manuel Riu —referint-se al segle XIII — exposa que per 

pesar s’utilitzaven tres tipus de balances: les marcals, les cavalleres i les tenderes, amb 

els seus jocs de pesos corresponents. Les balances marcals, destinades a pesar or i plata, 

s’anomenaven així perquè la unitat bàsica de pes era el marc de vuit unces. No obstant 

això, també s’utilitzaven per a pesar medicines i la seva unitat bàsica era la lliura 

medicinal.1816 D’altra banda, en la relació de mesures que s’utilitzaven a Barcelona el 

1585 —a les quals havia de fer-se la reducció de totes les mesures catalanes, com 

esmentàvem en paràgrafs anteriors—, quan es parla de mesures de pes també es fa 

referència a les balances i, en aquest sentit, s’exposa que les “balançes mercals” que són 

per pesar or i argent “van de fi a fi, ço és que pes y mercaderia resten eguals”.1817 Per 

tant, per pesar l’argent i per dur a terme l’“assaig” de les “menes” (que solia ser de 3 

unces) a Falset a mitjan segle XIV , és de suposar que es devien utilitzar aquest tipus de 

balances precises, amb l’ajuda dels pesals.  

Amb relació a la qüestió dels pesos utilitzats, en els llibres d’administració i de 

comptes de les “menes” que s’han buidat, la quantitat d’argent fi sempre s’indica en 

marcs i els seus diversos submúltiples. És a dir, el marc és sempre la unitat de pes més 

alta utilitzada quan es pesa argent. Això és així, fins i tot, en aquells casos en què la 

quantitat d’argent anotada és molt elevada i es podria passar el pes a d’altres unitats de 

pes de major valor que el marc; com són el quintar, la rova, el quartó i la lliura. 

Precisament, en alguna ocasió, és molt significatiu el fet que no es faci la conversió. Per 

exemple, entre molts d’altres casos, són significatius: 

“Perquè munta tot l’argent qui és en la dita mena .......... }  
CXXXIX· marchs, ·V· unçes d’argent.”1818 

“Deu retre en Johan de la Seda d’aquest compte entre la part del senyor 
infant e la part dels damont dits que ha comprada } 
   ·CCXXXIIII·  marchs, \·V· onçes/ d’argent, · II [...]”1819 

                                                           
1815 Doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
1816 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.828. 
1817 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.102. 
1818 Doc.núm.22, fol.5v (a l’apèndix documental). 
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“És tot l’argent: CCLXXVIII marchs, · IIII onces e miga1820, VI diners, òbol, X 
grans e mig.”1821 

“És tot l’argent } CCCCXXIII marchs e miga onça, V diners, VI grans e 
mig1822 e I quart.”1823 

Per tant, tot i que hi ha una interrelació estructural entre les diferents unitats de pes 

utilitzades, des de la més alta fins a la més baixa —com hem vist en el quadre 

d’equivalències—, el marc és sempre la unitat patró per pesar l’argent. Per tant, esdevé 

la unitat de pes superior utilitzada en tots els casos en què es mesura el pes del metall. 

Així doncs, quan es van registrar les quantitats d’argent en els llibres de comptabilitat 

d’època del comte Pere, no van ser expressades ni en lliures, ni en quartons, ni en roves, 

ni en quintars. Així doncs, la interrelació que s’estableix entre les diferents unitats de 

pes utilitzades té certs matisos. 

De fet, aquells pesos més elevats eren utilitzats exclusivament per pesar les 

quantitats de “mena”. En aquest sentit, exceptuant alguna quantitat molt reduïda de 

“mena” o “granalla”,1824 la unitat de mesura menor que s’utilitzava per registrar el pes 

de les “menes” entregades pels miners era l’unça. Precisament, per expressar les 

quantitats menors de pes de “mena” es feien servir fraccions d’unça: mitja unça, un 

quart, un octau o un setzè d’unça són les que es van utilitzar.1825 

Per tant, tot i que en sabem l’equivalència i existeix una relació estreta entre les 

diverses unitats de pes utilitzades en època medieval, es manté una certa separació en 

dos grans blocs. En qualsevol cas, els nexes d’unió entre ambdós grups són —en cada 

cas— la unça i el marc, ja que són les dues unitats de pes que s’utilitzen indistintament 

per registrar ambdues realitats: el pes de la “mena” (on la unitat menor és l’unça) i el 

pes del metall (on el marc és la mesura superior). De fet, creiem que aquesta situació es 

produeix per l’ús de balances i pesals diferents en cada situació. En qualsevol cas, queda 

                                                                                                                                                                          
1819 Doc.núm.41, fol.4r (a l’apèndix documental). 
1820 miga corregeix VI diners. A continuació, ratllat: IX grans e mig. 
1821 Doc.núm.72, fol.16r (a l’apèndix documental). 
1822 e mig corregeix ·I· quart. 
1823 Doc.núm.72, fol.19v (a l’apèndix documental). 
1824 És el cas puntual, per exemple, de: “(...) la mena mellor de la companyia d’en Ferriol e de sos 

companyons e fo atrobada en una senayla e partida al quart ..........: XIII· marchs, mig, II· ternals, ·II· 
diners \de mena/” (doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.7r); “Ítem, pesa la granalla } VIII diners e 
òbol. De la qual, hisqué argent: V diners, XIII grans” (doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.9r). 

1825 N’hi ha diversos exemples. Entre d’altres: “Pesa la granalla d’en Codines ...... } ·Ia· onça e miga 
e ·I· octau” (doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.5r); “Pesa ·I· peca [sic] de mena que co(m)pra en 
Berenguer Mestre de don Martí } III onces, ·I· quart e ·I· XVIè” (doc.núm.72 de l’apèndix documental, 
fol.9r); “Pesa la mena que compra mestre Bertran d’en Bertomeu, marit que fo de na Orteta } II onces e 
miga e mig quart e ·I· octau” (doc.núm.72 de l’apèndix documental, fol.13r). 
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constatat que totes les unitats ponderals estaven connectades entre sí a través d’una 

relació d’equivalències coneguda. N’és una prova fefaent, per exemple, la relació de 

pesos que —com hem vist abans— es va recollir en la primera pàgina del llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de l’administrador Joan de la Seda.1826 Per tant, 

el marc utilitzat per pesar les “menes” havia de ser necessàriament el marc de Barcelona 

també, no cap altre marc per pesar àrids de valor diferent. És a dir, els pesos utilitzats 

per a les “menes” i per a l’argent eren anàlegs i les equivalències eren aplicables en els 

dos sentits. La qual cosa, com veurem més endavant, també és vàlida per fer-ne la 

conversió al sistema mètric decimal. 

En definitiva, malgrat els matisos esmentats, la taula d’equivalències entre les 

unitats de pes usades en el dia a dia de l’explotació minerometal·lúrgica demostra que 

es van fusionar els pesos utilitzats per pesar els àrids més pesats, com són les “menes”, 

amb aquelles unitats de pes menors, més precises, utilitzades en argenteria. Els pesos 

que exercien de pont en aquesta interrelació eren el marc i la unça. Els quals, com hem 

vist, eren utilitzats en tots els casos, tant per pesar les “menes” com per al metall. 

Precisament, el marc de Barcelona era la unitat de pes bàsica (el patró ponderal) per a 

l’argent fi. 

Pel que fa a les unitats de pes que es troben per damunt del marc en la taula 

(quintar, rova, quartó i lliura), en comparar les equivalències que s’utilitzen en 

l’activitat minera i metal·lúrgica del comtat que ens ocupa amb altres taules 

d’equivalències d’altres territoris, d’altres èpoques o referides a altres activitats —

circumstàncies que sempre hem de tenir presents— també trobem certes diferències.  

En aquest sentit, una de les unitats de pes amb un valor més variable és la lliura. La 

qual tenia diferents valors depenent de l’activitat per a la qual s’utilitzés. Així, per 

exemple, trobem la lliura comuna, la medicinal, la tendera, la de peix fresc o la 

carnissera, entre d’altres. Amb la qual cosa, depenent de l’activitat i també de la zona i 

l’època, podia tenir diversos valors: 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34 ó 36 unces. Val a dir, si 

més no, que la lliura comuna era de 12 unces.1827  

D’altra banda, segons el manual català de mercaderia de finals del segle XIV  citat 

anteriorment, el quintar de Barcelona —igual que el d’altres indrets com per exemple 

                                                           
1826 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, fol.1r. 
1827 M.RIU (1993), “De metrologia...”, pàg.387; M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la 

Catalunya del segle XIII...”, pàg.831-832; L.UTRILLA , C.PUIG, J.VIVES, L.HERNÁNDEZ (Coord.) (1981), 
Pesos, mides i mesures..., pàg.30-31; C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures 
dels Països Catalans..., pàg.169-172. 
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Sardenya— era de 104 lliures i, en cada quintar, hi havia 4 roves de 26 lliures cadascuna 

(lliures de 12 unces).1828 Manuel Riu també dóna per vàlides aquestes equivalències a la 

Catalunya del segle anterior, el segle XIII .1829 En aquest sentit també, Claudi Alsina, 

Gaspar Feliu i Lluís Marquet exposen que aquesta relació —quintar de 104 lliures i 4 

roves— és la comuna a Catalunya.1830  

Per tant, veiem de nou com les equivalències utilitzades al domini comtal de Prades 

no són les comunes. De tota manera, el document destinat a unificar la metrologia 

catalana de finals del segle XVI  —elaborat després de les Corts de Montsó del 1585—, 

permet conèixer els pesos, mides i mesures que s’utilitzaven a cada poble en aquelles 

dates. Pel que fa a Falset es diu que s’utilitzen les unitats de pes de Montblanc, on el 

quintar era igual a 4 roves, igual a 36 quartons i igual a 144 lliures.1831 En aquesta 

ocasió, doncs, el que no coincideix són els quartons.1832 De tota manera, l’equivalència 

entre quintar i lliura, que és bàsica en el nostre estudi, és plenament coincident. 

Finalment, cal assenyalar que, com exposen Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís 

Marquet —citant a Bienvenido Oliver1833— a Tortosa hi havia al segle XIII , roves de 30, 

32, 33, 34, 35 i 36 lliures, depenent de l’activitat a la qual estiguessin destinades. A 

més, aquesta última —la rova de 36 lliures— s’utilitzava per pesar llana i alcofoll.1834 

Aquesta dada, doncs, també és molt significativa. 

En definitiva, hem pogut comprovar la dificultat d’escollir o prendre un quadre 

com a referència, per la diversitat de possibilitats existents depenent del territori, l’època 

i l’ús de les unitats de pes. Afortunadament, gràcies a la informació facilitada en la 

primera pàgina d’un dels llibres d’administració de les “menes”, les conversions 

anotades en aquest i altres llibres de comptabilitat i, sobretot, la realització de diversos 

càlculs numèrics, ha fet que fos possible completar el quadre d’equivalències utilitzat en 

l’activitat minera i metal·lúrgica de la zona estudiada a mitjan segle XIV . Així mateix, 

                                                           
1828 M.GUAL CAMARENA  (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.148 (capítol XI 

del manual). 
1829 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832. 
1830 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.223 i 227. 
1831 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.84, 298-299 i 328. 
1832 No obstant això, Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís Marquet defineixen el quartó, entre moltes 

altres accepcions, com un pes igual a 1/4 de la rova. Vegeu: C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), 
Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., pàg.222. 

1833 B.OLIVER, Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres 
de Tortosa, tomo II (Madrid, Ed.M.Ginesta, 1878). 

1834 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 
pàg.228. 
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en base al format de les diverses entrades de “mena” dels llibres de comptes, a més de 

poder calcular algunes equivalències, també ha estat possible comprovar la validesa i 

confirmació de les dades del quadre presentat (vegeu figura 59). Així doncs, a pesar 

d’aquesta diversitat en les subdivisions, en els múltiples i submúltiples de les diverses 

unitats de pes, en el cas concret que estudiem, podem constatar que aquest és el quadre 

bàsic i que les equivalències són les que s’utilitzaven en el territori i en l’època 

estudiada.  

 

Ara, un cop resolt el tema de les equivalències entre les diverses unitats de pes 

emprades, tan sols ens queda establir-ne el valor en grams. És a dir, fer el trasllat al 

sistema mètric decimal actual d’aquestes diverses unitats de pes és el següent pas. El 

que es pretén és fer més entenedores —des d’una òptica actual— les dades 

proporcionades pels documents medievals estudiats. 

Com podem veure a la taula d’equivalències, per les característiques de l’activitat 

minera registrada, hi ha una interrelació entre els pesos per a les “menes” —les unitats 

de pes d’un valor més elevat— amb els pesos per a l’argent obtingut de la fosa o argent 

fi —on el marc és la unitat de pes bàsica. Per tant, aquesta correlació ens permetrà 

establir l’equivalència en grams de les diverses unitats de pes a partir del coneixement 

del valor en grams d’una sola d’elles. Per tant, s’intentarà establir el valor del marc de 8 

unces, per ser una unitat de pes especial referida al pes de l’argent i l’or —d’un ús més 

restringit— i, per tant, amb un valor més estable en principi, en comparació —per 

exemple— amb la diversitat de lliures existents. Concretament, s’intentarà establir el 

valor del marc de Barcelona (igual a 2/3 de la lliura de Barcelona), el qual —com 

exposen diversos autors1835— va tenir una important influència a tot Catalunya. No 

obstant això, també cal advertir que les unitats de pes, especialment les més comuns —

com la lliura, el marc o l’unça, per exemple—, no van ser unitats uniformes sinó que 

tingueren diferents valors. A més, van anar evolucionant al llarg de l’edat mitjana i en 

va variar el seu valor i les seves equivalències. Per tant, és comprensible que —com 

podrem comprovar immediatament— no hi ha unanimitat en determinar l’equivalència 

en grams del marc. Així doncs, per intentar establir una equivalència aproximada 

d’aquesta unitat-patró ponderal, desglossarem el divers valor en grams que donen 

diferents autors al marc de Barcelona. 

                                                           
1835 M.RIU (1993), “De metrologia...”, pàg.385; C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, 

mides i mesures dels Països Catalans..., pàg.175. 
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A principis del segle XX , Joaquim Botet i Sisó plantejava que el pes en grams del 

marc de Barcelona no estava determinat. Aquest autor creu que el pes que alguns autors 

atribuïen al marc de Barcelona —271’9476 grams de pes teòric i 267’3333 d’efectiu— 

podria ser el del marc anomenat de taula, que usaven banquers i canviadors. En tot cas, 

Joaquim Botet i Sisó creu que aquest pes no és el marc usat a Barcelona per a la talla de 

les monedes.1836 Per tant, aquest autor defensa que hi havia dos marcs: el de la moneda 

(de 4096 grans), amb un pes de 237’0520 grams, i el dels argenters (de 4608 grans), 

amb un pes de 266’6835 grams. El pes d’aquest darrer marc derivaria del pes de la lliura 

de Barcelona (de 12 unces) —la qual pesava 400’025 grams1837—, ja que el marc estava 

compost per 8 de les 12 unces de la lliura.1838 A més, però, amb relació al marc de la 

moneda, a la seca de Barcelona, també s’utilitzaven dos marcs diferents: un per a les 

monedes d’or i l’altre per a les de plata.1839 Per tant, en realitat, Joaquim Botet i Sisó 

presenta l’existència de tres marcs de Barcelona diferents: el de taula (266’6835 grams), 

el marc de l’or de la seca de Barcelona (237’0520 grams) i el marc de la plata de la 

mateixa seca (234’2743 grams).1840 De tota manera, el mateix autor també adverteix que 

es tracta de valors probables i aproximats, ja que el seu pes en grams no es pot 

corroborar d’una manera rotunda.  

En aquest context, Miquel Crusafont també planteja que a Catalunya s’utilitzaven 

—d’ençà que el marc va substituir la lliura en el segle XI— dos marcs diferents per a 

calibrar el pes de les monedes: el marc de Barcelona de 234’4 grams, per a les monedes 

de plata i billó, i el marc de Perpinyà de 240 grams, per a les monedes d’or.1841  

En aquesta línia, Manuel Riu planteja que hi van haver, almenys, dos marcs de 

Barcelona: el marc antic i el marc nou (ambdós de 8 unces). El marc vell de Barcelona 

pesava uns 234 grams i era les dues terceres parts de la lliura de 351 grams. En canvi, el 

marc nou era les dues terceres parts de la lliura de 408 grams; per tant, el marc nou de 

Barcelona equivalia a 272 grams. El marc antic de Barcelona fou una unitat de compte i 

de pes principalment per a la plata, usat en argenteria. Aquest es degué usar, almenys, 

des de la primera meitat del segle XII  fins a mig segle XIII  amb un caràcter exclusiu, ja 

que Manuel Riu planteja que el marc nou de Barcelona és possible que pogués 

                                                           
1836 J.BOTET I SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.I, pàg.XXIV-XXV i vol.II, 

pàg.15. 
1837 Vegeu, sobre aquest tema: J.BOTET I SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.I, 

pàg.194. 
1838 J.BOTET I SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.II, pàg.15-16. 
1839 J.BOTET I SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.II, pàg.13 i 17-18. 
1840 J.BOTET I SISÓ (1976 [1908-1911]), Les monedes catalanes..., vol.II, pàg.20. 
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començar a utilitzar-se des de la segona meitat del segle XIII . De tota manera, el marc 

antic va continuar encara en ús després, fins a mitjan segle XV . El 1442, el marc vell de 

Barcelona fou abandonat del tot i substituït per un nou marc de Barcelona, compost de 

vuit de les 12 unces de la lliura mercantil de Barcelona, la qual pesava 401 grams. El 

nou marc de Barcelona es va establir, doncs, amb un pes que oscil· laria entre els 

267’333 grams (pes efectiu) i els 271’947 grams (pes teòric).1842 D’altra banda —

recollint les indicacions de Joaquim Botet i Sisó— Manuel Riu també assenyala que el 

marc de taula, usat pels canvistes i banquers des del segle XIII , pesava 267’33 grams. El 

qual, a més, era equivalent a vuit unces de la lliura de 401 grams i també a 266’68 

grams efectius.1843 

En una altre article posterior, Manuel Riu confirma que, ja en el segle XIII , la unitat 

de pes per l’or i la plata era el marc de vuit unces. El qual, segons aquest autor, 

equivalia a 266’64 grams.1844  

Per la seva banda, Josep Plana i Borràs pren com a referència els 267 grams que 

Felip Mateu i Llopis dóna per al marc de Barcelona: 1 marc = 267 grams.1845 A partir 

del qual, trasllada aquesta equivalència a la resta d’unitats de pes del seu quadre sobre 

“unitats de pes a Catalunya referides a l’argent”. Segons aquest barem, l’unça, per 

exemple, pesa 33’37 grams.1846  

Relacionat també amb el valor en grams del marc, Claudi Alsina, Gaspar Feliu i 

Lluís Marquet publiquen un quadre amb els valors de les unitats de pes per a pesar l’or i 

l’argent per a joieria. Els quals —usats antigament, segons els autors citats— 

aparegueren com a oficials en les ordenances municipals de Barcelona del 1891, amb el 

marc com a pes bàsic igual a 2/3 de la lliura de Barcelona: 

 1 marc (8 unces)............................. 268’348 g 
 1 unça (4 quarts)............................. 33’543 g   
 1 quart (4 argenços)........................ 8’384 g 
 1 argenç (9 quirats)......................... 2’096 g 
 1 quirat (4 grans) ........................... 0’232 g 

                                                                                                                                                                          
1841 M.CRUSAFONT (1996), Història de la moneda catalana..., pàg.186. 
1842 M.RIU (1993), “De metrologia...”, pàg.385-386 i 388-392. 
1843 M.RIU (1993), “De metrologia...”, pàg.388-392. 
1844 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832. 
1845 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.370-371 [citant a: Felipe MATEU I LLOPIS, 

Glosario Hispánico de Numismática, Barcelona, CSIC, Sec. Estudios Medievales, 1946, XIII + 229 pàgs. 
+ XXVI làms. “Marco de Barcelona”]. 

1846 J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, pàg.385 (quadre núm.1). 
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 1 gra................................................ 0’058 g 1847 

Finalment, davant la diversitat de possibilitats plantejades i la conseqüent dificultat 

per expressar les unitats de pes medievals segons el sistema mètric decimal amb 

seguretat, s’ha optat per escollir i utilitzar un pes en grams arrodonit i aproximat. 

D’aquesta manera, s’ha pres com a referència el que es coneix com a “unitats 

tradicionals metritzades”. És a dir, hem usat el valor que s’ha donat a aquelles unitats 

antigues o tradicionals que, havent conservat el nom, han estat arrodonides —per 

expressar el seu valor en grams— d’acord amb una aproximació mètrica. Aquest és el 

cas, entre d’altres, de la lliura (a la qual s’ha donat un valor aproximat de 400 grams) o 

les tres unçes (que s’han arrodonit a un valor de 100 grams).1848 En definitiva, s’ha 

establert el pes del marc a partir de la seva equivalència amb la lliura i amb l’unça (un 

marc és igual a 2/3 de la lliura i a 8 unces): 1 marc = 266’6667 grams. El valor en grams 

de la resta d’unitats de pes també s’ha calculat a partir del valor aproximat de la lliura 

(400 grams): 

1 quintar = 57600 grams (57’6 kg)1849 

1 rova = 14400 grams (14’4 kg) 

1 quartó = 3600 grams (3’6 kg) 

1 lliura = 400 grams 

1 marc = 266’6667 grams 

                                                           
1847 C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans..., 

pàg.84, 175-176. Aquest quadre ja s’havia publicat a: L.UTRILLA , C.PUIG, J.VIVES, L.HERNÁNDEZ 
(Coord.) (1981), Pesos, mides i mesures..., pàg.31. 

1848 L.UTRILLA , C.PUIG, J.VIVES, L.HERNÁNDEZ (Coord.) (1981), Pesos, mides i mesures..., pàg.43. 
En aquest sentit, en la definició de lliura  que trobem en el Diccionari català-valencià-balear, s’exposa 
que aquesta unitat de pes, generalment dividida en dotze unces, equivalia aproximadament a 400 grams. 
Vegeu la veu “1. LLIURA f. || 1.” a: A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-
balear... (http://dcvb.iec.cat/). A més, Manuel Riu planteja que, en el segle XIII , la lliura comuna (de 12 
unces) tenia un pes de 400 grams. Vegeu: M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle 
XIII...”, pàg.832). 

1849 Aquest resultat difereix bastant del que, segons Manuel Riu, pesava el quintar a Catalunya en el 
segle XIII : 41’600 kg; es refereix, però, al quintar de 104 lliures (M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a 
la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832). O bé, els aproximadament 41’500 kg que exposen Antoni 
M.Alcover i Francesc de B.Moll que pesava el quintar; vegeu la veu “1. QUINTAR m. || 1.” a: 
A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). En aquesta 
línia, segons el document elaborat després de les Corts de Montsó del 1585 —citat anteriorment—, a 
Falset, es diu que s’utilitzen els pesos de Montblanc (pel que fa a les unitats de pes), on el quintar 
equivalia a 49’800 kg (C.ALSINA, G.FELIU, L.MARQUET (1990), Pesos, mides i mesures dels Països 
Catalans..., pàg.298-299 i 328). Vegeu, en aquest sentit, també: F.TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH (2008-
2009), Pesos, mides i mesures al Principat..., pàg.1170 (vol.III). No obstant això, a pesar d’aquestes 
notables diferències, mantenim el valor del quintar en 57’6 kg perquè, com ja hem assenyalat 
repetidament, en la taula presentada (vegeu la figura 59 de la present tesi doctoral) hi ha una interrelació 
entre totes les unitats de pes utilitzades. Per tant, creiem que el marc, com a unitat patró ponderal de 
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1 unça = 33’3333 grams 

1 quart o quarta = 8’3333 grams 

1 ternal = 4,1667 grams 

1 argenç = 2’0833 grams 

1 diner = 1’3889 grams 

1 òbol o malla = 0’6944 grams 

1 pugesa o pita = 0’3472 grams 

1 gra = 0,0579 grams 

 En definitiva, com ja advertia Manuel Riu, és molt complicat establir les 

equivalències entre els pesos, mides i mesures medievals amb el sistema mètric decimal 

vigent i, per tant, en moltes ocasions, ens hem de limitar a fer-ne valoracions 

aproximades.1850 L’important és tenir sempre present aquesta circumstància, que el 

valor en grams és aproximat i probable. En aquest sentit, a més, s’ha establert que el 

marc equivaldria a 266’6667 grams com a valor més aproximat a la fracció periòdica 

que, en realitat, hauria de ser (el número 6 es repeteix indefinidament en l’expressió 

decimal). Així doncs, tenint en compte aquestes limitacions, no deixa de ser fonamental 

poder disposar d’un element de referència que permeti traslladar la informació dels 

documents medievals al sistema actual i disposar així de més eines per valorar els 

resultats de l’estudi —per exemple— del volum de producció d’argent fi. En qualsevol 

cas, cal no oblidar que es tracta d’una aproximació. 

 

 

7.3. LES ESPÈCIES MINERALS EXPLOTADES: PLATA NATIVA, MINERALS DE 

PLATA I GALENA ARGENTÍFERA  

Els recursos minerals, com és evident, eren la base fonamental en l’explotació 

minerometal·lúrgica de l’argent en època del comte Pere. En aquest sentit, la intensa 

explotació que ha experimentat l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset al llarg de la 

història per a l’obtenció de plom i la documentada importància de l’“alcofoll” (galena) 

                                                                                                                                                                          
l’argent —amb un valor en grams establert a partir de la lliura comuna— ha de ser la unitat que ha de 
servir de pauta per a establir el valor en grams de la resta d’unitats de pes de la taula d’equivalències. 

1850 Vegeu: M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.825-826. 
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d’aquesta regió al llarg dels segles,1851 ens hauria de fer suposar que el mineral a partir 

del qual es va obtenir l’argent medieval era la galena o la galena argentífera. Les 

primeres aproximacions al tema,1852 però, indiquen que el metall blanc de mitjan segle 

XIV  es va obtenir majoritàriament a partir de l’explotació d’argent natiu i altres minerals 

d’argent. En qualsevol cas, aquesta qüestió és complexa i cal tenir en compte els 

minerals que es localitzen en l’actualitat a la zona i, sobretot, és necessari analitzar 

acuradament la documentació d’època medieval per poder establir quines possibles 

espècies minerals s’explotaren i en quina proporció. 

Així doncs, en les pàgines venidores, el propòsit és determinar i definir —encara 

que sigui de forma indirecta— aquelles espècies minerals que es van beneficiar per 

aconseguir l’argent a mitjan segle XIV . Per la qual cosa, es tindran en compte totes les 

dades disponibles per esbrinar si s’explotava argent natiu, minerals d’argent, minerals 

de coure amb argent o galena (sulfur de plom) per a l’obtenció del metall noble. 

L’objectiu primordial és saber quina o quines van ser les primàries, principals i més 

beneficiades espècies minerals. 

Així doncs, abans de tractar la documentació medieval, cal que ens aturem un 

moment per analitzar les mineralitzacions de la conca minera del Molar–Bellmunt–

Falset.1853 És a dir, per entendre la situació del territori en època medieval i les 

explotacions mineres que s’hi han dut a terme al llarg de la història, primerament, cal 

conèixer els tipus de recursos minerals que hi ha a la zona avui en dia que podrien ser 

susceptibles d’haver estat explotats per obtenir argent a l’edat mitjana.  

 

Per definició, un mineral és una matèria natural, sòlida, amb una estructura 

cristal·lina i de composició química definida, o variable entre dos límits perfectament 

                                                           
1851 De fet, com hem apuntat en iniciar la part de la tesi dedicada a la mineria de l’argent, 

l’explotació del plom a l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset ha tingut, històricament, una major 
transcendència que no pas la de l’argent. A més, el mineral explotat per a l’obtenció del plom metàl· lic ha 
estat històricament la galena. La qual, en aquesta àrea minera, és apreciada per les elevades quantitats de 
plom que conté. 

1852 Vegeu, per exemple: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del 
Molar-Bellmunt-Falset...”, pàg.155-166; A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en 
el condado...”, pàg.357-363; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., 
pàg.22-23. 

1853 Vegeu, per introduir el tema: J.M.MATA I PERELLÓ (1990), Els minerals de Catalunya..., 
pàg.128-150. Vegeu també, per exemple: P.ALFONSO, F.X.GIMÉNEZ et alii (2002), “Filones de plata de la 
mina Ballcoll...”, pàg.1-2. 
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determinats.1854 En parlar de minerals de forma general, però, hi poden haver confusions 

si no es tenen clars una sèrie de conceptes bàsics i no es té cura a l’hora d’utilitzar la 

terminologia. Bàsicament, de forma generalitzada, no es pot associar el terme mineral 

amb tota la matèria excavada. Així mateix, s’ha d’evitar solapar el significat de la 

terminologia tècnica actual amb el dels mots medievals.1855 En aquest sentit, abans 

d’iniciar la part dedicada a l’explotació minera de l’argent al domini comtal de Prades, 

s’ha fet —com hem vist— un incís per definir de forma general alguns conceptes i 

termes medievals que tenien una significació diferent a la que tenen les mateixes 

paraules en l’actualitat. El cas més destacable és el del mot “mena” en català antic 

(“mineria” en els textos en llatí)1856, que s’ha posat entre cometes quan ens referim a la 

veu medieval per evitar equívocs.  

Tal com s’ha exposat amb anterioritat, per regla general, una “mena” corresponia a 

la matèria excavada tal i com sortia de la mina, en brut. El fet que les “menes” no 

rebessin cap tractament previ, abans de ser entregades als oficials comtals, s’explica 

possiblement perquè els miners rebien la seva part en funció de la quantitat total 

d’argent que continguessin les “menes”, com establien les ordinacions. És a dir, els era 

indiferent entregar la “mena” tractada o sense tractar perquè, al final del procés, se 

n’obtindria la mateixa quantitat absoluta d’argent. Per tant, no devien gastar esforços ni 

temps ni diners en picar o rentar les “menes”. Exceptuant, però, aquells cops que rebia 

la massa rocosa i mineral arrencada de la mina per tal de treure els estèrils superficials, 

fer la primera tria del material i facilitar-ne el transport. En definitiva, creiem que 

entregaven la “mena” gairebé tal qual l’extreien del “cros”.  

Per tant, com un bloc compacte, la “mena” era conformada pel mineral o minerals 

útils com a mínim. Els quals, normalment, també estaven acompanyats —en diferents 

proporcions— per altres minerals associats, part de la roca encaixant o altres estèrils 

aferrats al bloc. En altres paraules, en una “mena” medieval hi podien coexistir, si 

utilitzem la terminologia actual: per una part, la mena (el mineral o associació de 

minerals utilitzat com a primera matèria per extreure el metall); i, per l’altra, la ganga 

(el conjunt de minerals o substància pètria sense interès pràctic que acompanyava al 

                                                           
1854 Vegeu, per exemple, la veu “mineral 2 1 m.” al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans. URL: http://dlc.iec.cat/ . També podeu consultar, entre d’altres, la veu “mineral2  m.” 
a: O.Riba (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.752 (http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 

1855 Vegeu: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.358 
(nota 7); A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2006), “Las ordenanzas promulgadas en 1352...”, pàg.426 (nota 20). 
Aquesta advertència també la recull Joan Abella i Creus: J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de 
la conca de Bellmunt..., pàg.22. 
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mineral metal·lífer). D’aquesta manera, per facilitar la comprensió del present apartat, 

per referir-nos al mineral o minerals útils (la mena actual), parlarem d’espècie i espècies 

minerals útils de forma individual. Pel fet que l’espècie mineral és la unitat bàsica de la 

mineralogia sistemàtica. De fet, les “menes” explotades a l’edat mitjana podien contenir 

una o bé diferents i diverses espècies minerals. De les quals, algunes eren útils o 

valuoses per a l’obtenció de l’argent però d’altres no. Amb la qual cosa, grosso modo, 

queda definida i marcada la diferència conceptual entre l’espècie mineral de la 

terminologia actual i la “mena” d’època medieval.    

 

El metall blanc es pot obtenir a partir del processament de diverses i diferents 

espècies minerals, ja que l’argent el podem trobar a la natura en estat natiu o bé mesclat 

o combinat amb altres minerals en quantitats variables. Per tant, l’obtenció d’aquest 

metall pot ser el resultat de l’explotació directa de minerals d’argent i argent natiu o bé 

pot ser un subproducte en el processament d’altres minerals, beneficiats per a l’obtenció 

d’altres metalls com el plom o el coure.  

En aquest sentit, a l’àrea del Molar–Bellmunt–Falset, hi ha diferents espècies 

minerals a partir de les quals és susceptible poder-ne explotar argent. De fet, tal com 

exposa Joan Abella i Creus, les espècies que contenen argent entre els seus components 

en aquesta zona són molt variades: en primer lloc, es constata l’existència de plata 

nativa, la qual ha cristal· litzat a l’interior d’anquerita i calcita; en segon lloc, minerals 

d’argent com l’acantita (sulfur d’argent) o la clorargirita (clorur d’argent); en tercer lloc, 

la galena, encara que la que es localitza a la zona conté quantitats molt residuals 

d’argent; i, finalment, minerals de coure que també contenen quantitats residuals 

d’argent, com la tennantita (sulfoarsenur de coure) per exemple.1857 En resum, són 

diversos i diferents els minerals que s’han localitzat a la zona en època contemporània 

que estan relacionats, directa o indirectament, amb el benefici de l’argent. Els filons dels 

més rics en metall blanc, però, estan pràcticament exhaurits avui en dia (vegeu figura 

60). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1856 És un mot de la primera declinació llatina: mineria, -ae. 
1857 Vegeu: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-

Bellmunt-Falset...”, pàg.158-160; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., 
pàg.22. 
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FIGURA 60. Espècies minerals de l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset a 

partir de les quals, en major o menor mesura, es podria beneficiar 
argent.1860  

 

En resum, a grans trets, el tipus d’espècies minerals a partir de les quals es va poder 

explotar l’argent en època baixmedieval són: la plata nativa, minerals de plata, galena o 

bé minerals de coure amb argent. A la documentació medieval estudiada, però, no es 

                                                           
1858 A més dels percentatges d’argent presentats, es poden consultar els resultats dels anàlisis que es 

van fer sobre diverses mostres de galena de diferents mines del Molar i Bellmunt del Priorat a: 
I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), “Caracterización analítica de la producción metalúrgica...”, 
pàg.293-297 (especialment figura 51, pàg.295-296). De les diverses mostres de galena analitzades, el 
percentatge d’argent més elevat correspon a una mostra de la mina Linda Mariquita del Molar. La qual 
contenia un 0’077% d’argent (“Análisis PA11951”, figura 51 de l’article). Aquest percentatge, però, fa 
referència al tant per cent de metall blanc obtingut tenint en compte només la fracció metàl· lica de la 
mostra. És a dir, no es tenen en compte els elements no metàl· lics a l’hora d’establir-ne el tant per cent 
d’argent. 

1859 Aquest percentatge fa referència al tant per cent d’argent obtingut d’una mostra de tennantita de 
la mina Linda Mariquita  però considerant únicament la fracció metàl· lica de la mostra. És a dir, a l’hora 
de fer els percentatges, no s’han tingut en compte els elements no metàl· lics que contenia l’espècie 
mineral analitzada. Vegeu: I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), “Caracterización analítica de la 
producción metalúrgica...”, pàg.296 (“Análisis PA11568”, figura 51). Cal assenyalar que un altre mineral 
de coure —sense especificar l’espècie concreta—, recollit també a la mina Linda Mariquita del Molar, 
contenia un 0’467% d’argent (considerant únicament la fracció metàl· lica de la mostra també): 
I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), “Caracterización analítica de la producción metalúrgica...”, pàg.295 
(“Análisis PA11996”, figura 51). 

1860 Per fer aquest quadre, s’han utilitzat les dades proporcionades a: N.RAFEL, J.ABELLA , 
A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-Falset...”, pàg.158-160. Així 
mateix, també s’ha tingut en compte la informació recollida a: I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), 
“Caracterización analítica de la producción metalúrgica...”, pàg.293-297 (especialment figura 51, 
pàg.295-296). En aquest darrer article, però, a l’hora de presentar els tants per cent només s’utilitzen els 
continguts metàl· lics de les mostres analitzades. En altres paraules, no es tenen en consideració els 
elements no metàl· lics de les mostres per establir-ne els percentatges. Per tant, s’han utilitzat les dades 
tenint present aquesta circumstància. D’altra banda, trobareu una descripció mineralògica i fotografies en 
detall d’aquestes i altres espècies minerals de la conca minera del Molar–Bellmunt–Falset a: J.ABELLA I 

CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.79-122. Vegeu també: J.ABELLA I CREUS, 
C.CURTO, J.FABRE (2001), “Bellmunt del Priorato...”, pàg.28-63. 

Espècie mineral Localització Denominació  Contingut metàl·lic ressenyable 

Argent natiu Mina Balcoll (Falset) Argent elemental 97’78% d’argent 

Acantita Mina Balcoll (Falset) Sulfur d’argent 87’06% d’argent 

Clorargirita 
Mina Ramona o del Barranc 
Fondo (Bellmunt del Priorat) 

Clorur d’argent 75’27% d’argent 

Galena 
Diverses mines del Molar i 

de Bellmunt del Priorat 
Sulfur de plom 

0’001% - 0’0252% d’argent1858  
86% de plom 

Tennantita 
Mina Linda Mariquita          

(el Molar) 
Sulfoarsenur      

de coure 
0’194% d’argent1859 

35’72% - 51’4% de coure 
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parla de minerals o espècies minerals sinó que —com hem apuntat abans— hi són 

registrades les “menes”. De les quals, igual que en l’actualitat es parla de minerals 

d’argent o minerals de plom, també se’n fa diferència i es documenten en els 

manuscrits: “menes d’argent”, “menes d’alcofoll”, “menes de plom”, “menes de coure”, 

“menes de ferro”, etc.  

Així, se’n distingeixen diversos tipus en funció del metall o del producte principal 

que se n’obtingués. Per tant, en principi, el plom es beneficiaria a partir de “menes 

d’alcofoll” o “menes de plom”, a través de la fosa de la galena. D’altra banda, a partir 

de les anomenades “menes d’argent”, amb minerals d’argent o argent natiu, se 

n’extrauria el metall blanc. Per tant, en certa manera, l’espècie o les espècies minerals 

que majoritàriament continguessin les “menes” i, sobretot, el metall beneficiat era el que 

en determinava la denominació bàsica. En tot cas, ha de quedar clar que quan es parla 

de “menes” no es fa referència a les espècies minerals, sinó que són dos conceptes 

diferents (vegeu figura 61).   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 61. Exemple esquemàtic d’una “mena d’alcofoll” (exemplar localitzat a 
l’àrea minera del Molar en superfície el 2008). Foto: Albert Martínez i 
Elcacho (2008).1861 

 

                                                           
1861 A l’igual que d’altres troballes que hem vist fotografiades en apartats anteriors, l’instantània 

d’aquest exemplar de galena es va fer en el marc de la prospecció arqueològica que va tenir lloc l’octubre 
del 2008 als termes municipals del Molar i de Bellmunt del Priorat. Aquesta prospecció, en la qual vaig 
poder col· laborar i participar, es va dur a terme en el marc d’un projecte de recerca dirigit per la 
Dra.Núria Rafel i Fontanals: “Aprovechamiento de recursos de plomo y plata en el primer milenio ac: 
interacción comercial y cultural en el Mediterráneo Occidental” (HUM2007-65725-C03-00). 
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Així doncs, el plom era el metall que s’obtenia a partir de les denominades “menes 

d’alcofoll” o “menes de plom”, mitjançant la fosa de la galena (espècie mineral). 

Tanmateix, com veurem més endavant, aquesta circumstància no era sempre així i la 

diferència entre les “menes”, a la pràctica, no era tan clara i senzilla. A més, també cal 

assenyalar que no sempre l’“alcofoll” era fos per a l’obtenció de plom metàl·lic perquè 

tenia altres usos. A l’edat mitjana, també es va utilitzar el mineral com a colorant en la 

indústria tèxtil, en medicina i cosmètica i en el vidrat o vernís de la ceràmica.1862  

 

Pel que fa a les “menes d’argent”, la funció i utilitat principal —en aquest cas sí—

era la fosa i purificació per beneficiar-ne el metall blanc. De fet, per regla general, allò 

que servia com a referència per a classificar-les era la seva qualitat. Com hem vist en 

apartats anteriors, les “menes” a partir de les quals es podia obtenir una major quantitat 

de metall blanc —en comparació amb la resta— eren denominades “menes gentils” (les 

més bones). De fet, en virtut de les clàusules de les dues primeres ordinacions que es 

van promulgar per regular l’explotació de l’argent (anys 1344 i 1348)1863, era 

fonamental —mentre van ser vigents— determinar la qualitat de les “menes” per poder 

fer-ne la partició entre comte i miners. És a dir, la qualitat del material aportat pels 

miners, establerta pel percentatge metàl·lic de cada “mena” d’argent, era l’element bàsic 

que en determinava la classificació i el barem de partició. 

En aquest sentit, quan foren registrades, les “menes” d’argent que entregaren els 

miners també van ser diferenciades entre si. En els llibres d’administració i de 

comptabilitat d’època del comte Pere, fins i tot en aquells que es van redactar després de 

l’entrada en vigor de les terceres ordinacions del 1352 —que establien un únic barem de 

partició—1864, també va ser la qualitat el tret distintiu que les definia. Així, per regla 

general, quan una mateixa companyia aportava diverses “menes” d’argent alhora es 

diferenciaven —grosso modo— segons la suposada riquesa individual de cadascuna 

d’elles. És a dir, la denominació que rebien era en funció de la major o menor quantitat 

d’argent que hipotèticament —segons l’assaig— contenien. D’aquesta manera, en fer el 

registre, quan les companyies entregaven més d’una “mena” d’argent simultàniament, 

                                                           
1862 M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.216. Sobre els 

usos del “coffoll” en parlava ja Pere Gil, en una obra escrita l’any 1600: J.IGLÉSIES (2002 [1949]), Pere 
Gil, S.I. (1551-1622)..., pàg.201-202 i 221-222. Se’n fa referència, d’aquesta obra, també a: E.GORT 
(2003), Història de Falset..., pàg.143. 

1863 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.10 i doc.núm.31. 
1864 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
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es feia diferència entre: la “mena millor”1865, la “mena mijana”1866 i, finalment, la “mena 

menor”1867, “pus sotil”1868 o “febla” d’una mateixa societat minera.1869 Per tant, es feia 

una diferenciació gradual —en funció de la qualitat— per definir i poder registrar de 

forma individual cada “mena”. Era una manera ràpida de distingir les “menes” que, 

registrades el mateix dia, eren d’una sola companyia. Merament i simple, era una 

manera de diferenciar-les entre si en el registre. És a dir, no definien tipus de “menes” 

més enllà del grup que formaven per ser aportades simultàniament per una única 

companyia minera.  

En d’altres ocasions, a més, també eren les característiques físiques o cromàtiques 

—entre d’altres— el que en marcava la denominació. És a dir, ocasionalment, les 

“menes” s’individualitzaren a partir dels atributs que es podien identificar visualment o 

altres característiques distintives (textura, composició, etc.). D’aquesta manera, alguna 

vegada, es van registrar “menes” amb denominacions diferents basades en aquests 

criteris. Així, en els llibres de comptabilitat de l’explotació, hi trobem puntualment 

aquests noms: “mena alcofollosa” (o “alcofolosa”)1870, “mena blancha”1871, “mena 

bolmosa”1872, “mena de terra e de lavadiç”1873, “mena lavada”1874, “mena menor del 

alcofoll”1875, “mena rosa”1876, “mena rossa”1877 i “mena vella”1878.  

 

Amb aquestes premisses, tenint en compte també les dades mineralògiques, 

intentarem determinar quines van ser les espècies minerals que es van explotar i, 

d’aquelles, quines van ser les més explotades. La base del treball és l’estudi de les 

                                                           
1865 Amb les variants “mellor”, “miylor”, “milor” i “melor”. 
1866 També escrit “miyana” i “migana” en alguna ocasió. 
1867 També es registra, de manera similar, com a “mena de la menor sort”. 
1868 Escrit també “pus sotiel” i “pus sotill” en la documentació. S’utilitza, a més, l’expressió “mena 

sotil” a seques en diverses ocasions. 
1869 En trobareu diversos exemples, d’aquestes diverses denominacions, en tots els llibres 

d’administració i de comptabilitat —que s’han conservat— d’època del comte Pere: doc.núm.22, 
doc.núm.41, doc.núm.72, doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 de l’apèndix documental. 

1870 Doc.núm.72, fol.3v, 7v, 9v i 12r (a l’apèndix documental). 
1871 Doc.núm.22, fol.8r; doc.núm.51, fol.1r (a l’apèndix documental). 
1872 Doc.núm.22, fol.7v; doc.núm.51, fol.1r i 1v; doc.núm.72, fol.14r i 18v (a l’apèndix 

documental). El bolm era la calcina d’assaonador (vegeu la veu “BOLM m.” a A.M.ALCOVER, F.B.MOLL 
(1985), Diccionari català-valencià-balear... http://dcvb.iec.cat/). Per tant, les “menes” que rebien aquesta 
denominació devien tenir un aspecte similar a la calç. 

1873 Doc.núm.72, fol.5v i 6r (a l’apèndix documental). 
1874 Doc.núm.72, fol.15v (a l’apèndix documental). 
1875 Doc.núm.51, fol.2r (a l’apèndix documental). 
1876 Doc.núm.72, fol.9v, 12r i 14r (a l’apèndix documental). 
1877 Doc.núm.72, fol.3r (a l’apèndix documental). 
1878 Doc.núm.72, fol.4v (a l’apèndix documental). 
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“menes”. Sobre les quals, en tenim dades fonamentals en els llibres de comptabilitat i 

llibres d’administració. 

En registrar-hi les “menes”, com hem vist en parlar de la documentació redactada i 

compilada pels òrgans de gestió, s’hi va anotar la informació bàsica que servia a 

l’administrador per controlar la producció i gestionar-ne el repartiment entre el comte i 

els miners. De fet, per regla general, la informació que ens proporcionen els llibres de 

comptes i d’administració és: el pes total de cada “mena” aportada pels miners, la part 

que en pertanyia al comte, el resultat de l’“assaig”, altres equivalències basades en 

resultat del mateix “assaig” i, finalment, la quantitat total d’argent que suposadament —

segons la prova— s’obtindria d’aquella “mena”. De fet, tot i que són documents 

diferents, les “reebudes” —com s’anomenen en alguns d’ells— o les entrades dels 

llibres d’administració, de registre de les “menes” o de comptabilitat segueixen un patró 

semblant. 

Amb la qual cosa, ha estat relativament fàcil —amb una regla de tres simple— 

calcular el percentatge d’argent de cada “mena” o de la “granalla”, prenent com a base 

els totals, l’“assaig” o les equivalències anotades. Cal recordar també que, per poder 

determinar amb exactitud els percentatges de plata en cada “mena” registrada, ha estat 

bàsica la relació de pesos i equivalències que hem vist en l’apartat anterior. Sense la 

qual, de fet, hagués estat impossible poder treballar amb les quantitats consignades. 

Precisament, per calcular els percentatges d’argent de les “menes”, en primer lloc, s’ha 

hagut de reduir la quantitat de “mena” o de “granalla” entregada i la d’argent a la unitat 

menor de mesura medieval comuna: el gra. Operació que s’ha repetit amb  la informació 

dels “assaigs” i de les diverses equivalències registrades, a més de les quantitats 

totals.1879  

Com s’ha exposat en apartats anteriors, l’“assaig” era una anàlisi qualitativa de la 

“mena”. És a dir, es feia una prova a petita escala per determinar la quantitat total 

d’argent que teòricament —en funció del resultat del mateix “assaig”— contindria la 

“mena” assajada. L’objectiu pel qual es feien era poder realitzar la partició entre comte i 

miners de la forma més ràpida possible. Per tant, l’“assaig” no avaluava la riquesa 

argentífera d’una espècie mineral concreta (com podria ser la galena o l’argent natiu) 

sinó la de la “mena” en conjunt. Amb la qual cosa, és impossible poder establir quin 

percentatge metàl·lic tenia l’espècie mineral beneficiada perquè, en les “menes”, hi 

                                                           
1879 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El qual trobareu adjunt al final de la present tesi doctoral. 
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podia predominar el mineral útil o bé els altres elements integradors com la ganga i 

altres estèrils associats. De fet, és impossible saber en quina proporció hi era cada 

element a partir de la informació recollida en la documentació medieval. 

En general, la majoria de les quantitats totals d’argent fi obtingut i les 

equivalències anotades en els llibres de comptes i d’administració eren deutores del 

resultat de l’“assaig”. Per tant, el tant per cent d’argent que hem calculat de cada 

“mena” o de la “granalla”, fa referència al conjunt i no té res a veure amb els 

percentatges metàl·lics teòrics que tenen les espècies minerals. En resum, el tant per 

cent d’argent d’una determinada “mena” no és l’equivalent al tant per cent d’argent que 

s’obté de l’espècie mineral que inclou, ja que aquesta espècie només representa una part 

—és el mineral útil— del total. 

Altrament, pel fet que les quantitats totals d’argent que hi ha a la documentació van 

ser, per regla general, obtingudes i registrades a partir del resultat del corresponent 

“assaig”, es tracta de quantitats orientatives i aproximades. Servien per realitzar la 

partició entre comte i miners però no reflecteixen la quantitat real total d’argent 

obtingut.1880 Aquesta circumstància, malgrat que no permet conèixer amb exactitud el 

valor real, no suposa un contratemps significatiu per analitzar el percentatge d’argent. 

És a dir, el tant per cent d’argent de cada “mena” potser és aproximat —es basa en una 

prova— però la informació és suficient per a poder analitzar amb garanties el que es 

proposa en aquest apartat.  

A més, per normativa, els “assaigs” es feien a partir de la selecció de tres unces de 

“mena”, independentment del pes total de la “mena” aportada pels miners. Per tant, la 

precisió del resultat no podia ser sempre la mateixa: no és el mateix fer un “assaig” de 3 

unces per a una “mena” que pesi un quintar, que equivalia a 1728 unces, que per a una 

de només 6 unces de pes, per exemple. És molt més efectiva i certa la segona prova que 

la primera, pel major volum del total al qual representen les tres unces. Així, amb 

excepcions puntuals, només disposem de la informació relativa a una porció de tres 

unces de pes, uns 100 grams aproximadament, del total de cada “mena”. En qualsevol 

cas, com s’ha exposat, els resultats dels “assaigs” són molt vàlids, tot i les objeccions 

que se’n puguin fer, per poder dur a terme una aproximació a les espècies minerals que 

es van explotar en època medieval. 

                                                           
1880 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
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D’altra banda, a l’hora de valorar els percentatges d’argent de les “menes”, també 

cal tenir present que generalment eren portades directament des de les mines per ser 

pesades i assajades. Per tant, la proporció de metall que se n’obtenia era inferior a la que 

s’hagués obtingut si prèviament, abans de ser pesades, haguessin estat rentades o 

tractades per reduir la quantitat de material estèril o rebutjable. És a dir, no és el mateix 

calcular la quantitat de plata d’una “mena” acabada de treure de la mina que la d’una 

altra després de ser rentada o haver patit algun tractament que n’augmentés la proporció 

de mineral útil inicial. Per tant, la quantitat de plata pot variar, i molt, segons aquesta 

composició de la “mena”. És per aquest motiu pel qual, en general, la proporció de 

metall que s’obtenia amb la “granalla” és superior.  

Com hem vist, la “granalla” eren aquells petits fragments i partícules, de reduïdes 

dimensions, que resultaven dels treballs d’extracció i primer picat o copejament de les 

“menes” com a part de la primera tria del material a la mina. En els quals, pel fet que es 

destriaven els fragments amb argent i es rebutjaven els estèrils detectats a simple vista, 

hi predominava el mineral útil. Igual que en les “menes”, però, hi era present en 

proporcions diverses. En aquest context, a més, també cal tenir en compte els factors 

que envolten el procés d’extracció i la riquesa de les vetes explotades en època medieval 

per valorar les proporcions d’argent obtingut.  

Per un altre costat, també val a dir que la quantitat d’argent obtingut a la prova o 

directament de la fosa també depenia dels procediments i les tècniques metal·lúrgiques 

aplicades. És a dir, les quantitats obtingudes són deutores de l’època en què es van fer 

els “assaigs” i el “foniment”. La fosa de les mateixes “menes” en l’actualitat, amb 

tècniques i en instal·lacions diferents, segurament hagués proporcionat resultats 

diferents. Possiblement, de les “menes” medievals, se’n podia haver produït més argent 

fi del que se’n va obtenir.  

En definitiva, per valorar els resultats de l’estudi, cal tenir en compte una sèrie de 

factors que hi afecten directament i, sobretot, cal no confondre el percentatge de plata 

d’una “mena” amb el tant per cent metàl·lic de les espècies minerals que podia contenir. 

A partir de l’estudi de la documentació medieval, és difícil saber concretament quines 

espècies minerals específiques s’explotaren realment, perquè no n’hi ha cap referència 

explícita. Per la qual cosa, l’objectiu tampoc pot ser determinar-ne les proporcions 

d’argent.  

La finalitat de l’estudi és establir, de forma indirecta, si s’explotava argent natiu, 

minerals d’argent, minerals de coure amb argent o bé galena (sulfur de plom) per a 
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l’obtenció d’argent. Més concretament, l’objectiu és mostrar quines espècies minerals és 

possible que s’explotessin —no es pot afirmar categòricament— i quines no. La 

dificultat de l’anàlisi rau, en el fet que les “menes” eren el producte en brut extret de les 

mines i, conseqüentment, contenien tant les espècies minerals útils com altres materials 

descartables. 

Amb la voluntat d’assolir els objectius proposats, el primer pas és determinar els 

percentatges de metall de cada “mena”. Posteriorment, caldrà veure si el resultat permet, 

per comparació —prenent com a referència els tants per cent metàl·lics de les espècies 

minerals que es troben actualment a la zona estudiada— i d’una manera indirecta, 

establir quins possibles minerals es van beneficiar a mitjan segle XIV . De fet, els 

resultats més concloents correspondran a la comparació de les “menes” estudiades amb 

aquelles espècies minerals amb reduïdes proporcions d’argent, com la galena. És a dir, 

quan els tants per cent de plata d’una “mena” qualsevol —en què hi ha diverses espècies 

minerals i altres substàncies pètries— són superiors al màxim teòric existent en la 

galena com a espècie mineral, sí que es pot afirmar que en beneficiar aquella “mena” 

concreta no va ser processada la galena per obtenir argent. Ans al contrari, en aquests 

casos, les “menes” han de portar necessàriament altres espècies minerals amb un major 

contingut teòric de plata: acantita, clorargirita, argent natiu o d’altres minerals d’argent. 

És a dir, per exemple, si d’una determinada quantitat de “mena” se’n va obtenir un 

25% d’argent —del pes total de la “mena”—, és evident que l’espècie mineral que es va 

beneficiar no podia ser ni la tennantita ni la galena, perquè la proporció d’argent teòrica 

que contenen com a espècies minerals és molt inferior. De la tennantita o de la galena, 

com a espècie mineral, tan sols se’n poden obtenir uns percentatges molt més baixos 

d’argent perquè en contenen petites quantitats. Aquesta afirmació és més consistent si es 

prenen com a referència les mostres localitzades a l’àrea minera del Molar–Bellmunt–

Falset en l’actualitat. De les de galena, com hem vist en la figura 60, s’ha calculat que 

se’n pot extreure des d’un 0’001% a un 0’0252% d’argent. Per tant, són quantitats molt 

residuals de metall blanc. En conseqüència, tot i que no es pot establir quines espècies 

minerals es van beneficiar, almenys sí que es pot determinar amb exactitud quines no es 

van explotar, per descart. En aquest apartat, no es pretén determinar el percentatge 

d’argent de les diferents espècies minerals sinó comprovar, indirectament, si 

s’explotaven minerals de plata i plata nativa. 
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Com hem vist, l’estudi de les espècies minerals que es van explotar en època 

medieval no deixa de ser un tema complex i difícil de resoldre. De fet, cal abordar-lo 

amb totes les limitacions, objeccions i matisos que s’han plantejat fins ara. A més, 

també cal tenir molt present la descripció i contextualització mineralògiques esmentades 

al principi de l’apartat.  

En aquesta línia, l’any 2005, es va publicar un primer estudi sobre aquesta qüestió 

a partir de l’anàlisi de la documentació d’època medieval.1881 Concretament, per a 

l’elaboració d’aquell treball, es van buidar les “reebudes” de “mena” del primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda. De fet, concretament, es va 

examinar la informació continguda en les entrades del llibre pròpiament dit i en les que 

hi ha en dos fulls solts i un bifoli que es conserven intercalats en el mateix 

document.1882 

En la documentació analitzada, es comptabilitzen seixanta-vuit entrades de “mena”. 

Tanmateix, cal puntualitzar que hi ha diferents motius pels quals algunes de les 

“reebudes” no aporten informació vàlida per a l’estudi proposat: en dotze de les quals, 

no es va registrar el resultat de l’“assaig”1883 i, per tant, no es pot calcular el tant per 

cent d’argent de les “menes”; d’altra banda, una de les entrades comptabilitzades és un 

exemple de mostra, sense validesa, que servia de plantilla per a anotacions 

posteriors1884; a més, una altra registrava la suma de tot l’argent obtingut amb trenta-tres 

“assaigs”1885 i, en conseqüència, no fa referència a cap “mena” concreta; finalment, 

quatre de les entrades que hi ha en un dels fulls solts estan tatxades1886 i tot sembla 

indicar que són una mena d’esborrany de la mateixa informació que hi ha continguda en 

unes altres entrades del mateix document. Amb la qual cosa, les “reebudes” i entrades 

analitzades es redueixen a cinquanta.1887  

D’aquest mig centenar, per començar, s’estudien les primeres “reebudes” que va 

registrar l’administrador Joan de la Seda. Les quals fan referència a l’inventari que ell 

va fer de les “menes” que hi havia a la “casa de les menes” quan, a partir del dia 1 

                                                           
1881 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.357-363. 
1882 El llibre d’administració, el bifoli i els fulls solts, es corresponen respectivament amb els 

documents: doc.núm.22, doc.núm.51, doc.núm.54 i  doc.núm.56 de l’apèndix documental de la present 
tesi doctoral. 

1883 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4v, 7v i 10r-11v. 
1884 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.1r. 
1885 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.6r. 
1886 Concretament, la informació va ser cancel· lada amb ratlles verticals obliqües. Vegeu el 

doc.núm.54 de l’apèndix documental, fol.1v (s’ha indicat aquesta cancel· lació en notes a peu de pàgina en 
la transcripció del text).  

1887 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
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d’octubre del 1348, va assumir el càrrec.1888 Es tracta de “menes” d’argent que havien 

estat rebudes en data indeterminada quan Jaume Fiveller era l’administrador —abans de 

l’arribada de Joan de la Seda— però que encara no havien estat foses. A més, sobre 

aquestes primeres entrades, no queda del tot clar si fan referència només a la part que 

pertanyia al comte per dret o, al contrari, recullen la suma de la part del comte més la 

part comprada als miners, és a dir, el pes total de la “mena” entregada.1889 En qualsevol 

cas, era “mena” que era del comte —per dret i/o comprada—, perquè en cadascuna de 

les “reebudes” de l’inventari es fa notar que: “foren trobats a part del senyor infant”.1890 

Els percentatges d’argent de les primeres “menes” inventariades en què hi ha el 

resultat de l’“assaig” o la quantitat de metall obtinguda, nou en total, oscil· len entre el 

3’2% del percentatge més baix i el 37’07% del més alt. Precisament, si prenem com a 

referència la distribució i el barem de partició que es van establir amb les segones 

ordinacions —tot i que les ordinacions vigents en aquell moment eren encara les del 

1344—, podem comprovar que es tracta majoritàriament de “menes gentils” i que no es 

documenta “granalla” (vegeu figura 62). 

 

 
FIGURA 62. Percentatges d’argent de les primeres “menes” inventariades per 

Joan de la Seda a partir de l’1 d’octubre del 1348 (rebudes per 
l’administrador anterior, Jaume Fiveller) 

 

Cal destacar que la xifra més alta esmentada correspon al tant per cent d’argent més 

elevat de totes les “menes” estudiades en l’article publicat l’any 2005 en conjunt,1891 

exceptuant —és clar— la “granalla”. A més de ser excepcional, el 37’07% d’argent és 

el percentatge de la única “mena” que es registra que va ser fosa directament, sense fer-

ne un “assaig” previ. El fet és que es volia fer un reliquiari amb el metall que se 

                                                           
1888 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r-5v. 
1889 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
1890 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r-5v. 
1891 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 

 I. 13’89 % o més 
(mena gentil) 

II. Del 9’26 al 
13’89 % 

III. Del 4’63 al 
9’26 % 

IV. Del 2’31 al 
4’63 % 

V. Inferior al   
2’31 % VI. Granalla  

1 14,29% 11,08% 5,21% 3,2%   

2 16,16%      

3 16,16%      

4 23%      

5 26,5%      

6 37,07%      
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n’obtingués. Finalment, però, l’argent es va utilitzar per a una altra cosa, com 

s’especifica en la “reebuda” en qüestió: “les quals me donà per fer ·I· reliquiari a la 

capella del senyor infant e puys fo convertit en altres affers”.1892  

Així doncs, podem dir que aquest darrer percentatge —el 37’07% d’argent— és 

real, perquè no es tracta d’una aproximació basada en un “assaig”. No deixa de ser 

significatiu que la “mena” amb un major percentatge d’argent registrat sigui la única 

“mena” —a més d’una quantitat registrada de “granalla”— que es va fondre (“fo fet 

foniment”). De la qual, doncs, no se’n va fer “assaig” per calcular la quantitat total 

d’argent perquè no va caldre.  

Entenem que, pel fet que es volia fer un reliquiari d’argent per a la capella de 

l’infant Pere, es va seleccionar la millor “mena” rebuda. Almenys, era “la mellor mena 

d’en Codines”.1893 D’altra manera, donaria motiu a sospitar que els “assaigs” eren 

fraudulents o, si més no, que estaven fets amb la intenció d’afavorir els interessos del 

comte. En principi, no tenim per què dubtar de la honorabilitat dels gestors de 

l’explotació minera de l’argent. En tot cas, com s’ha comentat, la coincidència és 

curiosa. 

Seguidament, en l’article que estem desglossant,1894 s’analitzen les “reebudes” 

gestionades i registrades directament per Joan de la Seda, a partir del 24 de desembre 

del 1348. En aquells moments, doncs, ja havien entrat en vigor les segones ordinacions 

que va promulgar l’infant Pere per regular l’explotació minera de l’argent. Les quals, 

com hem vist en apartats anteriors, van ser promulgades el 14 de desembre del 1348.1895 

De fet, per poder diferenciar i classificar els tipus de “menes” en funció del 

percentatge d’argent de cadascuna d’elles —igual que s’ha fet amb les primeres que va 

inventariar Joan de la Seda— s’ha utilitzat la distribució regulada per la normativa del 

1348. És a dir, s’ha pres com a referència el barem de partició de les segones 

ordinacions. Amb la qual cosa, s’han establert cinc grups diferenciats en funció del 

contingut proporcional d’argent fi de cada “mena”, als quals s’ha afegit un altre grup 

específic per a la “granalla”. Tot i que s’ha diferenciat de la resta de “menes”, de fet, la 

“granalla” també n’era part integrant. La “granalla” eren els fragments i partícules de 

reduïdes dimensions d’una “mena” concreta, resultants del procés d’extracció i selecció 

a les mines. Tanmateix, per evitar per evitar barrejar la informació recollida en diferents 

                                                           
1892 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.5v. 
1893 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.5v. 
1894 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360-361. 
1895 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.31. 



7. L’EXTRACCIÓ DELS MINERALS I EL RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ D’ARGENT 

 605

“reebudes” o entrades i prevenir possibles atribucions errònies, s’ha optat per 

diferenciar la “granalla” de la resta de les “menes” aportades pels miners. Sobretot, s’ha 

fet així perquè normalment es registrava la “granalla” de dues “menes” diferents, d’una 

mateixa companyia, de forma conjunta en una sola “reebuda” o entrada. 

En aquest context, el nombre de “reebudes” i entrades analitzades en aquesta 

ocasió ascendeix a quaranta-una, datades entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de 

juliol del 1350.1896 D’una banda, la vigília de Nadal de l’any en què en va assumir 

l’administració, Joan de la Seda va començar a registrar les “menes” d’argent —encara 

que les primeres també fossin trobades a la “casa de les menes”— de forma directa.1897 

D’altra banda, el 9 de juliol del 1350 és la data més recent documentada en els textos 

estudiats per confeccionar l’article. Concretament, es troba a l’últim dels dos fulls solts 

que hi ha intercalats en el primer llibre d’administració de Joan de la Seda.1898  Per tant, 

s’aborda la gestió i el registre realitzats durant un període d’un any i mig 

aproximadament. 

De tota manera, tot i que s’estudien quaranta-una “reebudes” o entrades, aquestes 

només fan referència a vint-i-nou “menes” diferents.1899 A les quals, s’hi afegeix el 

registre de cinc entrades de “granalla” d’algunes d’aquestes mateixes “menes”. Per tant, 

s’han individualitzat les “menes” i la “granalla”, independentment del nombre 

d’entrades registrades diferents en què apareguessin. Aquesta dualitat es produeix 

perquè només algunes de les “reebudes” o entrades registren el pes total de la “mena” 

entregada i, a la vegada, desglossen la part que en pertanyia al comte i als miners en la 

mateixa entrada. En d’altres ocasions, per contra, primer es registra la part del comte en 

una “reebuda” i, en la següent, el mateix es fa amb la part dels miners comprada per 

l’administrador en nom de l’infant Pere. Per tant, en aquests casos, hi ha dues 

“reebudes” diferents que fan referència a una mateixa “mena”.  

Altrament, en cinc de les “reebudes” analitzades, no s’hi especifica si es registra la 

quantitat total de “mena” entregada o només la part del comte. Tampoc s’hi fa 

referència a la possible compra de la part dels miners. Per similitud i analogia amb altres 

“reebudes” similars, però, s’ha considerat que es tractava de la part pertanyent al comte 

per dret i se’ls ha sumat la part que correspondria als miners —segons el barem de 

                                                           
1896 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.361. 
1897 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.7r i següents. 
1898 Vegeu el doc.núm.56 de l’apèndix documental. 
1899 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.361. 
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partició— per establir-ne els totals. De les vint-i-quatre “menes” restants analitzades, 

se’n coneixen amb certesa els totals de “mena” entregada i d’argent obtingut.1900  

Pel que fa als percentatges d’argent de les “menes” i la “granalla” que va gestionar 

directament Joan de la Seda, igual que els de les comentades anteriorment, són molt 

variats. En aquesta ocasió, però, no predominen les denominades “menes gentils”. A 

més, les “menes” es reparteixen —en diferent mesura— entre els diversos grups de 

partició que va estipular el comte l’any 1348 (vegeu figura 63). 

 

 
FIGURA 63. Percentatges d’argent de les “menes” i la “granalla” registrades 

entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350 que s’han 
estudiat  

 

A la vista dels percentatges d’argent de les “menes” i la “granalla” més elevats, es 

pot afirmar que es va explotar argent natiu o minerals d’argent per a l’obtenció del 

metall blanc quan Joan de la Seda era l’administrador. Sens dubte, els percentatges són 

suficientment alts per poder-ho afirmar, ja que són molt superiors als que s’obtindrien si 

s’hagués explotat tennantita o galena.1901 Tot i que la galena —com a espècie mineral— 

localitzada actualment a la zona del Molar–Bellmunt–Falset conté una ínfima proporció 

d’argent, la que es troba en altres zones mineres pot contenir fins a un 1% d’argent i, 

fins i tot, s’han localitzat exemplars amb percentatges del 2’5% al sud-oest de la 

                                                           
1900 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.361, nota 29. 
1901 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. Agraïm 

a la Dra.Núria Rafel i Fontanals les indicacions i aclariments versats sobre aquest tema. De tota manera, 
també cal assenyalar que qualsevol possible error d’interpretació és responsabilitat de qui signa la present 
tesi doctoral. 

 I. 13’89 % o més 
(mena gentil) 

II. Del 9’26 al 
13’89 % 

III. Del 4’63 al 
9’26 % 

IV. Del 2’31 al 
4’63 % 

V. Inferior al   
2’31 % VI. Granalla  

1 14,12% 11,46% 4,95% 2,43% 0,41% 13,31% 

2 14,64% 12,1% 5,64% 2,78% 0,55% * 34,2% 

3 17,45%  6,37% 3,47% 0,58% 48,86% 

4 17,71%  6,42% 3,7% 0,72% 70,83% 

5 21,5%   3,79% 0,78% 76,39% 

6 26,39%   3,82% 1,42%  

7    3,94% 1,5%  

8    3,96% 2,29%  

9    4,14%   

 *   “la mena menor del alcofoll” 
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Península Ibèrica.1902 Per tant, per poder assolir els valors superiors a aquest hipotètic 

2’5% d’argent —que és excepcionalment elevat—1903, calia que les espècies minerals 

presents en les “menes” fossin minerals d’argent, espècies minerals amb un major 

contingut teòric de plata,  i no pas la galena. Es constata, de forma indirecta, que 

s’explotaven minerals de plata i plata nativa perquè la quantitat d’argent que conté la 

galena o la tennantita com a espècie mineral és inferior als resultats que ens 

proporcionen els diferents “assaigs” o la fosa de les “menes” i la “granalla” d’època del 

comte Pere. 

A la qual cosa, cal afegir que és complicat que les “menes” medievals 

aconseguissin quantitats percentuals elevades d’argent, bàsicament, perquè també 

incloïen —a més a més de l’espècie mineral beneficiada— altres materials rebutjables. 

Per poder arribar als percentatges documentats, posem per cas, del 26’39% o del 

37,07%, entre els components de les “menes” era necessari que hi haguessin minerals 

de plata o plata nativa. És a dir, espècies minerals amb un alt contingut teòric d’argent. 

Com podrien ser, per exemple, exemplars similars a la plata nativa més rica localitzada 

en època contemporània a la zona del Molar–Bellmunt–Falset, a la mina Balcoll. La 

qual, com a espècie mineral, conté un 97’78% d’argent.1904 Com s’ha exposat, el 

percentatge de les “menes” sempre serà menor al percentatge de les espècies minerals 

perquè l’espècie mineral beneficiada només constituïa una part del total de la “mena”. 

Aquesta és la raó per la qual calia que hi hagués una espècie mineral rica en argent per 

assolir els percentatges que s’han documentat. Aquesta circumstància, de fet, explica el 

per què els percentatges de plata que contenien les “menes” medievals explotades és 

molt inferior al contingut teòric de l’argent natiu, l’acantita o la clorargirita. 

En tot cas, la dada més destacada dels percentatges d’argent calculats en aquest 

bloc és, sens dubte, el fet que una de les “menes” a partir de la qual es va obtenir argent 

era d’“alcofoll”. En una de les entrades registrades en el bifoli solt analitzat, datat el dia 

12 de febrer del 1350,1905 es consigna la quantitat que “pesa la mena menor del alcofoll 

d’en Pere Fiveller”.1906  

                                                           
1902 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360-361; 

M.A.HUNT ORTIZ (1998), “Plata prehistórica: recursos, metalurgia...”, pàg.249. 
1903 La galena, com a espècie mineral, difícilment conté més d’un 1% d’argent. 
1904 N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-

Falset...”, pàg.159-160; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.22. 
1905 A l’article desglossat, es va datar erròniament el registre d’aquesta “mena” el 1349. Vegeu: 

A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
1906 Vegeu el doc.núm.51 de l’apèndix documental, fol.2r.   
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Per tant, es constata documentalment que es va beneficiar argent a partir d’una 

“mena” de galena (“alcofoll”).1907 Aquest fet és de cabdal importància perquè, si 

s’haguessin explotat espècies minerals amb les característiques de les que es troben 

actualment a la zona, hagués estat econòmicament i tècnicament inviable poder produir 

argent a partir de la galena a mitjan segle XIV . Com s’ha exposat anteriorment, els 

percentatges d’argent de mostres de galena de diverses mines del Molar i de Bellmunt 

del Priorat oscil· laven entre el 0’001% i el 0’0252%. Per exemple, la galena de la mina 

Eugènia de Bellmunt del Priorat n’està pràcticament exempta, ja que el percentatge 

d’argent és només del 0’009%.1908  

Per contra, “la mena menor del alcofoll d’en Pere Fiveller” que es va registrar l’any 

1350 té un percentatge d’argent del 0’55% (vegeu, a la figura 63, la quantitat marcada 

amb un asterisc). Per tant, la proporció de metall blanc d’aquesta “mena” és molt més 

elevada que la de la galena —com a espècie mineral— trobada en l’actualitat a l’àrea 

minera estudiada. A més, cal recordar que les “menes” contenien almenys el mineral o 

minerals útils, però també solien incloure altres espècies minerals associades, part de la 

roca encaixant o altres components estèrils. Per tant, la diferència entre els percentatges 

és, relativament, molt més acusada. 

Ara bé, per la mateixa composició irregular de les “menes”, cal anar amb compte a 

l’hora de valorar la informació que recull el document medieval. En l’article analitzat, 

s’afirma categòricament —sense fissures— que “la única mención del “alcofoll” en la 

gestión de las menas ya demuestra que también se producía plata a partir de la 

explotación de la galena”.1909 Tanmateix, la revisió i ampliació del treball ha fet que 

s’hagin generat alguns dubtes. De fet, és possible que en aquella “mena menor del 

alcofoll” hi haguessin —en menor proporció— altres espècies minerals associades a la 

galena que continguessin argent. Hi ha la possibilitat que en una “mena” de galena, és a 

dir, en el bloc compacte arrancat de la mina, hi hagués incrustat mineral d’argent i que, 

per tant, no fos la galena l’espècie mineral beneficiada. S’ha d’anar amb cura perquè, 

com hem vist, en una mateixa “mena” hi podia haver una o vàries espècies minerals 

conjuntament. 

De fet, Joan Abella i Creus descarta de forma rotunda la possibilitat que s’explotés 

la galena per a l’obtenció d’argent al segle XIV : “descarto que aquest mineral hagi estat 

                                                           
1907 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
1908 N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-

Falset...”, pàg.159; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.22. 
1909 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.361. 
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mai emprat com a mena principal per a l’obtenció de l’argent”.1910 Aquest autor basa el 

seu argument, bàsicament, en diversos aspectes concrets que estan interrelacionats: en 

primer lloc, el baix contingut en argent de la galena localitzada a la zona; en segon lloc, 

els elevats costos i les dificultats tècniques que implicaria la producció per obtenir 

quantitats molt ínfimes de metall blanc; en tercer lloc, la no localització de restes de 

fosa de l’època; i, finalment, la possibilitat d’explotar —en aquesta mateixa àrea 

minera— altres espècies minerals molt més riques en argent i de fàcil tractament.  

En definitiva, hi ha la possibilitat que, en realitat, l’espècie mineral útil a partir de 

la qual es va beneficiar l’argent de “la mena menor del alcofoll d’en Pere Fiveller” fos 

un mineral d’argent i no galena. En qualsevol cas, està documentat que es va produir 

argent a partir de “menes” —en el sentit medieval del terme— de galena. 

Amb tot, la menció de l’“alcofoll” de forma explícita fa que ens decantem per 

pensar que es va beneficiar galena (espècie mineral) per obtenir argent. Si més no, una 

varietat d’aquesta espècie mineral: la galena argentífera. És a dir, un mineral que és 

mixtura de galena amb d’altres sulfurs d’argent, com ara l’acantita o la matildita.1911 

De ben segur, “la mena menor del alcofoll d’en Pere Fiveller” ha de fer referència 

almenys a galena argentífera. Precisament, la denominació com a “mena del alcofoll” 

creiem que és molt significativa i reveladora. De les seixanta-vuit entrades de “mena” 

registrades que s’estudien per a l’elaboració de l’article, només en una ocasió 

s’especifica que es pesa una “mena” pròpiament d’“alcofoll” per extreure’n argent.1912 

És a dir, com a mínim, la individualització i caracterització d’aquesta “mena” és perquè 

era diferent de la resta.  

A més, hi ha d’altres factors que cal tenir en compte i que poden reforçar i donar 

consistència a aquesta hipòtesi. De fet, és probable que en època medieval hi hagués 

hagut i s’hagués explotat galena amb percentatges d’argent més elevats que els que es 

constaten en l’actualitat. Tot i que els percentatges actuals d’argent en la galena de la 

zona en descartarien totalment la viabilitat de l’explotació per obtenir-ne aquest metall 

preciós, potser aquesta galena concreta registrada en tenia un tant per cent més elevat. 

La qual cosa explicaria el fet que el valor del percentatge d’argent de la “mena” del 

1350 sigui molt més elevat que el de la galena d’època contemporània. Possiblement, el 

                                                           
1910 J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.22. Vegeu també: 

N.RAFEL, J.ABELLA, A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-Falset...”, 
pàg.159. 

1911 Vegeu la veu “galena argentífera  f.” a: O.Riba (dir.) (1997), Diccionari de Geologia..., pàg.496 
(http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=0). 
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mineral beneficiat a mitjan segle XIV , amb una major quantitat proporcional d’argent 

entre els seus components, fou localitzat en les capes més superiors o superficials de les 

explotacions mineres.  

En aquest sentit, no hem d’oblidar que la galena (sulfur de plom) de l’àrea minera 

de Falset-Bellmunt del Priorat ha estat intensament explotada des d’antic i, 

pràcticament, fins a finals del segle XX ; bàsicament, per obtenir-ne plom. Per tant, 

entenem que aquesta intensa i continuada activitat minera ha esgotat els recursos 

minerals econòmicament més rentables, entre ells la galena argentífera amb major 

quantitat proporcional d’argent entre els seus components. 

En aquest sentit, cal recordar que la zona minera del Molar–Bellmunt–Falset ha 

estat intensament explotada al llarg de la història. Per tant, després de l’època del comte 

Pere, l’activitat extractiva va continuar en actiu. A més, la magnitud dels treballs miners 

es va amplificar enormement segles després amb la industrialització, mecanització i 

modernització de l’activitat a l’edat contemporània. De fet, durant els últims dos segles 

aproximadament —fins que van tancar les darreres explotacions al darrer quart del segle 

XX—, el territori ha viscut una profunda i persistent explotació dels recursos minerals, 

principalment, per a la producció de plom. La qual cosa, inevitablement, ha provocat 

l’esgotament progressiu dels recursos minerals més rendibles i productius, ja sigui per 

beneficiar argent, coure o —sobretot— plom. De fet, com s’ha comentat anteriorment, 

la galena és el mineral majoritari a la zona minera del Molar–Bellmunt–Falset. 

De fet, aquesta és la realitat que han viscut, per exemple, les espècies minerals que 

es van explotar en època del comte Pere: l’argent natiu o altres minerals d’argent. Els 

quals, després de la intensa i continuada activitat extractiva viscuda a la zona del 

Molar–Bellmunt–Falset d’ençà de l’edat mitjana, hi són pràcticament testimonials avui 

en dia. En canvi, en època del comte Pere i durant alguns anys després, com veurem en 

l’apartat següent, l’explotació de l’argent a Falset va assolir unes cotes de producció 

elevades.  

Així doncs, per analogia, la galena amb un percentatge d’argent més elevat o la 

galena argentífera que potser hi devia haver ara fa més de sis-cents cinquanta anys —

possiblement concentrada en capes més superficials— també es devia anar esgotant. És 

per aquest motiu pel qual creiem que la galena trobada actualment té uns percentatges 

molt menors en comparació amb la “mena” registrada el 1350.  

                                                                                                                                                                          
1912 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 



7. L’EXTRACCIÓ DELS MINERALS I EL RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ D’ARGENT 

 611

Així mateix, cal destacar que els percentatges de les galenes actuals fan referència a 

espècies minerals trobades en explotacions mineres contemporànies concretes. En 

canvi, no es té constància del lloc on va ser extreta “la mena menor del alcofoll d’en 

Pere Fiveller”. Per tant, a més de ser minerals recuperats en èpoques diferents, també 

poden ser de localitzacions diferents. Amb la qual cosa, tampoc es poden fer 

comparacions geogràfiques, ja que no s’ha pogut seguir el rastre de la “mena” medieval.  

Malgrat tot, tornant al que s’estava exposant, si ens atenim estrictament a la 

documentació medieval, és evident que es va beneficiar galena o galena argentífera per 

a obtenir-ne argent. De tota manera, l’argent fi produït a partir de la “la mena menor del 

alcofoll” a mitjan segle XIV  seria sempre un subproducte ocasional de la producció de 

plom. El qual era el metall majoritari explotat a partir d’aquest tipus de “menes” com 

s’ha exposat abans. Per tant, pel fet de ser un metall econòmicament valuós, l’argent —

a més a més del plom— també en seria beneficiat. 

De tota manera, sobta enormement el fet que, de les seixanta-vuit entrades de 

“mena” analitzades per a l’elaboració de l’article, només en una ocasió se citi 

explícitament l’“alcofoll” amb relació a la producció d’argent.1913 I, encara és més 

sorprenent si es té en compte que, tot i ser-ne la única menció, “la mena menor del 

alcofoll d’en Pere Fiveller” —amb un 0’55% d’argent— no tenia el percentatge 

d’argent més baix de totes les “menes” registrades. En el mateix bifoli solt on va ser 

registrada, es documenta una “mena” que tenia un 0,41% d’argent. Per tant, aquest 

darrer percentatge és catorze dècimes inferior. En aquest cas, però, es parla de “la mena 

menor d’en Pere Fiveller”,1914 sense fer cap referència a l’“alcofoll”. 

Es planteja, doncs, la possibilitat que aquelles “menes” amb els percentatges 

d’argent més baixos, similars als de la registrada com a “mena del alcofoll”, podrien ser 

també “menes” de galena encara que no se’n faci referència explícita.1915 En aquest 

sentit, les “menes” amb els percentatges més baixos del darrer grup analitzat en l’article, 

per sota de l’1% d’argent —per exemple—, són cinc si hi comptem la consignada com a 

“mena del alcofoll” (vegeu la figura 63 novament). Curiosament, aquesta i tres més van 

ser aportades per en Pere Fiveller i van ser registrades coetàniament el mateix dia 12 de 

febrer de l’any 1350.1916 Els percentatges de cadascuna d’elles són —els dos primers ja 

citats— 0’41%, 0’55%, 0’58% i 0’78% d’argent. Per contra, l’altra de les “menes” que 

                                                           
1913 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
1914 Vegeu el doc.núm.51 de l’apèndix documental, fol.2v. 
1915 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
1916 Doc.núm.51, fol.2r-2v (a l’apèndix documental). 
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té un percentatge inferior a l’1% és la “pus sotil de la companyia del dit en Ferriol e de 

sos companyons”, registrada el 24 de desembre del 1348.1917 La qual contenia un 0’72% 

d’argent. Per tant, a la vista d’aquests tants per cent similars, “la mena menor del 

alcofoll d’en Pere Fiveller” potser no va ser la única “mena” de galena que es va recollir 

durant el període comprès entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350. 

Aquesta és una possibilitat que no es pot descartar. En tot cas, avançant en l’estudi, 

el següent pas és establir si l’explotació d’argent a partir d’aquestes “menes” amb un 

percentatge d’argent més baix va ser important o no. Valorar l’aportació al conjunt de la 

producció total d’argent d’aquest tipus de “menes”, en què almenys una de les quals va 

ser registrada com a “mena del alcofoll”, és fonamental per veure’n la repercussió real 

en l’explotació.  

Per fer-ho, en primer lloc, s’ha pres com a referència l’estudi que es va dur a terme 

en el ja citat article sobre l’explotació de l’argent que es va publicar l’any 2005. En el 

qual, es va editar una taula que posava en relació la distribució de tots els tipus de 

“menes” —en funció del percentatge d’argent de cadascuna d’elles— amb el pes de les 

“menes” entregades i la quantitat d’argent obtingut en cada grup.1918 De fet, per a la 

classificació de les “menes”, es va adoptar el mateix criteri que hem seguit fins ara. El 

qual es basa en utilitzar els cinc grups diferenciats que establia el barem de partició de 

les ordinacions del 1348 més l’addició d’un sisè grup al final per tal d’encabir la 

“granalla”. 

A l’article, per fer el quadre de distribució de l’explotació de les “menes” i la 

“granalla”, es va traslladar el pes registrat en unitats medievals a grams. Per fer la 

conversió al Sistema Mètric Decimal de les quantitats de pes de “mena” o “granalla” 

entregada i de l’argent resultant, es van prendre com a referència les indicacions de 

Manuel Riu.1919 El qual havia establert que la unitat de pes per a l’or i l’argent al segle 

XIII  era el marc de vuit unces, equivalent a 266’64 grams.1920 La finalitat d’aquest canvi 

era clarificar la lectura de la taula i facilitar la comprensió de les dades representades.  

No obstant això, en la present tesi doctoral, s’ha optat per exposar les quantitats de 

l’article de l’any 2005 en marcs de Barcelona. Els quals, com hem vist en l’apartat 

anterior, eren la unitat patró utilitzada en l’explotació minerometal·lúrgica de l’argent al 

                                                           
1917 Doc.núm.22, fol.7r (a l’apèndix documental). 
1918 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.362. 
1919 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.358 (nota 12) 

i p.362 (nota 2 del quadre). 
1920 M.RIU (1996), “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII...”, pàg.832. 
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comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. De fet, després d’analitzar 

abastament i detallada les unitats de pes medievals i les equivalències exactes amb el 

Sistema Mètric Decimal en l’apartat precedent, entendre les dades i la informació 

recollida en el quadre no ha de comportar especial dificultat. La finalitat es poder 

disposar de les dades originals registrades, sense interferències. En aquest sentit, tal com 

hem vist en parlar de les unitats de pes, s’ha establert que el marc equivaldria a 

266’6667 grams.1921 Per tant, per poder fer la conversió al Sistema Mètric Decimal de 

les dades presentades en el quadre, n’hi hauria prou en fer un senzill càlcul. A més, 

exposant les quantitats exactes registrades i documentades en els textos de Joan de la 

Seda es facilita la comparació amb els resultats obtinguts en analitzar el llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. 

Així doncs, el quadre que recull la taula de distribució de les “menes” i de l’argent 

fi obtingut entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350 (vegeu la figura 

64), permet valorar la importància de cada tipus de “mena” o la “granalla” en el si del 

conjunt. La qual cosa és vàlida, tant pel que fa al pes total de mineral aportat pels 

miners, com per a la quantitat d’argent fi obtingut. En essència, es presenta la 

classificació de les “menes” en funció dels percentatges d’argent de cadascuna d’elles, 

indicant-ne el pes total i el de l’argent resultant, i la relació percentual que se’n deriva 

de tota la informació. 

A la vista de la informació recollida en la taula, es pot comprovar que la majoria de 

l’argent que es va produir durant el període analitzat es va beneficiar a partir de “menes 

gentils”. De fet, un 70’25% de la producció total es va aconseguir a partir d’aquest tipus 

de “menes”, amb percentatges d’argent superiors al 13’89%. És més, si tenim en compte 

que les “menes” amb el 2’31% d’argent o més i la “granalla” analitzada havien de 

contenir indubtablement i necessària —com s’ha exposat anteriorment— minerals 

d’argent o argent natiu, la pràctica totalitat de l’argent fi va ser obtingut a partir 

d’aquestes espècies minerals. En suma, les “menes” amb minerals d’argent o argent 

natiu aporten el 97’37% de la producció total d’argent fi. 

 

 

 

 

                                                           
1921 S’ha determinat aquesta quantitat exacta com a valor més aproximat a la fracció periòdica que, 

en realitat, hauria de ser (el número 6 es repeteix indefinidament en l’expressió decimal).   
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Classificació per 
barems de partició 

Quantitat de “mena” 
entregada 

% del total 
de “mena” 
entregada 

> Quantitat d’argent fi 
obtingut 

% de la 
producció 

total 

I. 13’89 % o més   
(mena gentil) 

1808,25 marcs 
(6 “menes”) 

32,28% > 344,158925 marcs 70,25% 

II. Del 9’26 al 13’89 % 121,875 marcs 
(2 “menes”) 

2,18% > 13,991675 marcs 2,86% 

III. Del 4’63 al 9’26 % 182,166667 marcs 
(4 “menes”) 

3,25% > 10,454217 marcs 2,13% 

IV. Del 2’31 al 4’63 % 2293,5 marcs 
(9 “menes”) 

40,94% > 81,351750 marcs 16,60% 

V. Inferior al 2’31 % 1151,375 marcs 
(8 “menes”) 

20,55% > 12,892888 marcs 2,63% 

VI. Granalla 45,0625 marcs 
(5 exemplars) 

0,80% > 27,090181 marcs 5,53% 

      

TOTALS 
5602,229167 marcs 

(29 “menes” + granalla) 
100% > 489,939635 marcs 100% 

 
FIGURA 64. Taula de distribució de les “menes” i de l’argent fi obtingut entre el 

24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350.  

 

Així doncs, el protagonisme de les presumptes “menes” de galena, en conjunt, és 

merament testimonial. De fet, a partir de les “menes” amb percentatges d’argent 

inferiors al 2’31% —el grup amb els tants per cent més baixos, que representa el 

20’55% de les “menes” entregades—, només es va produir el 2’63% del total d’argent 

beneficiat entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350. A més, cal ressaltar 

que tan sols algunes de les “menes” classificades en aquest grup es podria considerar 

que potser eren d’“alcofoll”. Per tant, el protagonisme en seria molt més escàs. A més, 

l’aportació és ínfima si es té en consideració que només una de les “menes” registrades 

era explícitament d’“alcofoll”. La qual va pesar 44’625 marcs i només se’n van obtenir 

2 unces (0’25 marcs) d’argent.1922 En conseqüència, tot i que es confirma 

documentalment l’explotació de la galena argentífera —s’ha exposat abans—, la 

producció d’argent fi a partir d’aquesta espècie mineral va ser, en el conjunt, molt 

residual.    

                                                           
1922 Vegeu el doc.núm.51 de l’apèndix documental, fol.2r.   
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Altrament, si tenim en compte no tant els resultats absoluts com el rendiment de les 

“menes” aportades, també és ressenyable l’elevat valor econòmic de les denominades 

“menes gentils”. De fet, la proporció d’argent produïda és inversament proporcional a la 

de la quantitat de “mena” aportada pels miners: a partir del 32’28% del total de “mena” 

entregada, es va produir el 70’25% de l’argent fi. En altres paraules, amb només una 

tercera part de les “menes” entregades es van obtenir més de les dues terceres parts del 

metall preciós beneficiat. Per tant, les “menes gentils” eren les més productives i 

rendibles. La qual cosa és fa més evident si es plasma la informació del quadre publicat 

en l’article del 2005 en un gràfic de pastís (vegeu la figura 65). Amb el qual es pot tenir 

una representació encara més visual de les dades.  

 

En qualsevol cas, es va haver de processar una molt elevada quantitat de “mena” 

per aconseguir l’argent fi que es va obtenir. En altres paraules, la quantitat i proporció 

de material no aprofitable i estèril que contenien les “menes” era molt elevat. La qual 

cosa es pot comprovar en la següent gràfica que conjumina i uneix les quantitats de 

“mena” processada amb les de metall, distribuïdes entre els grups establerts pel barem 

de partició i amb indicació dels totals. Tal com s’ha pogut constatar en la taula de 

distribució, en total, es van processar 5602,229167 marcs de “mena” (amb la 

corresponent “granalla”) per obtenir tan sols 489,939635 marcs d’argent fi. Per tant, el 

91’25% del que es va processar era material rebutjable en el si de la producció de metall 

blanc. De les “menes” entregades per les companyies mineres, només se’n va obtenir el 

8’75% d’argent (vegeu la figura 66).  

 

En definitiva, la conclusió final de l’article ressenyat és que s’explotaren tant 

galena argentífera com minerals d’argent i argent natiu per a l’obtenció d’aquest metall. 

L’argent fi, però, es va beneficiar primordialment i gairebé de forma exclusiva a partir 

de minerals d’argent, com l’acantita o la clorargirita —sense descartar-ne altres 

espècies— i argent natiu. A partir de la galena tan sols es van obtenir quantitats molt 

residuals del total d’argent produït durant l’any i mig estudiat.1923 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1923 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.361 i 362. 
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FIGURA 65. Gràfic que representa la taula de distribució de les “menes” i de 

l’argent fi obtingut entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 
1350  
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FIGURA 66. Volum de “mena” processada i quantitats d’argent fi obtingut entre 

el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350.  
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Malauradament, aquesta brevetat temporal del període estudiat i les limitacions de 

la documentació analitzada fan que les dades i les conclusions esmentades siguin —

malgrat que consistents i molt interessants— del tot insuficients. De fet, el treball només 

abraça un any i mig de gestió de l’explotació minera de l’argent. A més, hi ha una 

disparitat documental evident perquè, per fer l’article, es van estudiar el primer llibre 

d’administració de Joan de la Seda i un bifoli i dos fulls solts que es conserven 

intercalats en el mateix document.1924 D’una banda, són documents que van ser creats 

amb finalitats diferents, tal com s’ha pogut comprovar en analitzar a fons la 

documentació redactada i compilada pels òrgans de gestió i control de l’activitat. 

Mentre el llibre de Joan de la Seda és un llibre d’administració, per gestionar 

l’explotació de forma global, els altres són fulls solts de registre de les “menes” 

d’argent, per anotar només la producció. D’altra banda, pel fet que la documentació 

estudiada està formada per textos dispersos i diferents, la informació analitzada no és 

correlativa, ni temporalment lineal, ni homogènia.  

A més, com s’ha exposat en presentar el treball publicat l’any 2005, en algunes de 

les “reebudes” o entrades, no es va acabar registrant ni el resultat de l’assaig ni el total 

d’argent obtingut. Amb la qual cosa, no se’n va poder calcular el tant per cent d’argent 

de les “menes” registrades. Pel que fa a les “menes” gestionades dins del període 

comprès entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350, concretament, no es 

van poder comptabilitzar ni afegir a l’estudi per aquest motiu fins a 10 “menes”.1925 En 

definitiva, malgrat que és prou significativa perquè s’estudien quaranta-una “reebudes” 

o entrades referides a vint-i-nou “menes” diferents més la granalla, la mostra no és 

completa.  

Altrament, en el treball publicat l’any 2005, no es va incloure un altre document 

relacionat amb el registre de l’explotació minera de l’argent compilat dins dels terminis 

del període analitzat. En concret, no es van desglossar les dades d’un llibre de comptes 

redactat per l’escrivà Guillem Cervià, titulat “Libre de la compra de les menes e del dret 

que·n pertany al senyor infant” (abril-novembre 1349).1926 En el qual, a més de repetir-

ne algunes dades, es va completar la informació de bona part de les “reebudes” que 

havien quedat incompletes al final del primer llibre d’administració de Joan de la Seda. 

                                                           
1924 El llibre d’administració, el bifoli i els fulls solts, es corresponen respectivament amb els 

documents: doc.núm.22, doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56 de l’apèndix documental de la present 
tesi doctoral. 

1925 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.7v i 10r-11v. 
1926 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.41. 
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De fet, en diferents entrades de registre, s’hi va anotar informació bàsica sobre “menes” 

gestionades per aquest mateix administrador. En essència, les dades registrades van ser: 

la quantitat total de “mena” que aportava la companyia minera, l’argent que contindria 

un quintar de “mena” segons l’“assaig”, la part que en pertanyia al comte per dret i la 

que era comprada als miners —quan es va efectuar la compravenda— i, finalment, la 

quantitat exacta d’argent fi que Joan de la Seda havia de retre a la cort comtal.  

Per tant, aquestes circumstàncies resten solidesa al treball. Precisament, en el 

mateix article del 2005, s’adverteix de les mancances de l’estudi:  

“En este sentido, hay que señalar que las conclusiones del análisis de 
esta tabla son indicativas o orientativas, pero quizás no reflejan la 
realidad porque son fruto del estudio de una parte concreta de un solo 
documento. En todo caso pueden ofrecernos una idea aproximativa de la 
tendencia general.” 1927  

Així doncs, l’anàlisi de la taula de distribució de les “menes” i de l’argent fi 

obtingut entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350 esdevé una 

aproximació sòlida però no deixa de ser una introducció al tema. En altres paraules, en 

el mateix article, es fa palès que calia ampliar el marc de l’estudi i aprofundir en el tema 

per poder extreure’n conclusions més sòlides. En tot cas, el primer pas estava fet.   

Davant la necessitat d’ampliar l’estudi publicat l’any 2005, s’ha optat per analitzar 

la informació recollida en el llibre de registre de les “menes” d’argent que abraça el 

període comprès entre l’1 de juny del 1352 i el 6 de maig del 1360.1928 Amb l’estudi del 

qual, es pot analitzar la comptabilitat de l’explotació minerometal·lúrgica durant un 

període relativament extens, de gairebé vuit anys, i sense talls temporals perquè les 

dades inscrites són correlatives. De fet, bàsicament, aquestes són les raons per les quals 

s’ha cregut convenient estudiar només aquest quadern. A més, la informació registrada 

en el llibre va ser compilada sota la direcció i gestió d’un únic administrador de les 

“menes” d’argent: mestre Bertran de Revell. Per tant, aquesta cohesió administrativa va 

permetre concentrar el registre de la producció d’una llarga etapa en un sol volum.  

El quadern analitzat, com hem vist en parlar sobre la documentació redactada pels 

òrgans de gestió i registre de l’activitat, recull les entrades de “menes” i de “granalla” 

que van ser explotades durant aquesta etapa compresa entre el 1352 i el 1360. De 

cadascuna de les quals, per regla general, se’n va inscriure el pes total, el nom dels 

membres de la companyia minera o dels particulars que la van aportar, el resultat de 

                                                           
1927 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.362. 
1928 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
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l’“assaig” corresponent, l’equivalència proporcional d’aquesta prova amb diverses 

unitats de pes, la quantitat d’argent que s’obtindria segons l’“assaig” o a partir de la fosa 

—quan s’executava— i, molt sovint, la porció de metall que en correspondria al comte 

Pere per dret (la cinquena part).1929 Amb el llibre de registre de les “menes” d’argent, 

per tant, es controlava registralment la producció minerometal·lúrgica. 

Ara bé, també cal assenyalar que aquest llibre del 1352-1360 és un document de 

caire privat i personal, d’ús quotidià. La qual cosa fa que el quadern estigui ple 

d’addicions, inserides a l’estructura primigènia en marges o bé ocupant espais 

inicialment en blanc, i que la presència de text ratllat i cancel·lat sigui comuna al llarg 

de tot el manuscrit. En aquest sentit, bona part de les dades que foren afegides a 

posteriori, corregint o ampliant la informació registrada inicialment, fan referència al 

desglossament dels càlculs realitzats per determinar la quantitat total d’argent que 

contenia cadascuna de les “menes” registrades segons l’“assaig”. Especialment en el 

càlcul d’aquesta quantitat i en establir-ne la part del comte, es van cometre determinats 

errors i també es van fer arrodoniments puntuals que tergiversen les dades reals. D’una 

banda, els responsables de la compilació del llibre, van arrodonir alguns dels resultats 

per evitar la utilització demesurada de fraccions de gra (la unitat de mesura comú 

menor). D’altra banda, pel que fa als errors detectats, una bona part corresponen a 

desquadraments molt petits i, per tant, les diferències són gairebé inapreciables.1930 De 

fet, tot sembla indicar que van ser involuntaris i que no responien a raons capcioses 

perquè no sempre afavorien els interessos del comte. De fet, s’ha pogut corroborar —

amb els resultats que s’han obtingut en buidar i estudiar la informació registrada— que 

la quantitat de metall que li corresponia al comte Pere, en alguns casos, és inferior la del 

registre medieval a la que realment li hagués pertocat si no s’hagués comès cap error de 

càlcul.1931 

En qualsevol cas, encara que la repercussió hagués estat mínima, tots els errors de 

càlcul i arrodoniments de nombres s’han assenyalat i corregit per intentar cenyir-nos a 

la realitat tant com es pugui. És a dir, s’ha calculat de nou el valor de la quantitat total 

d’argent fi en aquells casos en què s’ha detectat alguna anomalia, ja sigui un error o 

l’arrodoniment d’un càlcul. Precisament, per conèixer amb exactitud els percentatges 

                                                           
1929 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
1930 Tant dels errors de càlcul comesos com dels arrodoniments, en trobareu més detalls a l’annex 

que s’ha adjuntat al final de la present tesi doctoral.  
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d’argent de les “menes” —o també si s’estudia el volum de producció—, és essencial 

utilitzar les quantitats correctes.  

 Així doncs, s’ha avançat en la recerca, abordant el tema amb més dades i durant un 

període temporal més ampli. La metodologia de treball, però, està fonamentada en la 

que va ser utilitzada per elaborar l’article publicat l’any 2005. De tota manera, en 

aquesta ocasió, s’han depurat els errors comesos en analitzar el primer llibre 

d’administració de Joan de la Seda i s’ha intentat millorar la recollida i el processament 

de la informació que aporta la documentació. 

De fet, s’ha sistematitzat el buidatge i el desglossament de les dades compilades en 

el llibre de comptabilitat del 1352-1360 amb la creació d’una base de dades.1932 En la 

qual, s’ha individualitzat cadascuna de les entrades de “mena” o de granalla. La finalitat 

de crear una fitxa per a cada entrada registrada és homogeneïtzar la informació i 

facilitar-ne l’estudi. És a dir, s’ha fet així per equiparar les diferents maneres de registrar la 

informació que hi ha al llarg del document. En el qual, tot i que se segueix un patró més o 

menys comú al llarg de tot el manuscrit, totes les entrades de registre no són exactament 

iguals  

 A més, s’han numerat cadascuna de les “menes” o granalla de forma correlativa, 

tenint en compte que en ocasions les dades d’una mateixa “mena” estan registrades en 

diferents entrades. Per tant, acumulant de forma sistemàtica els continguts del llibre en 

una base de dades, es pot presentar la informació relativa a cadascuna de les “menes” de 

forma ordenada, amb els mateixos criteris i en un únic format.  

En aquest sentit, per poder emplenar les fitxes, s’han mecanitzat i agilitzat diversos 

càlculs essencials. En primer lloc, s’han reduït totes les quantitats de pes registrades a la 

unitat de mesura comú menor: el gra. L’objectiu és igualar la presentació de les dades i 

poder treballar de forma conjunta amb totes elles. En segon lloc, s’han presentat de 

forma clara i concisa els percentatges d’argent de cada “mena” o de la “granalla”, tant a 

partir de les quantitats totals registrades, com del resultat de l’“assaig” i altres 

equivalències anotades. En tercer lloc, a partir dels tants per cent d’argent, s’han 

classificat de forma directa les “menes” i la granalla en els sis grups establerts. Els quals 

corresponen als cinc de les ordinacions del 1348 més un altre per a individualitzar la 

                                                                                                                                                                          
1931 Vegeu, per exemple, les fitxes 7, 9, 22 i 88 de l’annex en què es presenten les fitxes i el 

desglossament de les entrades del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. Ho trobareu al 
final de la present tesi doctoral. 

1932 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 
registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El qual s’ha adjuntat al final de la present tesi doctoral. 
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“granalla”. De fet, l’ús de les fitxes facilita enormement la distribució i la presentació de 

les dades a l’hora de treballar-hi. Finalment, s’ha prestat especial atenció també a 

presentar la quantitat de “mena” entregada i de l’argent fi obtingut en marcs de 

Barcelona, que eren el patró ponderal. Posteriorment, s’han traslladat les dades a grams, 

per poder disposar de la informació en base al Sistema Mètric Decimal. Com s’ha 

exposat en l’apartat anterior, el marc de Barcelona equivaldria a 266’6667 grams. Per 

tant, aquesta conversió s’ha pogut fer de forma directa. 

En aquest context, la comparació dels diferents percentatges d’argent que s’han 

obtingut per a cada “mena” o “granalla”  ha permès detectar els errors de càlcul i els 

arrodoniments de nombres efectuats en època medieval. És a dir, comparant els tants 

per cent metàl·lics d’una mateixa “mena” —en base al total, a l’“assaig” i a d’altres 

equivalències— s’aprecien clarament les irregularitats. Com s’ha exposat abans, en 

detectar l’error o comprovar que hi ha algun arrodoniment en les xifres presentades en 

el registre, s’ha corregit en emplenar les fitxes de la base de dades. La qual cosa s’ha fet 

prenent com a referència el resultat de l’“assaig”, bàsicament, perquè era el punt de 

partida —si no es feia fosa— a partir del qual es realitzaven la resta de càlculs en el 

document. En altres paraules, era la base sobre la qual es desenvolupava tota la 

informació que després era recollida en el registre. Per regla general, s’anotaven les 

equivalències del resultat de l’“assaig” en els llibres de comptabilitat perquè era la 

manera que tenien els responsables de la gestió per desglossar el pes total d’argent que 

s’obtindria de cada “mena”. És a dir, per analogia amb el resultat de la prova, s’anaven 

desgranant les xifres ponderals que, en conjunt, conformaven el pes total de la “mena”. 

El qual, com hem vist en infinitat d’exemples al llarg de la tesi, era expressat de forma 

fraccionada, utilitzant diferents unitats de pes combinades per equivalències (tantes 

lliures més tants marcs més tantes unces...). D’aquí, la importància i la repercussió de 

l’“assaig” en aquests procediments, perquè s’hi basava la proporció d’argent de cada 

unitat de pes concreta anotada.  

En la majoria de les “menes”, per emplenar el registre, el total d’argent fi obtingut 

es va calcular a partir del resultat de la prova. En canvi, algunes de les “menes” que 

pesaven menys i bona part de la “granalla” —pel fet de ser fragments o parts romanents 

dels procediments d’extracció i picat de les mateixes “menes” aportades i tractar-se 

normalment de petites quantitats— es van fondre directament.1933  

                                                           
1933 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El trobareu al final de la present tesi doctoral. 
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Així doncs, en fer el desglossament de les dades recollides en el llibre de registre 

de les “menes” d’argent del 1352-1360, s’ha procurat anotar a les fitxes la quantitat total 

de “mena” entregada i d’argent fi obtingut correctes. Per la qual cosa, no només s’han 

corregit errors i arrodoniments sinó que també s’han resolt els dubtes que planteja el 

document sobre l’expressió d’aquestes quantitats. Concretament, en determinades 

ocasions, no queda del tot clar si el pes de la “mena” i de l’argent fi incloïen o no la 

porció reservada per fer l’“assaig” o els “assaigs”. Així, a partir dels càlculs realitzats —

prenent com a base els percentatges d’argent— s’han aclarit els dubtes que podia 

generar el text i s’han anotat a les fitxes les quantitats reals: amb el pes dels “assaigs” en 

tots els casos. Així mateix, s’han completat les fitxes amb les dades que no havien estat 

registrades al llibre o que eren de difícil lectura. L’objectiu final és saber amb exactitud 

la quantitat total de “mena” i d’argent que es va explotar.1934 

Com hem vist, s’ha posat l’accent en calcular el percentatge d’argent de cada 

“mena” o granalla d’una forma més mecànica i sistemàtica. En aquest sentit, a l’hora de 

classificar els tipus de “mena” i granalla, s’ha mantingut la distribució i 

compartimentació en sis grups diferenciats basada principalment en el sistema de 

partició establert l’any 1348.1935 Malgrat que el 9 de març del 1352 es va promulgar una 

esmena sobre les ordinacions anteriors, segons la qual els miners entregarien sempre la 

cinquena part de l’argent fi produït —invalidant la partició anterior—,1936 s’ha respectat 

el sistema de classificació previ per poder comparar els resultats obtinguts amb els de 

l’estudi precedent.  

A més, per poder analitzar les dades amb més informació, és interessant poder 

diferenciar els diversos tipus de “menes” que es van establir a partir de les ordinacions 

del 1348 i individualitzar-ne, per exemple, les anomenades “menes gentils”. Amb la 

qual cosa, a més, serà possible veure l’evolució de l’explotació i valorar les 

conseqüències del canvi en el barem de partició després de l’aprovació de la normativa 

del 1352. De fet, amb el nou sistema de partició implantat, no es tenia en compte cap 

element per diferenciar les “menes” com s’havia fet anteriorment. Per tant, mantenint 

els cinc grups de partició de les ordinacions del 1348 més un sisè grup per a la 

                                                           
1934 Sobre aquesta qüestió relacionada amb la inclusió o no del pes de l’“assaig” en el registre de les 

quantitats de “mena” i d’argent fi, en trobareu informació detallada en la introducció de l’annex que 
acompanya la present tesi doctoral i en les diferents fitxes de la base de dades que el componen. De fet, a 
les “Observacions” de cada fitxa, s’ha indicat tot allò que cal tenir en compte a l’hora de valorar les dades 
inscrites.   

1935 Vegeu el capítol 2 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
1936 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
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“granalla”, també es busca poder determinar si va ser una minva de qualitat en les 

“menes” explotades el que va precipitar la modificació de la norma. En aquest sentit, el 

més interessant és veure l’evolució de les “menes” classificades en el quart grup de 

partició de les ordinacions del 1348 —exemplars amb percentatges d’argent del 2’31 al 

4’63 %— perquè els miners n’havien de donar al comte la cinquena part de la “mena”. 

A més, també és destacable veure si les “menes gentils” van continuar proporcionant la 

major part de l’argent que es produïa a la zona. Per poder determinar aquestes i altres 

qüestions, a més de poder-ne comparar els resultats amb els de l’article precedent, cal 

respectar els sis grups de classificació. 

L’amplitud cronològica del manuscrit fa que sigui un document que conté un elevat 

nombre d’entrades de “mena”. De fet, n’hi ha tantes com fitxes s’han fet per buidar la 

informació d’aquest document a l’annex que presentem al final de la tesi doctoral: 160 

entrades. Les quals, però, només fan referència a 136 “menes” o porcions de “granalla” 

diferents. A les quals, també se’ls ha donat una número de “mena” individualitzat. Com 

succeïa en els documents analitzats en l’article publicat l’any 2005, en alguna ocasió, 

una mateixa “mena” o part de la informació d’aquesta era recollida en entrades 

diferents. És per aquest motiu pel qual hi ha més fitxes que “menes”. 

Altrament, per ser precisos, cal assenyalar que hi ha “menes” pròpiament dites i 

diverses quantitats de “granalla” entre els 136 exemplars individualitzats, però també 

s’hi inclouen algunes “terres lavades”, plom d’una copel·la (“cenrrades”), un “grexarç”, 

escòria de fosa (“crases”) i una “popela d’argent”.1937 Per tant, tot i que es parli 

genèricament de les “menes” inscrites en el llibre de registre de les “menes” d’argent, 

també es fa referència a aquests altres exemplars minerals o metàl·lics que es van pesar 

i registrar en el mateix quadern.  

En aquest apartat, a l’hora d’estudiar les possibles espècies minerals que van ser 

explotades durant el període 1352-1360, només s’han tingut en compte els exemplars 

individualment, obviant el número d’entrades en què fossin registrats cadascun d’ells. 

Tanmateix, se n’han descartat alguns per diverses raons: en algunes ocasions, només es 

va registrar el pes de la “mena” o bé només la quantitat d’argent obtingut, fent 

impossible saber-ne el percentatge d’argent per manca de dades —perquè tampoc hi ha 

informació sobre l’“assaig”—; de manera semblant, en una de les entrades, la quantitat 

                                                           
1937 Vegeu el doc.núm.72 de l’apèndix documental. Vegeu també l’annex en què es presenten les 

fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El 
qual s’ha adjuntat al final de la present tesi doctoral. 
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total de “mena” no s’ha pogut transcriure de forma completa i només se’n té informació 

sobre l’argent obtingut; en una altra entrada, hi ha un error perquè s’hi anota més 

quantitat d’argent obtingut que de granalla entregada, la qual cosa és impossible; i , 

finalment, alguns dels exemplars no són pròpiament minerals sinó que són registrats 

com a quantitats d’argent, de plom o d’escòria. Per la qual cosa, tots aquests no són 

vàlids per analitzar les possibles espècies minerals que es van explotar si tenim en 

compte la metodologia utilitzada.  

En qualsevol cas, tot i que no s’hagi estudiat tot el material registrat, fins a 125 són 

els exemplars (“menes”, “granalla”, “terres lavades”, etc.) que s’han comptabilitzat per 

fer l’anàlisi. Per tant, la mostra és considerablement més elevada que la que es va 

analitzar per fer l’article que va veure la llum el 2005. De fet, tal com hem vist 

anteriorment, les trenta-quatre “menes” i “granalla” que va gestionar directament Joan 

de la Seda són les que es van analitzar a fons en l’article.1938 En aquesta ocasió, els 

exemplars analitzats són molts més i van ser gestionats per un altre administrador, metre 

Bertran de Revell. 

Així doncs, tenint en compte els exemplars registrats que han estat seleccionats i 

analitzats en aquest apartat, els tants per cent d’argent de les “menes” i la “granalla” del 

llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 són molt variats malgrat que 

alguns estan repetits. A més, estan repartits entre els diversos grups de partició que va 

establir el comte en les ordinacions del 1348 (vegeu figura 67).  

A la vista del quadre, tot i que els exemplars estan molt repartits entre els diferents 

grups de classificació, el que més abunda són “menes gentils”. A més, per analogia amb 

el que s’ha exposat anteriorment, en aquesta ocasió també es pot afirmar que es va 

explotar argent natiu o minerals d’argent per a l’obtenció del metall blanc. Els 

percentatges d’argent són suficientment elevats en la majoria dels casos com per poder 

afirmar-ho també. A més, com podem comprovar en algunes de les “granalles” sobretot, 

es pot afirmar amb rotunditat que —almenys en una d’elles— hi havia i es va explotar 

argent natiu. Com a mínim, el percentatge que arriba fins al 92’19% de metall blanc 

obtingut així ho confirma. 

 

 

 

 

                                                           
1938 Vegeu: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”. 
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FIGURA 67. Percentatges d’argent de les “menes” i la “granalla” del llibre de 

registre de les “menes” del 1352-1360 (entre parèntesi, el número de 
“mena” que se li ha assignat a cadascuna).1939  

 

 

 I. 13’89 % o més 
(mena gentil) 

II. Del 9’26 al 
13’89 % 

III. Del 4’63 al 
9’26 % 

IV. Del 2’31 al 
4’63 % 

V. Inferior al   
2’31 % VI. Granalla  

1 14,55% (21) 9,32% (135) 4,82% (120) 2,31% (91) 0,19% (25) 12,08% (101) 

2 14,58% (26) 9,49% (86) 4,86% (68) 2,42% (28) 0,42% (8) 20,79% (103) 

3 15,97% (49) 9,79% (112) 5,03% (47) 2,57% (59) 0,47% (9) 27,68% (111) 

4 16,67% (44) 10,72% (125) 5,1% (13) 2,66% (46) 0,65% (55) 33,33% (5) 

5 16,67% (80) 11,4% (58) 5,21% (23) 2,74% (84) 0,69% (62) 42,89% (115) 

6 16,76% (133) 11,88% (105) 5,34% (104) 2,75% (106) 0,69% (72) 43,06% (118) 

7 18,33% (51) 12,19% (92) 5,37% (94) 3,01% (89) 0,69% (121) 53,07% (93) 

8 18,58% (75) 12,24% (88) 5,45% (65) 3,18% (17) 0,77% (82) 54,54% (107) 

9 19,42% (113) 13,03% (30) 5,92% (130) 3,3% (2) 0,81% (18) 57,14% (90) 

10 20,31% (4) 13,2% (131) 6% (29) 3,57% (27) 0,81% (48) 57,28% (119) 

11 21,48% (102) 13,66% (97) 6% (114) 3,82% (69) 0,85% (63) 59,09% (95) 

12 22,22% (60)  6,52% (117) 3,93% (81) 0,9% (61) 59,52% (79) 

13 22,22% (100)  6,54% (39) 3,99% (22) 1,12% (7) 61,83% (108) 

14 22,31% (52)  6,71% (34) 4,4% (50) 1,19% (12) 63,23% (6) 

15 25,16% (83)  7% (78) 4,51% (54) 1,28% (76) 65,17% (15) 

16 25,32% (116)  7,13% (41) 4,6% (16) 1,37% (31) 65,17% (20) 

17 25,41% (19)  7,26% (14)  1,39% (70) 65,2% (35) 

18 25,56% (122)  7,28% (1)  1,39% (73) 66,66% (132) 

19 26,08% (129)  7,34% (127)  1,43% (42) 68,75% (128) 

20 32,77% (126)  7,37% (123)  1,5% (38) 77,08% (77) 

21 33,68% (40)  7,46% (10)  1,83% (24) 86,66% (85) 

22 38,23% (66)  7,65% (33)  1,85% (32) 92,19% (45) 

23 43,75% (67)  7,88% (3)  1,97% (57)  

24 50% (74)  8,07% (87)    

25 55,17% (37)  9,26% (64)    

26 62,5% (136)      

27 75,47% (36)      

28 75,47% (56)      
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En aquest sentit, quan es parla de “mena gentil” en la documentació medieval, cal 

assenyalar que no es fa referència explícita a l’espècie plata nativa, com ha estat 

suggerit en algun estudi sobre el tema.1940 De fet, a partir del barem de partició de les 

ordinacions del 1348, es pot deduir que les denominades com a “menes gentils” eren 

aquelles “menes” que contenien argent en un percentatge igual o superior al 13’89%.1941 

Per tant, sí que és cert que les “menes gentils” podien portar plata nativa però també 

podia ser que continguessin altres tipus de minerals d’argent com l’acantita o la 

clorargirita, per exemple. Com s’ha exposat repetidament, “mena” i mineral són 

conceptes diferents, propis d’èpoques i contextos diferenciats. En qualsevol cas, les 

“menes gentils” eren “menes” riques en argent indiscutiblement. 

En el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, però, no es registra 

cap “mena” específicament d’“alcofoll”. No obstant això, sí que es documenten quatre 

“menes” registrades com a “mena alcofollosa” o “alcofolosa”.1942 En aquests quatre 

casos, doncs, és possible que també s’explotés galena per a l’obtenció de l’argent. 

Tanmateix, també és probable que aquesta denominació fes referència a les 

característiques físiques de la “mena”, com el color o la textura, i no pas a la composició 

mineral.1943 De fet, l’apel·latiu d’aquests quatre exemplars no és tan contundent com en 

el cas de la “la mena menor del alcofoll d’en Pere Fiveller” que es va registrar el 12 de 

febrer del 1350.1944 Malauradament, però, aquest detall no es pot aclarir només amb les 

dades que ens aporta la documentació. 

D’altra banda, pel que fa als percentatges d’argent de les “menes alcofolloses” 

registrades, aquests són variats: 0’19%, 0’47%, 0’85% i 1’43%.1945 Tot i que un dels 

percentatges supera la unitat, els altres tres són tants per cent propers al 0’55% d’argent 

                                                                                                                                                                          
1939 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El trobareu al final de la present tesi doctoral, adjunt. 
1940 N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-

Falset...”, pàg.160; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., pàg.22. 
1941 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.358. 
1942 Doc.núm.72, fol.3v, 7v, 9v i 12r (a l’apèndix documental). 
1943 Ricardo N.Alonso, qui estudia el vocabulari popular utilitzat pels miners de Llatinoamèrica —

recollint termes que provenen de llengües indígenes, algunes d’elles ja desaparegudes, i també de 
l’anglès, el portuguès, el francès i del castellà antic—, exposa que els “aplomados” són minerals de coure, 
amb color de plom (per ex.bornita, tetraedrita). Vegeu:  R.N.ALONSO (1995), Diccionario minero..., 
pàg.23. Per analogia, aquesta mateixa situació és possible que es produís a l’hora d’identificar les 
“menes” del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença a mitjan segle XIV . 

1944 Vegeu el doc.núm.51 de l’apèndix documental, fol.2r.   
1945 Vegeu, a l’annex que acompanya la present tesi doctoral, les fitxes 11, 29, 48 i 71.  
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que contenia la “la mena menor del alcofoll” registrada l’any 1350.1946 Per tant, en 

aquests casos, és factible creure que es beneficiés galena per a l’obtenció d’argent. 

En aquest sentit, també es documenta l’explotació de “lavadiç”,1947 que era el nom 

que rebien popularment les “menes” d’alcofoll menut o molt petit rentades.1948 Per tant, 

en aquest cas, potser sí que queda més clar que també es va explotar “alcofoll” durant el 

període 1352-1360 per a l’obtenció d’argent. De tota manera, en el llibre de registre de 

les “menes” d’argent d’aquests anys, l’explotació del “lavadiç” està associada amb 

“mena de terra”. En les dues ocasions en què es registra, s’exposa d’aquesta manera: 

“pesam mena de terra e de lavadiç (...)”.1949 Per tant, es fa de forma conjunta i, a l’hora 

de valorar els tants per cent metàl·lics d’aquestes entrades, no se’n pot determinar amb 

exactitud el percentatge del “lavadiç”. Precisament, els percentatges d’argent 

d’ambdues “menes” són dispars: una té un 3’18% d’argent i, l’altra, només un 

0’81%.1950  

La referència al “lavadiç”, però, ja indica que es va processar galena en el marc de 

l’explotació minerometal·lúrgica de l’argent. El que no se sap és si aquest metall es va 

obtenir a partir d’aquest “alcofoll” menut o molt petit o bé a partir d’altres minerals que 

hi hagués en la “mena de terra”. En tot cas, el que indica aquest registre és que no es pot 

dissociar l’explotació minera de l’argent de la de la galena i el plom, com apuntàvem en 

parlar dels “crosos” d’argent.  

En resum, aquests són els pocs testimonis del llibre del 1352-1360 que es poden 

relacionar amb l’“alcofoll”. Precisament, en el conjunt de l’explotació minera de 

l’argent, la repercussió d’aquestes “menes” va ser molt minsa a la vista de l’elevat 

nombre d’exemplars estudiats. Per concretar més aquesta apreciació, però, caldrà veure 

quin grup de “menes” va ser el més important en l’explotació durant aquest període. En 

aquest sentit, les “menes alcofolloses” i una de les quantitats de “lavadiç” associat amb 

“mena de terra” pertanyen al cinquè grup —amb percentatges inferiors al 2’31%— 

                                                           
1946 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. En 

aquest article, es va datar erròniament el document on va ser registrada aquesta “mena” l’any 1349, quan 
realment és del 1350 segons el còmput actual. Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.51.  

1947 Doc.núm.72, fol.5v i 6r (a l’apèndix documental). 
1948 Així s’especifica en una carta que es conserva intercalada en una còpia simple d’un plet o litigi 

endegat per determinar si es podien rentar minerals amb l’aigua de la font del mas de Bas (el Molar). La 
sentència del qual es va promulgar el 23 de febrer del 1591. Concretament, en aquesta carta s’exposa: 
“(...) lavandi et extergendi mineralia cuffulli minuti seu parvuli, vulgo dicti levadiç” (ADM, secció 
Entença, lligall 18, doc.núm.855(1), missiva situada entre els folis 2v i 3r del document [reproducció en 
microfilm: ADMC, rotlle 73, fotograma 200]). Vegeu: A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2009), “Una sentència 
sobre l’aigua del mas de Bas...”, pàg.92. 

1949 Doc.núm.72, fol.5v i 6r (a l’apèndix documental). 
1950 Vegeu, a l’annex que hi ha al final de la present tesi doctoral, les fitxes 20 i 21. 
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mentre que l’altra —amb un percentatge del 3’18% — conté suficient argent per formar 

part del grup IV.   

Així doncs, per mostrar la distribució dels recursos minerals explotats, s’ha 

elaborat un quadre que recull —prenent com a base la taula presentada a l’article del 

2005—1951 la informació relativa al període 1352-1360. Amb la qual cosa, es relacionen 

els tipus de “mena” i la “granalla” amb les quantitats totals entregades i el pes del metall 

blanc obtingut en cada grup de classificació. Així doncs, aquest quadre permet valorar 

la importància de cada tipus de “mena” o la “granalla” durant el període que abraça el 

llibre de registre de les “menes” del 1352-1360, ja que també es presenta la relació 

percentual que se’n deriva de tota la informació (vegeu figura 68). 

 

Classificació per 
barems de partició 

Quantitat de “mena” 
entregada 

% del total 
de “mena” 
entregada 

> Quantitat d’argent fi 
obtingut 

% de la 
producció 

total 

I. 13’89 % o més   
(mena gentil) 

6367,375 marcs 
(28 “menes”) 

35,21% > 1534,007876 marcs 65,71% 

II. Del 9’26 al 13’89 % 1612,03125 marcs 
(11 “menes”)1952 

8,91% > 179,062048 marcs 7,67% 

III. Del 4’63 al 9’26 % 4767,265625 marcs 
(25 “menes”) 

26,36% > 313,710124 marcs 13,44% 

IV. Del 2’31 al 4’63 % 2033,40625 marcs 
(16 “menes”) 

11,24% > 64,221933 marcs 2,75% 

V. Inferior al 2’31 % 2571,875 marcs 
(23 “menes”) 

14,22% > 28,222568 marcs 1,21% 

VI. Granalla 731,888021 marcs 
(22 exemplars) 

4,05% > 215,4121 marcs 9,23% 

      

TOTALS 
18083,841146 marcs 
(103 “menes” + granalla) 

100% > 2334,636649 marcs 100% 

 
FIGURA 68. Taula de distribució de les “menes” i de l’argent fi obtingut durant 

el període 1352-1360  

                                                           
1951 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.362 
1952 Per a una de les “menes” del grup II, només se’n va registrar la quantitat i el resultat de 

l’“assaig” (vegeu la fitxa 114 de l’annex que hi ha al final de la present tesi doctoral). Per tant, tot i que 
s’ha comptabilitzat en aquest grup perquè en coneixem el percentatge d’argent, no hi ha dades sobre el 
pes total de la “mena” ni sobre l’argent obtingut. És a dir, ha estat sumada al total de “menes” del segon 
grup però —en realitat— no aporta informació a aquest quadre. En tot cas, s’ha utilitzat en aquest apartat 
perquè, sabent-ne el tant per cent d’argent, la “mena” és vàlida per a l’estudi de les possibles espècies 
minerals explotades en època medieval. 
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A primer cop d’ull, la informació de la taula mostra com la majoria de l’argent fi 

que es va obtenir durant el període 1352-1360 provenia de “menes gentils”, igual que —

com hem vist abans— entre el 24 de desembre del 1348 i el 9 de juliol del 1350. 

Concretament, durant els gairebé vuit anys de l’etapa, un 65’71% de la producció total 

de metall blanc provenia del benefici d’aquest tipus de “menes”, les més riques. A més, 

les “menes” amb un percentatge metàl·lic inferior al 2’31%, les del grup cinquè, només 

suposen l’1’21% de la producció total. Per tant, la immensa majoria de l’argent —en 

base a la teoria exposada anteriorment— es va aconseguir a partir de l’explotació 

d’espècies com l’argent natiu o altres minerals d’argent. En altres paraules, el suposat 

benefici de la galena argentífera per obtenir argent —si realment es va produir en 

aquests vuit anys— va ser ínfim en comparació de la producció total de metall blanc 

durant el període 1352-1360. 

En termes relatius, la importància de les “menes gentils” és pràcticament la mateixa 

que durant l’etapa 1348-1350. De fet, el rendiment d’aquest tipus de “mena” i el 

protagonisme en el conjunt de la producció va continuar sent molt elevat per al període 

comprès entre l’1 de juny del 1352 i el 6 de maig del 1360. Les “menes gentils” 

continuaren sent, amb diferència, les més productives i rendibles de totes. Així doncs, 

un cop analitzades les dades del llibre de comptabilitat del 1352-1360, l’estudi que es va 

publicar l’any 2005 pren major importància perquè es confirmen bona part de les 

conclusions que s’hi van plasmar. Els resultats de la recerca, malgrat les objeccions 

esmentades, eren plenament vàlids. 

Com es pot comprovar en un gràfic de pastís elaborat a partir de les dades de la 

taula de distribució (vegeu la figura 69), si es compara amb el període 1348-1350 

(figura 65), augmenta lleugerament la repercussió que van tenir les “menes” 

classificades en el segon grup. Aquest augment és visible tant pel que fa a la quantitat 

de “mena” entregada com a l’argent que se’n va obtenir. Així mateix, també tenen molta 

més presència i importància, proporcionalment, les “menes” del grup III. Per contra, 

perden protagonisme aquelles “menes” amb els percentatges d’argent més petits. 

Sobretot, la baixada és molt més brusca en les “menes” del quart grup (amb 

percentatges des del 2’31 fins al 4’63% d’argent).  
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FIGURA 69. Gràfic que representa la taula de distribució de les “menes” i de 

l’argent fi obtingut durant el període 1352-1360 
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En aquest sentit, en base a les proporcions d’uns i altres tipus de “mena”, és evident 

que el canvi en el barem de partició que es va produir amb la promulgació de les 

ordinacions del 1352 no devia respondre, en cap cas, a una disminució de la riquesa dels 

minerals explotats a la zona de Falset–Bellmunt. Ans al contrari, el pes absolut de les 

“menes” amb percentatges d’argent superiors al 4’63% és majoritari i, correlativament, 

el metall que se n’obté també.  

En conjunt, el percentatge d’argent obtingut a partir de la suma de totes les 

“menes” i la “granalla” que van ser explotades entre el 1352 i el 1360 és del 12’91%. 

Per tant, es va haver de processar molta quantitat de “mena” per beneficiar-ne el metall 

blanc. En altres paraules, els materials rebutjables que acompanyaven l’argent 

explotable —com minerals descartables associats al mineral útil, part de la roca 

encaixant o altres estèrils— eren molts (vegeu la figura 70). En qualsevol cas, el 

percentatge global d’argent de les “menes” i la “granalla” explotades al llarg d’aquells 

vuit anys (el 12’91%) és superior en quatre punts al 8’75% d’argent que tenien —en 

conjunt— les “menes” gestionades per Joan de la Seda al 1348-1350.  

 

En definitiva, després d’ampliar l’estudi i confrontar les dades, es poden extreure 

algunes conclusions generals que poden servir per conèixer amb més detall les espècies 

minerals que es van explotar durant l’època del comte Pere. El que és evident és que la 

producció del metall blanc es va fonamentar en el benefici d’argent natiu i minerals 

d’argent, com podrien ser l’acantita o la clorargirita. A més, es documenta l’explotació 

de “menes d’alcofoll” —en el sentit medieval del terme— per a l’obtenció d’argent. La 

qual cosa, ens fa suposar que també es va processar i beneficiar galena argentífera. 

Tanmateix, les quantitats de metall blanc obtingudes a partir d’aquesta espècie mineral, 

que era primera matèria per a l’obtenció del plom, van ser purament testimonials. 

Aquesta circumstància tindria raó de ser en el fet que la galena d’aquesta zona té un 

contingut en plata molt baix, la qual cosa faria que —per regla general— no fos rendible 

la seva explotació per obtenir-ne el metall blanc. En canvi, la galena sí que va ser la 

primera matèria principal per a l’obtenció de plom.  
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"Mena" (total) 
18083,84 marcs

Plata (total) 
2334,64  marcs
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FIGURA 70. Volum de “mena” processada i quantitats d’argent fi obtingut 
durant el període 1352-1360  
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Així doncs, el motor de l’explotació de l’argent a mitjan segle XIV  van ser les 

espècies minerals riques en argent, com poden ser la plata nativa, l’acantita o la 

clorargirita. Les quals, com hem vist, són presents encara avui en dia —tot i estar 

pràcticament exhaurides— a la conca minera de Falset–Bellmunt del Priorat. Saber que 

s’explotaven minerals d’argent a l’edat mitjana al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença no és una qüestió trivial. Per exemple, a Iglesias (Sardenya), que va 

ser una de les principals àrees mineres de l’Occident medieval als segles XIII -XIV , s’hi 

va explotar galena argentífera per obtenir el metall blanc.1953  

Com hem vist en parlar de la influència dels sards a la mineria de l’argent de 

Falset, l’estructura de gestió que hi havia a Iglesias era diferent de la que en regia 

l’explotació en terres falsetanes. A l’àrea minera de la vila sarda, l’administració reial 

—a part del cobrament de determinats drets— percebia la dotzena part de la plata fina 

obtinguda. La qual era beneficiada pels güelcs (i guelchi), que ho feien per compte propi 

amb llicència, a partir del mineral que havien comprat prèviament als miners.1954 Al 

domini comtal de Prades, en canvi, la pressió i el control que exercia l’infant Pere sobre 

l’explotació de l’argent era més gran. Tal com s’ha exposat en parlar dels barems de 

partició que establiren les diferents ordinacions (1344, 1348 i 1352),1955 l’administració 

comtal rebia major proporció de metall blanc de les explotacions de Falset —la 

cinquena part de l’argent fi obtingut d’ençà del 1352 per exemple— que no pas la 

dotzena part que en rebia l’administració reial a Iglesias.  

De fet, creiem que el percentatge d’argent que rebia el comte de Prades per les 

“menes” de Falset o el que rebia el rei d’Aragó a Iglesias, podien estar condicionats —

entre d’altres factors— per la riquesa argentífera del mineral processat en un i altre lloc. 

És a dir, el fet que s’explotessin espècies minerals amb quantitats elevades d’argent a 

Falset, permetia a l’administració comtal pressionar més les companyies mineres. Com 

que la proporció d’argent obtinguda i el marge de benefici per als miners era més elevat, 

el comte podia exigir-los una contribució percentual major que la d’Iglesias. En altres 

paraules, les condicions de partició imposades sobre la producció per part de l’infant 

Pere a les companyies falsetanes podien ser molt més exigents. Amb la qual cosa, el 

benefici que n’obtenia el comte era, igualment, més elevat. 

                                                           
1953 M.TANGHERONI (1985), La città dell’argento..., pàg.96 i 100.  
1954 Per conèixer les atribucions i les activitats dels güelcs a Iglesias, en el marc de l’explotació 

minera de l’argent, vegeu: M.TANGHERONI (1985), La città dell’argento..., pàg.100-109 i 194-203. 
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No obstant això, cal advertir que la rendibilitat de les “menes” explotades no 

depenia només de la riquesa de les espècies minerals que continguessin. Per valorar-ne 

el rendiment efectiu, cal tenir en compte que també hi havia d’altres factors que eren 

determinants. A més del percentatge metàl·lic de les venes explotades, s’ha d’avaluar: la 

disponibilitat de mà d’obra, l’escassetat o abundància de recursos minerals, les 

dificultats per trobar i accedir als filons, les despeses pròpies de l’explotació, les 

limitacions tecnològiques, el volum de producció, etc. En conjunt, per tant, el volum de 

producció i les proporcions de l’explotació de l’argent a la zona minera d’Iglesias van 

fer que el benefici que va rebre el comte Pere a Falset a partir de les “menes” d’argent 

fos molt menor en termes absoluts. 

En tot cas, el fet que s’explotessin minerals rics en argent a Falset permetia que, a 

partir d’una quantitat menor de “mena” processada, es pogués beneficiar una quantitat 

major d’argent que si s’hagués explotat galena argentífera. De fet, en les ordinacions del 

1344 i el 1348, el percentatge de partició que s’aplicava depenia de la quantitat de 

metall blanc que s’obtingués de cadascuna de les “menes”.1956 Per tant, com s’ha 

exposat anteriorment, es pot afirmar que la qualitat de les “menes” determinava el 

barem de partició que s’havia d’aplicar en el sistema que van imposar les dues primeres 

ordinacions. La qual cosa es pot fer extensiva a un context més ampli. Així, determinar 

quines espècies minerals s’explotaren al terme de Falset en època del comte Pere no és 

una qüestió menor, ja que pensem que aquesta circumstància va ser un dels elements 

clau a l’hora de fixar i modificar el sistema de partició del benefici entre comte i miners. 

A més, possiblement, aquesta premissa sigui aplicable a d’altres zones mineres i en 

altres èpoques: el percentatge argentífer de les espècies minerals explotades, entre 

d’altres, condicionava el marge de maniobra de l’autoritat competent a l’hora de fixar el 

sistema de partició del benefici i la quantitat percentual que havien d’aportar els miners 

que treballessin per compte propi. 

 

 

                                                                                                                                                                          
1955 Vegeu, a l’apèndix documental, els capítols 2 i 3 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de 

l’apèndix documental), el capítol 2 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental) i el capítol 1 de 
l’esmena del 1352 (doc.núm.65 de l’apèndix documental). 

1956 Vegeu, a l’apèndix documental, els capítols 2 i 3 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de 
l’apèndix documental) i el capítol 2 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). En les 
ordinacions del 1352, com s’ha exposat àmpliament al llarg del present apartat, es va establir un únic 
barem de partició en tots els casos. Vegeu el capítol 1 del doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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7.4. EL VOLUM DE PRODUCCIÓ D’ARGENT FI (1343-1360) 

El rei Joan I de Castella, a les Corts castellanes celebrades a Briviesca (actual 

província de Burgos) l’any 1387, va regular l’explotació minera en els territoris reials. 

D’aquesta manera, es va establir que qualsevol persona que hi explotés “mineras de oro 

e de plata e de azogue e de otros metales” hauria d’entregar-ne les dues terceres parts de 

la producció al monarca —llevades les despeses d’explotació— i se’n podria quedar la 

tercera part restant. En l’exposició d’aquesta concessió, el rei castellà va destacar el 

gran profit que suposaria per al regne l’activitat minera i la riquesa que havien 

proporcionat concessions similars dels emperadors d’Alemanya (“enperadores de 

Alimania”) i també del comte de Prades. Sobre aquest últim, el rei Joan I de Castella va 

declarar que el profit que va treure l’infant Pere dels recursos minerals del comtat va ser 

tan gran que va fer augmentar-ne notablement el valor: 

“(...) do era vn condado [comtat de les Muntanyes de Prades] que 
valia diez mill florines de rrenta, trocó el infante don Pedro el condado de 
Anperias [Empúries] por el que valia veynte mill florines, e se aprouechó 
tanto delas mineras que auia enel dicho condado, que valia oy mas de 
treynta mill florines de rrenta sacadas las costas”.1957  

Aquesta declaració és molt reveladora. Encara que no es parli explícitament de 

l’argent, és de suposar que el benefici d’aquest metall preciós, per sobre del d’altres 

metalls —com el plom—, va ser el que va fer augmentar les rendes del comtat. 

L’explotació minera de la plata devia jugar un paper destacat i primordial en aquest 

increment perquè el comte Pere en tenia el monopoli i n’exercia la gestió de forma 

directa. De fet, com s’ha pogut comprovar al llarg de la tesi, l’infant Pere va potenciar i 

va centrar-se en estimular la mineria de l’argent per damunt de tot. A més, 

l’administració comtal exercia un control absolut sobre tot el procés de producció 

d’aquest metall preciós: des del tractament de la “mena” fins a l’obtenció de l’argent fi. 

En canvi, l’explotació i producció de plom, malgrat ser molt més productiva, no era 

gestionada directament per l’administració comtal.  

                                                           
1957 Vegeu: “XXIX. Ordenamiento de peticiones de las Córtes de Bribiesca del año 1387” a Córtes 

de los antiguos reinos de León y de Castilla. Tomo segundo, Real Academia de la Historia (Imprenta y 
Estereotipia de M.Rivadeneyra), Madrid, 1863, pàg.397 (núm.49). Es fan ressò també d’aquesta al· lusió 
del monarca castellà a l’infant Pere i a les mines del comtat de les Muntanyes de Prades, diversos autors: 
S.SOBREQUÉS (1961 [1957]), Els barons de Catalunya..., pàg.144 i 265(nota 3); S.SOBREQUÉS (1971), 
“La nobleza catalana en el siglo XIV”..., pàg.521, nota 17; S.SOBREQUÉS (1973), El Compromís de 
Casp..., pàg.26, nota 17; M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.325; 
N.RAFEL, J.ABELLA, A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-Bellmunt-Falset...”, 
pàg.163-164; E.GORT (2003), Història de Falset..., pàg.105-106. Vegeu també: E.BENITO RUANO (1996), 
“Materiales y perspectivas para el estudio de la minería...”, pàg.561. 
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Així doncs, és de suposar que l’explotació minerometal·lúrgica de l’argent va ser 

una de les activitats més destacades en l’economia comtal i que és la raó principal per la 

qual el rei Joan I de Castella va destacar la gestió de l’infant Pere el 1387. En aquest 

apartat, es mostrarà aquesta realitat en xifres absolutes. Analitzant el volum de 

producció de metall blanc en època de comte Pere, es podrà quantificar el valor i la 

repercussió de la mineria de l’argent en el si del domini comtal de Prades. A més, 

aquesta informació serà la base per comprovar l’abast de les paraules del monarca Joan 

I de Castella a les Corts de Briviesca. És a dir, l’estudi del volum de producció d’argent 

també permetrà tenir més dades objectives per valorar la importància i la magnitud de 

les mines de Falset–Bellmunt del Priorat a mitjan segle XIV .  

Per començar, un dels indicadors que permet acostar-nos de forma directa a la 

producció d’argent en època del comte Pere són els retiments de comptes. Tal com hem 

vist en parlar de la figura de l’administrador, aquest oficial comtal havia de retre compte 

a l’infant Pere, bé i legalment, de la seva gestió al capdavant de l’administració de les 

“menes” d’argent. Per la qual cosa, havia de fer una relació detallada i justificada de 

totes les “rebudes” (entrades) i “dates” (sortides) dels seus comptes.  

En aquest sentit, per al període que estudiem, s’han conservat quatre cartes en què 

el comte de les Muntanyes de Prades —tres del comte Pere i una del seu fill Joan— 

reconeixia que algun dels administradors de les “menes” d’argent havia retut comptes 

per un lapse temporal concret.1958 Són les denominades —com hem vist en parlar de la 

documentació generada en el si de l’explotació minera— carte deffinitionis.1959 En les 

quals, a més de reconèixer el retiment, es van disposar el laude i la liquidació dels 

comptes presentats per cadascuna de les persones que van exercir l’administració. Per 

tant, podem conèixer la ràtio exacta de les entrades i sortides de “menes”, d’argent i de 

diners d’aquells comptes. Així doncs, aquests documents són primordials per conèixer 

—entre d’altres— la quantitat d’argent rebuda per cadascun dels diversos 

administradors durant un període de temps determinat. I, d’aquesta manera, ens han de 

permetre calcular el volum de producció total del metall blanc o, almenys, saber tota la 

quantitat d’argent fi obtingut de les “menes” de la qual va disposar el comte Pere. 

De fet, amb les quatre carte deffinitionis sobre la gestió de l’administrador de les 

“menes” d’argent, s’abraça bona part del període en què l’infant Pere va ser comte de 

                                                           
1958 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14, doc.núm.38, doc.núm.75 i doc.núm.86. 
1959 M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.43  i 185. Vegeu també, a l’apèndix 

documental: doc.núm.76. 
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les Muntanyes de Prades (1342-1358). Tanmateix, hi ha una petita llacuna documental 

de poc menys de dos anys a l’equador del seu govern i un altre buit d’informació de tres 

anys cap a finals de la seva regència. En tot cas, les dues cartes primeres corresponen a 

la gestió que va dur a terme el conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller i les dues 

restants són de quan exercia el càrrec d’administrador mestre Bertran de Revell. 

Concretament, aquells dos retiments de comptes inicials abracen el període comprès 

entre el 3 de març del 1343 i el 30 de setembre del 1348, mentre que els dos restants 

corresponen al temps transcorregut des de l’1 de juliol del 1350 fins al 31 de desembre 

del 1353 i, després, des de l’1 de gener del 1357 fins al 31 de maig del 1360.1960 Per 

tant, tot i que s’han conservat quatre carte deffinitionis de dos administradors diferents 

per a l’època del comte Pere, no en cobreixen tot el temps de regència. Ens manca 

informació dels anys 1348-1350 i totes les dades relatives al període 1354-1356. 

 A la vista de tot el que s’ha comentat fins ara, per poder tenir una visió més 

detallada d’aquests retiments de comptes realitzats pels administradors de les “menes” 

d’argent, tan sols resta desglossar la informació que conté cadascuna de les cartes 

esmentades. Amb la qual cosa, serà possible veure des d’una perspectiva més àmplia les 

entrades i sortides d’argent i de diners que van gestionar.  

Així en la primera carta deffinitionis, relativa al període comprès entre el 3 de març 

del 1343 i l’11 de desembre del 1345, el que es declara és el següent: per una part, les 

“rebudes” ascendeixen a quatre-cents cinquanta-sis marcs, tres unces i quatre ternals 

d’argent pur i recte de pes, els quals valen trenta-dos mil quatre-cents cinquanta sous, un 

diner i òbol barcelonesos; i, per l’altra, les “dates” ascendeixen a vint-i-nou mil 

seixanta-dos sous i cinc diners barcelonesos. En aquest sentit, la diferència entre deure i 

haver d’aquest compte de Jaume Fiveller —un total de tres mil tres-cents vuitanta-set 

sous, vuit diners i òbol barcelonesos— va ser pagada per l’administrador al comte Pere 

a través del dispenser comtal Guillem Pineda, rebent-ne l’albarà de rebuda 

corresponent.1961  

Posteriorment, en el retiment de comptes per al lapse de temps que hi ha entre el 

dia 12 de desembre de l’any 1345 i el 30 de setembre del 1348, la seqüència és la 

següent: per una part, les entrades ascendeixen a quaranta-cinc marcs, dues unces i sis 

ternals d’argent fi al pes del marc de Barcelona, amb un valor de tres mil tres-cents dos 

sous i dos diners barcelonesos; i, per l’altra, les sortides i despeses ascendeixen a tres 

                                                           
1960 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14, doc.núm.38, doc.núm.75 i doc.núm.86. 
1961 Vegeu el doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
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mil cent divuit sous i dos diners barcelonesos. Així mateix, en aquesta ocasió, també es 

va entregar la diferència entre la suma de les sortides i la de les entrades del compte —

és a dir, cent vuitanta-quatre sous barcelonesos— al dispenser comtal Guillem Pineda 

per a l’infant Pere.1962  

Així doncs, pel que fa a la gestió que va exercir Jaume Fiveller, els dos comptes 

pels quals es va fer el laude van ser totalment liquidats. És a dir, els comptes van quedar 

saldats perquè es va lliurar la diferència entre deure i haver a l’infant Pere. Per tant, 

després de constatar i documentar el pagament d’aquella resta, ambdós comptes van 

quedar a zero: “Quare, presens compotum equale remansit”.1963 Amb la qual cosa, no hi 

hauria d’haver problemes pel romanent de producció d’altres anys a l’hora de calcular el 

volum de producció. 

Anys després, amb Bertran de Revell com a administrador, es va retre compte 

sobre la gestió de l’explotació minera de l’argent per al període comprès entre el dia 1 

de juliol del 1350 i el 31 de desembre del 1353. En aquesta ocasió, les “rebudes” 

(entrades) ascendeixen a cent vint-i-sis marcs, dues unces i mitja, onze diners i set grans 

d’argent, i a mil quatre-cents trenta-quatre sous i onze diners barcelonesos. Mentre que 

les “dates” (sortides), pagaments i despeses ascendeixen a cinquanta-nou marcs i mitja 

unça d’argent i a set mil cinc-cents trenta-cinc sous i sis diners barcelonesos. Finalment, 

la diferència entre les sortides i les entrades, un total de mil cent vuitanta-set sous 

barcelonesos que l’infant Pere havia de restituir a l’administrador, s’havia d’anotar com 

a “data” en el compte següent perquè aquests diners se li paguen a l’assajador Leonardo 

de Dino en concepte de salari.1964 Precisament, el comte en fa una carta debitòria, on hi 

fa constar l’existència del deute a favor de Bertran de Revell, aquell mateix dia que es 

va retre el compte.1965 De tota manera, l’administrador no va recuperar aquella quantitat 

de diners (mil cent vuitanta-set sous barcelonesos) fins almenys set mesos més tard. 

Finalment, l’infant Pere va manar que es liquidés el deute a mestre Bertran de Revell en 

una carta datada el 25 de novembre del 1354.1966 

En darrera instància, l’última carta deffinitionis d’època del comte Pere certifica 

que Bertran de Revell va retre compte per la porció de temps que va des del dia 1 de 

gener del 1357 fins al 31 de maig del 1360. En el text, s’exposa concretament que les 

                                                           
1962 Vegeu el doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
1963 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14 i doc.núm.38. 
1964 Vegeu el doc.núm.75 de l’apèndix documental.   
1965 Doc.núm.76 de l’apèndix documental. 
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“rebudes” del compte ascendeixen a quatre-cents seixanta-dos marcs, set unces i mitja, 

deu diners i òbol, vuit grans i mig i mitja part de mig setzè de sarrió d’argent, i a dos-

cents dinou sous i òbol barcelonesos, i a una rova i vuit unces de coure, i a quatre 

quintars i tres roves de plom. De la seva banda, les “dates”, pagaments i despeses 

ascendeixen a [...] noranta[-...] marcs, una unça i mitja i dos diners d’argent, i a set mil 

tres-cents cinquanta-dos sous i sis diners barcelonesos, i a trenta-quatre lliures i vuit 

unces de coure, i a cinc quintars i mig de plom. En fer el recompte, l’administrador va 

entregar l’argent restant —setanta marcs i una unça i mitja d’argent—, per encàrrec del 

tutor del comte Joan, al col·lector general de les rendes i drets del comtat de les 

Muntanyes de Prades, Guillem Çavia. A més, Bertran de Revell també va haver 

d’anotar en el seu quart compte següent dues lliures de coure com a “rebuda” i tres 

roves de plom com a “data”.1967  

Així doncs, en ambdós retiments de comptes que va efectuar Bertran de Revell van 

quedar pendents alguna quantitat de diners o de coure i plom. Tanmateix, igual que 

succeïa amb els comptes de la gestió de Jaume Fiveller, les quantitats d’argent van 

quedar saldades i sense romanent. De fet, així s’especifica en el darrer dels documents 

estudiats: “Quare, compotum predictum quatenus tangit argentum et peccuniam 

equ[ale] remansit (...)”.1968   

En aquest context, és curiós ressenyar que en els retiments que fa Bertran de Revell 

es registren com a “rebudes” —a més d’argent, que és l’únic que es comptabilitzava en 

les carte deffinitionis de Jaume Fiveller— certes quantitats de diners. Fins i tot, en la 

darrera carta que hem desglossat s’hi constata també l’entrada de coure i de plom que va 

gestionar l’administrador de les “menes” d’argent. Pel que fa als diners en efectiu, no 

s’especifica d’on provenien. Simplement, s’exposa que són diners que l’administrador 

havia rebut i tingut per nom del comte de les “menes” d’argent de la vila de Falset. Per 

exemple, en la carta del 1354 s’especifica que Bertran de Revell ret compte “super 

omnibus et singulis quantitatibus argenti et peccunie que vos, nomine nostro, recepistis 

ex et super mineriis argenti iam dictis ville nostre de Falçeto”.1969 Per tant, és possible 

que provinguessin de la venta del metall blanc, que fossin el romanent de comptes 

anteriors o, igualment, també podrien tenir molts altres orígens diversos. En qualsevol 

                                                                                                                                                                          
1966 Vegeu: ADM, secció Prades, lligall 13, doc.núm.192, fol.27r [reproducció en microfilm: 

ADMC, rotlle 93, fotograma 33]. 
1967 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.86. 
1968 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
1969 Doc.núm.75 de l’apèndix documental. 
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cas, com què no se n’ha pogut determinar una procedència concreta, no s’han tingut en 

compte les quantitats de diners en efectiu citades a l’hora d’analitzar —com veurem 

seguidament— la quantitat d’argent que va gestionar l’administrador. Per altra part, 

sobre les quantitats de coure i de plom que es registren el 1360,1970 és possible que 

fossin producte de l’explotació de la plata. És a dir, podria ser que aquell coure i aquell 

plom que va rebre l’administrador s’hagués obtingut en el procediment de fosa per a 

l’obtenció de l’argent, en beneficiar minerals de coure i galena argentífera. Com s’ha 

exposat en l’apartat anterior, a la conca minera del Molar–Bellmunt–Falset, hi ha 

minerals que són matèria primera per a l’obtenció de plom i coure que contenen 

quantitats menors d’argent. És el cas de la galena o de la tennantita, per exemple.1971 

Malgrat tot, aquesta premissa no deixa de ser una suposició perquè no es concreta 

l’origen de les quantitats registrades d’aquests dos metalls. 

En tot cas, tal com hem esmentat abans, amb la informació que ens aporten aquests 

quatre documents és possible fer una primera aproximació al càlcul del volum de 

producció d’argent fi de les mines d’argent del terme de Falset. Malgrat tot, és necessari 

fer algunes objeccions i puntualitzacions que caldrà tenir en compte a l’hora de valorar-

ne els resultats.  

En primer lloc, al calcular la producció a partir de les carte deffinitionis, cal tenir 

present que el que s’hi declara no és el total de la producció d’argent fi produït sinó que 

es tracta de la quantitat que rep l’administrador, pel dret que en tenia el comte i també 

per la compra que en feia de la part dels miners. Per tant, existeix la possibilitat que en 

algun dels retiments analitzats —o potser en tots— no s’hi reculli la quantitat íntegra i 

absoluta de metall blanc produït. Podria ser, per exemple, que l’administrador no hagués 

tingut el numerari suficient per assumir la compra de la part corresponent als miners i 

aquests n’haguéssin disposat lliurement. De tota manera, si no hi va haver cap 

contratemps, segons la normativa, l’administrador havia de comprar —en nom del 

comte— la porció de “mena” que pertocava als qui l’haguéssin trobat. Per tant, 

segurament, la quantitat d’argent que va gestionar l’administrador i que va manifestar 

en retre compte deu ser pràcticament la quantitat total d’argent fi que va sortir de les 

foneries comtals. De tota manera, això devia ser així en els dos primers retiments de 

                                                           
1970 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
1971 Vegeu: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La zona minera del Molar-

Bellmunt-Falset...”, pàg.158-160; J.ABELLA I CREUS (2008), Minerals i mines de la conca de Bellmunt..., 
pàg.22. Vegeu també: I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), “Caracterización analítica de la producción 
metalúrgica...”, pàg.293-297. 
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comptes que hem citat, perquè tot sembla indicar que essent administrador mestre 

Bertran de Revell no es va comprar la part pertanyent als miners. Almenys, com hem 

vist en parlar de la documentació generada pels òrgans de gestió i control, en els llibres 

de comptabilitat que va generar com a màxim responsable de l’explotació minera de 

l’argent, no s’esmenta la compravenda de la part pertanyent als miners en cap 

moment.1972  

En segon lloc, durant els primers anys és molt probable que es comptabilitzessin 

conjuntament les quantitats d’argent que es van obtenir de les mines de l’Albiol amb les 

del terme de Falset. Per tant, si aquesta circumstància es confirmés, no permetria 

comparar en igualtat de condicions l’evolució de la producció, ja que no es pot 

determinar —amb la informació que aporten les carte deffinitionis— quina quantitat 

d’argent provenia de l’explotació d’una zona o de l’altra. De fet, pel que fa als retiments 

de comptes de l’administració feta per Jaume Fiveller, aquesta circumstància queda 

molt clara en la primera de les cartes que en parla —amb la qual cosa es ratificaria 

aquest origen dual— i s’entreveu en la segona. Així, d’una banda, el 12 de desembre del 

1345, s’exposa clarament que Jaume Fiveller havia donat compte sobre tot el que havia 

obtingut de les “menes” d’argent que havien estat trobades al comtat de les Muntanyes 

de Prades i en altres llocs conveïns: “ex mineriis a[r]gen[ti] que dudum invente fuerunt 

in comitatu nostro Montanearum de Prades [et] alia certa loca co[n]vicinia comitatui 

supradicto”.1973 Malgrat que no s’hi especifiqui textualment, en parlar de llocs situats al 

costat o en les proximitats del comtat, es fa referència segurament a la zona minera de 

l’Albiol. D’altra banda, en el text del 13 de gener del 1349, s’exposa que es va retre 

compte sobre totes les “menes” d’argent que havien estat trobades a la vila de Falset i 

altres: “[e]x [illis ] mineriis argenti que dudum invente fuerunt in dicta villa nostra de 

Falçeto et aliis”.1974 En canvi, en els retiments posteriors de mestre Bertran de Revell 

tan sols es fa referència a les “menes” d’argent de la vila de Falset: “mineriis argenti 

iam dictis ville nostre de Falçeto”.1975  

En tercer lloc, el lapse de temps pel qual es dóna compte de la gestió al comte de 

les Muntanyes de Prades és sensiblement diferent en cadascun dels quatre retiments 

estudiats. No obstant això, és cert que els dos d’època de Jaume Fiveller són 

pràcticament iguals —només hi ha deu dies de diferència entre l’un i l’altre— i els que 

                                                           
1972 Vegeu, per exemple, a l’apèndix documental: doc.núm.72 i doc.núm.87. 
1973 Doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
1974 Doc.núm.38 de l’apèndix documental. 
1975 Doc.núm.75 i doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
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corresponen al període d’administració de Bertran de Revell, tot i que són períodes de 

més de mig any més de temps que els del cicle de Jaume Fiveller, només difereixen 

entre ells dos en un mes. Per tant, tenint en compte les circumstàncies esmentades, es 

poden fer dos grups d’anàlisi de les dades i comparar les quantitats d’argent “rebudes” 

en el si dels períodes de regència de cadascun dels administradors.  

Finalment, com s’ha apuntat abans, és difícil analitzar la totalitat d’argent fi que 

van gestionar els diferents administradors en època del comte Pere a partir de les carte 

deffinitionis. Són diversos els inconvenients que presenta aquesta documentació per fer 

un estudi de conjunt: hi ha una llacuna informativa per al període de gestió de Joan de la 

Seda, tampoc s’han conservat dades per al període 1354-1356 i, a més, el segon 

retiment de comptes que s’ha conservat de Bertran de Revell sobrepassa l’època de 

govern del comte Pere. Per tant, la informació que aporten és parcial, cronològicament 

parlant. 

 

En qualsevol cas, s’ha desglossat de forma esquemàtica la informació dels quatre 

documents que certifiquen els retiments de comptes. L’objectiu és poder tenir una visió 

més directa i clara de la informació i, a partir d’aquí, poder avaluar el volum de 

producció. Per a la qual cosa, però, cal tenir ben present tot el que s’ha comentat fins 

ara. A més, a l’hora de fer aquest quadre, només s’ha utilitzat la informació referida a la 

quantitat d’argent fi que van rebre els diferents administradors. És a dir, tan sols s’hi 

han plasmat les “rebudes” de metall (vegeu figura 71). 

Així mateix, s’han traslladat aquestes dades a un gràfic de barres. La qual cosa 

hauria de servir, també, per visualitzar conjuntament el lapse de temps de cada retiment 

i la quantitat d’argent fi declarada en cada ocasió. D’aquesta manera, es pot examinar i 

avaluar més còmodament i directament l’evolució de la quantitat d’argent que va rebre i 

gestionar cada administrador (vegeu figura 72). 
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FIGURA 71. El retiment de comptes per part dels administradors de les 

“menes” d’argent en època del comte Pere (segons la documentació 
conservada) 
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FIGURA 72. Les entrades d’argent fi, en marcs de Barcelona, al compte dels 
administradors (1343-1360) 
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Amb les dades a la mà, es poden extreure algunes conclusions interessants sobre la 

producció d’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença durant 

l’època del comte Pere. Així, pel que fa al període de gestió de Jaume Fiveller, la 

durada de l’espai de temps pel qual es ret comptes, en dues ocasions, és pràcticament el 

mateix en ambdós casos: una mica més de dos anys i nou mesos. Per tant, podem 

confrontar les dues quantitats d’argent fi rebut per Jaume Fiveller, a partir de les dades 

que ens aporten els dos retiments de comptes que es van fer de la seva gestió al 

capdavant de l’administració de l’explotació minera. És a dir, es pot comparar 

directament el volum de producció d’un retiment de comptes i de l’altre. Precisament, 

per aquesta coincidència en la duració del marc temporal, la diferència entre les 

quantitats rebudes és molt més impactant.  

De fet, el rendiment de les mines es va reduir considerablement en pocs anys si ens 

atenim al que s’exposa en aquelles dues carte deffinitionis: durant el segon període 

d’administració de Jaume Fiveller, del 12 de desembre del 1345 fins al 30 de setembre 

del 1348, ni tan sols es va arribar a generar ni una desena part de l’argent fi que s’havia 

obtingut durant el primer període de gestió, que abraçava el lapse temporal comprès 

entre el dia 3 de març del 1343 i l’11 de desembre del 1345. És possible que això 

s’esdevingués perquè, en el primer dels comptes, també s’hi va incloure el metall blanc 

generat pels minerals de l’Albiol. Altrament, també podria ser que la producció a la 

zona de Falset fos molt més elevada durant aquells primers anys d’explotació degut a la 

riquesa de les “menes” trobades inicialment. És a dir, és possible que la suposada 

descoberta de nous filons rics en argent a la zona de l’Esparver propiciés un esclat 

inusitat de l’explotació minera falsetana i el conseqüent augment de la producció 

d’argent. En aquest supòsit, aquell boom inicial es devia anar diluïnt a poc a poc, a 

mesura que s’anaven esgotant les filons més rics. 

No obstant això, malgrat que no es descarta cap possibilitat, creiem que l’abismal 

diferència que hi ha entre una quantitat i l’altra és deguda a la repentina mort del 

conseller i escrivà de porció Jaume Fiveller l’any 1348. En altres paraules, la dràstica 

reducció d’argent retut per part de Jaume Fiveller en el segon dels retiments (1345-

1348) —el qual va haver de fer el seu fill, en nom del pare difunt— respon al fet que 

l’administrador no va poder fondre totes les “menes” que havia estat gestionant. De fet, 

quan va morir, va deixar la feina a mitges perquè van quedar moltes “menes” per fondre 

a la “casa de les menes”. Com hem vist en altres apartats, en el primer llibre 

d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda, les primeres “reebudes” fan 
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referència a les “menes” que havien estat recollides per Jaume Fiveller i que encara 

s’havien de fondre.1976 Les quals, emmagatzemades en un armari de “la casa de les 

menes” a l’espera de ser foses, configuren l’inventari que en va fer el nou 

administrador. Precisament, les “menes” de l’inventari de Joan de la Seda van ser 

pesades en presència de Guillem Pineda i de l’escrivà Guillem Despou. El primer era 

conseller i dispenser comtal i, conseqüentment,  s’encarregava d’administrar i distribuir 

els béns del comte. En aquest cas, l’interès concret del dispenser comtal Guillem Pineda 

era establir, controlar i gestionar la quantitat de metall blanc obtingut a partir de 

l’explotació minera. La qual cosa justificaria, segurament, la seva presència en fer el 

recompte de les “menes” recollides per Jaume Fiveller. 

Així doncs, a la quantitat d’argent que es va retre per al període comprès entre el 12 

de desembre de l’any 1345 i el 30 de setembre del 1348, se li hauria de sumar part o tot 

l’argent de les “dates” del primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan 

de la Seda. Tal com es va registrar en aquest quadern, l’administrador va donar un total 

de 307 marcs, 3 unces i mig quart d’argent fi “al honrat en Guillem Pineda, conseller e 

dispenser del senyor infant”, a finals del 1348.1977 Malauradament, no es pot establir 

amb certesa quina quantitat del total —una part o bé de forma íntegra— fa referència a 

l’argent obtingut a partir de les “menes” recollides quan Jaume Fiveller n’era 

l’administrador. Els albarans o rebuts que certificaven la donació del metall a Guillem 

Pineda van ser escrits, segons s’especifica en el mateix llibre, el dia 1 i el 31 de 

desembre del 1348. Per tant, pràcticament, immediatament després de finalitzar 

l’inventari. En les “dates” del llibre d’administració, però, no s’hi especifica res més. En 

tot cas, ja sigui una part o el total, si se suma la quantitat donada per part de Joan de la 

Seda a Guillem Pineda a la que va retre Jaume Fiveller fill —en nom del seu pare—, la 

davallada comptabilitzada entre els dos primers retiments de comptes és molt menor. 

Amb la qual cosa, la interpretació de les dades registrades canviaria notablement perquè 

la disminució de la producció no seria tan acusada. 

De tota manera, en el següent retiment de comptes per al qual se’n tenen dades, la 

quantitat absoluta de metall blanc que va gestionar l’administrador mestre Bertran de 

Revell també va ser molt baixa en comparació de la que va declarar Jaume Fiveller en el 

seu primer retiment de comptes. Concretament, el substitut de Joan de la Seda a partir 

                                                           
1976 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r-5v. 
1977 Doc.núm.22, fol.13r (a l’apèndix documental). 
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del 13521978 va retre comptes per l’activitat duta a terme des de l’1 de juliol del 1350 

fins al 31 de desembre del 1353. Per tant, mestre Bertran de Revell va donar compte de 

les gestions realitzades durant un període en què —en un primer moment— ocupava el 

càrrec d’administrador el seu antecessor encara. En altres paraules, la persona que va fer 

la relació exacta d’entrades i sortides no havia estat ocupant el càrrec durant gairebé els 

dos primers anys del període pel qual es retien comptes. No obstant això, com hem 

comentat en apartats anteriors, possiblement, Bertran de Revell va ser el lloctinent de 

Joan de la Seda quan el sard va abandonar Falset l’any 1350.  

En aquesta ocasió, a més, durant gairebé els darrers dos anys del període —com a 

mínim— no es devia incloure tota la quantitat de metall blanc produït. Com s’ha 

exposat anteriorment, el dret de compra de la part pertanyent als miners no es va fer 

efectiu, si més no, d’ençà que van entrar en vigor les terceres ordinacions. En els llibres 

de comptabilitat posteriors a la promulgació d’aquesta normativa, publicada el 9 de 

març del 1352,1979 no es contempla en cap cas aquesta possibilitat.1980 Aquesta 

circumstància explicaria, en part, la poca quantitat d’argent que va rebre l’administrador 

perquè només va disposar —almenys a partir del 1352— de la part d’argent del comte. 

Altrament, potser també hi va influir la marxa de Joan de la Seda, qui va deixar el càrrec 

desatès, o les conseqüències de la Pesta Negra potser. De fet, després de la Pesta Negra 

del 1348, es va produir un replantejament de l’organització i la gestió de l’explotació 

minera de l’argent. Tal com hem vist en apartats anteriors, després de la pandèmia, es 

van produir una sèrie de canvis significatius. L’arribada d’un nou administrador (Joan 

de la Seda), la concessió de llibertats i franqueses als miners, la promulgació d’unes 

segones ordinacions que renovaven la normativa anterior o la crida de mà d’obra a l’illa 

de Sardenya, en són els exemples més destacats. Amb les dades de què disposem, però, 

és difícil poder dilucidar perquè hi va haver una baixada de la quantitat de metall que va 

acaparar el comte a principis de la dècada dels anys 50 del segle XIV .   

Durant el darrer dels períodes pel qual es va donar compte de la gestió de 

l’explotació minera de l’argent, en anys en què encara era comte l’infant Pere, es 

constata un augment del volum de producció molt notable. De fet, s’assoleixen les 

mateixes quantitats dels primers anys de regència d’aquest comte, si bé és cert que el 

lapse temporal és lleugerament superior. Es tracta del segon retiment de comptes fet per 

                                                           
1978 Vegeu el doc.núm.67 de l’apèndix documental. 
1979 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.65. 
1980 Vegeu, per exemple, a l’apèndix documental: doc.núm.72 i doc.núm.87. 
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Bertran de Revell, des de l’1 de gener del 1357 fins al 31 de maig del 1360, que s’ha 

conservat. Aquesta revifalla es produeix després de la signatura de la concòrdia segons 

la qual es va acordar que el comte Pere i el paborde de Tarragona compartirien el 

benefici de l’explotació minera de l’argent al terme del castell de l’Albiol. La qual, com 

hem vist en apartats anteriors, es va signar el 28 de juny del 1356.1981 De tota manera, a 

pesar que aquest fet ens pugui fer pensar que el retiment de compte per al període 1357-

1360 també incloïa la producció de l’Albiol, la carta deffinitionis estudiada només parla 

—com ja s’ha comentat— de les “menes” d’argent de la vila de Falset. Per tant, hem de 

creure que el metall registrat —tot i aquesta coincidència temporal— provenïa 

exclusivament de l’explotació d’aquesta àrea minera. La qual cosa dóna més valor a 

l’augment de la quantitat de metall gestionat. 

A més, segurament, aquesta xifra només fa referència a la part d’argent que rebia el 

comte per dret (el cinquè del total) perquè —com s’ha mostrat— no es va fer efectiva la 

compra de la part pertanyent als miners després de la promulgació de les terceres 

ordinacions i d’ençà que se li va encomanar el càrrec d’administrador a mestre Bertran 

de Revell el 1352. Així doncs, en base a aquesta apreciació, encara seria més elevada la 

quantitat d’argent produïda durant aquest darrer període que inclou els darrers anys de 

regència del comte Pere i els primers del seu successor, el comte Joan de Prades.  

En qualsevol dels casos, sobta especialment la gran disparitat que hi ha entre les 

quantitats que es registren en les quatre carte deffinitionis que s’han conservat i 

estudiat.1982 Fins i tot, aquesta diferència continua sent molt destacable si aïllem, en dos 

grups, el parell de retiments de compte que va fer cada administrador. De fet, no s’ha 

trobat cap raó de pes que ho expliqui, més enllà del que ja s’ha dit i de possibles causes 

imputables a la sort o fortuna de trobar més o menys minerals rics en argent a les mines.   

Finalment, per tal de fer més entenedora —des de la perspectiva actual— la 

informació, s’han traslladat a grams les quantitats d’argent fi anotades com a “rebudes” 

dels quatre retiments de comptes. Ara bé, tal com hem vist en parlar de les unitats de 

pes medievals i dels problemes que comporta fer-ne la conversió al Sistema Mètric 

Decimal, la quantitat que presentem en grams no deixa de ser hipotètica. És a dir, les 

xifres són indicatives i, per tant, no es poden prendre com a dades absolutes. En tot cas, 

aquesta conversió ens permet entendre amb més informació i des d’una altra òptica la 

                                                           
1981 Tal com s’ha exposat en parlar sobre el tema, trobareu la transcripció d’aquesta concòrdia a 

E.FORT I COGUL (1959), La mineria a La Selva..., pàg.26-27 (nota 15); així com també a J.PIÉ (1984), 
Annals inèdits de la vila de la Selva..., pàg.73-75. 

1982 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14, doc.núm.38, doc.núm.75 i doc.núm.86. 
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quantitat d’argent que va gestionar l’infant Pere durant bona part del seu mandat com a 

comte de les Muntanyes de Prades, encara que sigui de forma aproximada (vegeu figura 

73). 

 PES EN MARCS 
(MARC DE BARCELONA) 

PES EN GRAMS 
(SISTEMA MÈTRIC DECIMAL )1983 

A 456 marcs, 3 unces i 4 ternals 121.716’681881 grams 

B 45 marcs, 2 unces i 6 ternals 12.091’668178 grams 

C 126 marcs, 2’5 unces, 11 diners i 7 grans 33.699’020416 grams 

D 462 marcs, 7’5 unces, 10 diners i òbol, 8’5 grans i mitja part 
de mig setzè de sarrió1984 123.465’090665 grams1985 

 
FIGURA 73. Els grams d’argent que van gestionar dos dels administradors de 

les “menes” en època del comte Pere segons el retiment de comptes. 

 

A la vista de la informació en conjunt —amb tots els matisos que hi puguem fer 

sobre la idoneïtat de la conversió dels pesos—, podríem dir que la producció anual i el 

rendiment de les mines de plata de Falset va ser considerable. De fet, si dividim el total 

d’argent que trobem en les quatre carte deffinitionis estudiades, que és de 

290.972’461140 grams, entre els aproximadament 150 mesos pels quals es ret compte 

—sumant els períodes citats en les cartes— i ho multipliquem per 12 (els mesos de 

l’any), el resultat són poc més de 23 quilos (23.277’7968912 grams) d’argent anuals 

durant els períodes pels quals es van retre comptes. Malauradament, aquest resultat és 

totalment aproximatiu. Entre d’altres, cal recordar que es va incloure el metall blanc 

procedent de l’explotació minera de l’Albiol en els primers retiments, ja que 

l’administrador també gestionava l’argent provinent d’aquelles mines. Ara bé, també és 

cert que, per contra, falten “rebudes” del darrer període de retiment de Jaume Fiveller i, 

a més, potser encara caldria afegir la part d’argent pertanyent als miners en els darrers 

retiments. En tot cas, la quantitat d’argent que va gestionar l’administrador anualment, 

en nom del comte, no és genys menyspreable en termes absoluts. 

Malgrat les llacunes que presenten per a determinats períodes, les carte 

deffinitionis aporten una informació clara i concissa que permet determinar la quantitat 

                                                           
1983 Com hem vist en l’apartat sobre les unitats de pes, 1 marc de Barcelona = 266’6667 grams. 
1984 Un sarrió era una sàrria (recipient d’espart o de palma) relativament petita per a portar coses a 

coll els homes. Vegeu les veus “1. SARRIÓ (i dial.sarió). m. || 2.” i “SÀRRIA (i més dialectal sària). f. 
|| 1.” a A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/).  

1985 En fer la conversió al Sistema Mètric Decimal no s’ha pogut establir l’equivalència de mitja 
part de mig setzè de sarrió. Per tant, no hi ha estat sumada aquesta quantitat. 
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exacta de metall blanc que va rebre l’administrador de les “menes” d’argent en exercir 

el càrrec. Malauradament, no s’ha conservat cap tipus d’informació per al període 

comprès entre el dia 1 d’octubre del 1348 i el 30 de juny del 1350. Aquesta dada, de fet, 

també es pot relacionar amb la continuïtat de Joan de la Seda com a administrador de les 

“menes” d’argent. El qual, com hem vist en parlar de la gestió de l’explotació, no se sap 

ben bé quan va abandonar Falset —suposadament cap a 1350—  i va deixar el càrrec 

vacant. D’altra banda, tampoc s’han conservat dades per als anys 1354, 1355 i 1356. Se 

sap, però, que l’administrador Bertran de Revell també en va retre comptes per a aquell 

lapse de temps.1986 

En tot cas, amb totes les objeccions o puntualitzacions que s’hi puguin fer, aquells 

documents en què es confirmava el retiment de comptes mostren la quantitat real 

d’argent que va rebre l’administrador. Per tant, són un indicador fiable per determinar el 

volum de metall del qual va disposar el comte Pere. En cap cas, però, mostren la 

totalitat de l’argent que es produïa al domini comtal, només la disponibilitat comtal. 

 

En aquesta línia, també ens pot aportar informació valuosa sobre aquesta qüestió 

l’entrega d’argent fi que l’administrador de les “menes” va fer al confessor de l’infant 

Pere. El qual, tal com s’ha comentat en parlar del màxim responsable de la gestió de 

l’explotació, havia de rebre de l’administrador la desena part de tot l’argent pur o fi 

aconseguit pel comte de les “menes”.1987 Per tant, si sabem —per dues àpoques que 

s’han conservat— que el 14 de desembre del 1348 el confessor fra Guillem Agulló va 

rebre cinc marcs d’argent fi com a pagament d’aquell deu per cent i en va rebre uns 

altres dotze el 17 de juny del 1349 pel mateix concepte,1988 és evident que el comte Pere 

havia obtingut de les “menes” d’argent —i li pertanyien— cinquanta i cent vint marcs 

de plata respectivament. És a dir, un total de cent setanta marcs. En qualsevol cas, si 

tenim en compte la datació d’ambdues àpoques de rebut que certifiquen les entregues al 

confessor de l’infant, podem suposar que la segona de les quantitats esmentades es 

correspon amb el deu per cent de l’argent fi que va obtenir el comte entre una data i 

l’altra. En altres paraules, entre el 14 de desembre del 1348 i el 17 de juny de l’any 

següent, l’administrador Joan de la Seda va aconseguir reunir per al comte Pere cent 

                                                           
1986 Vegeu, per exemple, la figura 40 de la present tesi doctoral (“Els llibres de compte de Bertran de 

Revell com a administrador de les ‘menes’ d’argent en base als períodes pels quals va retre compte”), a 
l’apartat sobre la documentació que van generar els òrgans de gestió i control de l’explotació minera de 
l’argent. 

1987 Vegeu, a l’apèndix documental, el doc.núm.18, doc.núm.24, doc.núm.25 i doc.núm.67. 
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vint marcs d’argent (uns 32 kg) provinents de l’explotació de les “menes”. Aquesta 

quantitat, atenint-nos a les dades que trobem en les carte deffinitionis que hem estat 

treballant en aquest apartat, era una quantia bastant elevada si —a més— tenim en 

compte el curt període de temps al qual fa referència, de poc més de sis mesos. Per tant, 

indirectament, s’ha aconseguit informació sobre part del període per al qual Joan de la 

Seda no va acabar retent comptes.      

Igual que les carte deffinitionis, aquestes àpoques referides a la quantitat entregada 

al confessor del comte, només són indicatives de la quantitat d’argent que va acumular 

el comte Pere. La qual, és possible que no coincidís —com s’ha repetit fins ara— amb 

la totalitat del metall blanc produït. Així doncs, per saber amb exactitud la quantitat 

total d’argent que va generar l’explotació dels “crosos” falsetans, s’ha de recórrer a la 

informació recollida en altres documents. 

 

De fet, per poder calcular amb major precisió i, sobretot, de forma més detallada —

per exemple, any per any— el volum de producció d’argent, caldria estudiar a fons els 

diferents llibres d’administració i comptabilitat  de les “menes” d’argent que es van 

compilar al llarg del període de regència de l’infant Pere.1989 A través del buidatge de la 

informació recollida en les entrades i sortides de “mena” i d’argent fi dels documents 

que s’han conservat, es podrien resseguir detalladament els valors absoluts d’aquesta 

producció des d’abans de l’1 d’octubre del 1348 fins al 6 de maig del 1360. No obstant 

això, com hem vist en un apartat anterior, no hi ha una homogeneïtat documental per a 

tota aquesta etapa, ja que els llibres relacionats amb l’administració i la comptabilitat de 

la producció minerometal·lúrgica són de diferent classe i es van compilar amb propòsits 

diferents. A més a més, no hi ha dades completes per a tota l’etapa perquè, per a alguns 

períodes concrets, no es va registrar informació. Eixisteixen algunes llacunes 

documentals que fan que no es pugui resseguir la producció de forma continuada.  

Així doncs, finalment, s’ha optat per analitzar a fons només el llibre de registre de 

les “menes” d’argent que abraça el període comprès entre l’1 de juny del 1352 i el 6 de 

maig del 1360.1990 Tot i que excedeix breument l’època de regència del comte Pere 

(1342-1358), les dades a analitzar es troben inscrites en un únic llibre. D’aquesta 

manera, tot i que no sempre se segueix exactament el mateix criteri en el registre de les 

                                                                                                                                                                          
1988 Doc.núm.32 i doc.núm.44 de l’apèndix documental. 
1989 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.22, doc.núm.41, doc.núm.51, doc.núm.54, doc.núm.56 

i doc.núm.72. 
1990 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
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quantitats de “mena” i argent, la homogeneïtat que proporciona el fet que la informació 

es trobi recollida en un sol volum en facilita enormement l’estudi. A més, hi ha una 

continuïtat i correlació temporal basada en la gestió d’un únic administrador, mestre 

Bertran de Revell. Amb la qual cosa, la compilació de les dades registrades va ser 

contínua, sense interrupcions. Així mateix, la informació recollida fa referència a la 

quantitat total d’argent que van produir les mines de Falset–Bellmunt. No s’hi registra, 

per tant, l’argent provinent de la zona minera de l’Albiol. El qual sí que es va incloure, 

per exemple, en els comptes que va portar Jaume Fiveller, especialment, durant els 

primers anys de l’explotació minera per part del comte Pere. A més, en el llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, s’hi va anotar tota la informació sobre 

les “menes” aportades pels miners, no només —com en les carte deffinitionis— la part 

que en va correspondre al comte.   

Precisament, per determinar el volum de producció de metall blanc, s’ha descartat 

l’estudi dels altres llibres d’administració i comptabilitat relacionats amb l’explotació 

minera de l’argent perquè no aporten una continuïtat cronològica estable i, en ocasions, 

només proporcionen informació parcial. El cas més paradigmàtic, per ser un dels llibres 

més complets que s’han conservat, és el del primer llibre d’administració de les 

“menes” d’argent de Joan de la Seda. En el qual, primerament, es registren “menes” que 

hi havia a la “casa de les menes” de l’època en què havia estat administrador Jaume 

Fiveller, sense indicar la data en què es van rebre.1991  Tan sols se sap que foren 

recollides amb anterioritat al primer dia d’octubre del 1348, que és la data en què se’n 

va iniciar l’inventari. Així mateix, en algunes de les “reebudes” de “mena” que s’hi 

anoten, les entrades són incompletes. Concretament, en dotze de les “reebudes” d’aquest 

llibre d’administració, no es va registrar el resultat de l’“assaig” ni es va anotar la 

quantitat total d’argent fi obtingut de les “menes”.1992  

A més, el registre de les “menes” que va gestionar directament Joan de la Seda no 

es va fer de forma correlativa en les pàgines del llibre d’administració. De fet, les 

datacions de les “reebudes” no hi segueixen un ordre cronològic. En els casos en què 

s’expressa la data de partició, es produeix la paradoxa que es registren primer entrades 

de “menes” partides al setembre i al novembre del 13491993 i, després, algunes que 

havien estat partides a l’abril i al juny del mateix any.1994 Per tant, això sembla indicar 

                                                           
1991 Doc.núm.22, fol.4r-5v (a l’apèndix documental). 
1992 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4v, 7v i 10r-11v. 
1993 Doc.núm.22, fol.8r-9r (a l’apèndix documental). 
1994 Doc.núm.22, fol.9v-10v i 11v (a l’apèndix documental). 
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que les “menes” que es van gestionar primer van ser registrades després. Com a mínim, 

van ser registrades en pàgines posteriors.  

Com hem vist en apartats anteriors, bona part de les dades incompletes que hi ha en 

el primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la Seda es van 

resoldre en un quadern de comptes posterior. El qual, sota el títol “Libre de la compra 

de les menes e del dret que·n pertany al senyor infant”, va ser redactat per l’escrivà 

Guillem Cervià.1995 De fet, desglossant informació bàsica sobre les “menes” aportades 

per les companyies mineres, es determinava la quantitat exacta d’argent fi que havia de 

retre Joan de la Seda a la cort comtal de cadascuna d’elles. En aquesta ocasió, però, el 

marc cronològic que abraça el document, de l’abril al novembre del 1349, és escàs i 

insuficient per analitzar-ne el volum de producció.  

En aquest sentit, tampoc s’ha analitzat a fons la informació del bifoli i els dos fulls 

solts de registre de les “menes” d’argent datats el 1350.1996 Els quals, de fet, són 

documents parcials que aporten informació sobre algunes “menes” gestionades en 

moments puntuals d’aquell any. Per tant, en aquesta ocasió, la brevetat temporal dels 

textos és molt més acusada i, en conseqüència, el mateix problema adduït abans és el 

que marca el fet que no s’hagin estudiat en aquest apartat.   

Per tant, tot i que es podria avaluar part del volum de producció de l’època en què 

va ser administrador Joan de la Seda, el fet que el llibre d’administració que va compilar 

personalment estigui incomplet i que altres documents d’aquella època només aportin 

informació puntual fa que no es puguin presentar dades amb una certa continuïtat 

temporal. De fet, la manca de continuïtat en l’exercici del càrrec per part de Joan de la 

Seda i, conseqüentment, en el registre de l’explotació per part d’aquest administrador 

dificulten l’elaboració d’un estudi acurat sobre el tema per a aquelles dates. En 

definitiva, hi ha una sèrie de factors i circumstàncies que podrien conduir a buits 

d’informació notables i se’n podrien extreure conclusions poc cenyides a la realitat. 

Així doncs, davant d’aquesta mancança d’estabilitat informativa, provocada per les 

limitacions documentals esmentades, s’ha optat per centrar-nos en l’estudi acurat del 

llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360.1997 Amb la qual cosa, tot i les 

deficiències i imprecisions que —com veurem— també presenta aquest document, es 

pot traçar l’evolució del volum de producció al llarg de vuit anys de forma 

                                                           
1995 Doc.núm.41 de l’apèndix documental. 
1996 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.51, doc.núm.54 i doc.núm.56. 
1997 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
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ininterrompuda. Per tant, el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 

aporta homogeneïtat documental i, el més destacable, durant un període de temps 

significativament dilatat. La qual cosa ha de permetre determinar la quantitat d’argent fi 

que es va obtenir durant els últims sis anys de regència del comte Pere i els dos primers 

del seu fill i successor, el comte Joan. En aquest cas, no només veurem la part de metall 

de la qual va disposar l’administrador en nom del comte —és la informació que ens 

aporten els retiments de comptes— sinó que també es comptabilitzarà la quantitat 

d’argent que es van quedar els miners. És a dir, conèixer la producció total i ampliar les 

dades dels retiments de comptes és l’objectiu. A més, la datació acurada de les entrades 

de “mena” del llibre permet analitzar la producció de forma seriada, any per any. Per 

tant, s’ha afrontat l’estudi de la documentació amb el coneixement de les seves 

limitacions però també amb l’aprofitament de totes les seves possibilitats.  

En aquest sentit, com s’ha detallat en l’apartat anterior, s’ha buidat la informació 

registrada en cada entrada de “mena” del document en una base de dades. La qual, en 

160 fitxes diferents, recull tota la informació del llibre de registre de les “menes” 

d’argent del 1352-1360.1998 Per tant, hi ha una fitxa per cadascuna de les entrades del 

quadern. En canvi, només s’han identificat 136 “menes” i “granalla” diferents, perquè 

—ocasionalment— informació d’un mateix mineral era recollida en més d’una entrada. 

Als 136 elements individualitzats, de forma individual i correlativa, se’ls ha assignat un 

número de “mena” per facilitar-ne l’estudi i la referència. De fet, entre els exemplars als 

quals s’ha donat un número de “mena”, s’hi inclouen —com s’ha assenyalat en parlar 

dels minerals explotats— “menes” pròpiament dites, diverses quantitats de “granalla”, 

algunes “terres lavades”, plom d’una copel·la, un “grexarç”, escòria de fosa i una 

“popela d’argent”.1999 Així doncs, es parla genèricament de “menes” però cal tenir 

present aquesta diversitat que hi ha en el quadern. 

En qualsevol cas, per a l’estudi del volum de producció, no és tant important 

conèixer i individualitzar les diferents “menes” o altres exemplars minerals i metàl·lics 

com conèixer la quantitat d’argent fi que van proporcionar en conjunt. Les fitxes de la 

base de dades, però, continuen sent fonamentals perquè permeten disposar de les dades 

de forma directa i ordenada. En aquest sentit, la casella que és bàsica per conèixer la 

                                                           
1998 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El trobareu al final de la present tesi doctoral. 
1999 Vegeu el doc.núm.72 de l’apèndix documental. Vegeu també l’annex en què es presenten les 

fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, al 
final de la present tesi doctoral. 
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producció és la que, a cada fitxa, recull la quantitat total d’argent fi obtingut. Ara bé, hi 

ha una sèrie de qüestions que cal tenir present a l’hora de gestionar la informació de la 

base de dades.  

Així, en primera instància, cal recordar que van ser comesos diversos errors de 

càlcul i es van fer alguns arrodoniments en el llibre de registre de les “menes” d’argent 

quan es van registrar les dades entre l’1 de juny del 1352 i el 6 de maig del 1360. Com 

hem exposat en l’apartat anterior, els arrodoniments de xifres —utilitzats per no 

carregar els resultats amb fraccions de gra— i els errors que s’han detectat al llarg del 

document han estat corregits quan s’ha buidat la informació del llibre a la base de 

dades.2000 Malgrat que els desquadraments van ser molt petits en bona part dels casos —

com s’ha pogut comprovar en recalcular les operacions—, s’ha pres la decisió 

d’emmenar totes les diferències per ajustar-nos a la realitat tant com sigui possible. De 

fet, les equivocacions no podien ser voluntàries ni premeditades perquè no sempre van 

afavorir els interessos del comte. En alguns casos, la porció d’argent que pertanyia al 

comte Pere segons el registre és inferior a la quantitat que —després de corregir 

l’error— li hagués correspost en realitat.2001  

En definitiva, en omplir les fitxes de la base de dades, hem calculat de nou i 

corregit les quantitats totals d’argent fi quan s’ha corroborat l’existència 

d’arrodoniments o errors, ja que treballar amb les dades correctes —més properes a la 

realitat— és fonamental si es pretén analitzar el volum total de producció. A més, també 

s’ha definit el pes exacte en aquells casos en què no quedava clar si la quantitat total de 

metall obtingut que es va registrar incloïa el pes de l’“assaig” o no. És a dir, a les fitxes, 

s’ha plasmat el pes al complert, dissipant els dubtes i sempre amb la part corresponent a 

la prova sumada. De la mateixa manera, sempre que ha estat possible, hem completat 

aquella informació que no havia estat registrada o que no s’ha pogut transcriure amb 

certesa. Així, si no es va anotar la quantitat total d’argent fi obtingut en una entrada —o 

no s’ha pogut transcriure de forma completa— però sí que se’n coneix el pes total de la 

“mena” i el percentatge d’argent corresponent, s’ha afegit aquesta informació fent els 

                                                           
2000 Informació detallada sobre els errors de càlcul comesos i els arrodoniments que s’han detectat 

en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, la trobareu a la base de dades on es 
desglossa tota la informació del document. La qual s’ha adjuntat al final de la present tesi doctoral.  

2001 Vegeu, per exemple, les fitxes 7, 9, 22 i 88 de l’annex que hi ha al final de la present tesi 
doctoral. 
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càlculs adients. Els quals, han tingut com a referent les dades de l’“assaig”.2002 Aquesta 

sèrie de modificacions respecte al registre original, sempre i quan s’ha confirmat alguna 

de les anomalies exposades, tenen raó de ser per la voluntat de treballar amb les dades 

referides a l’argent fi explotat reals i lliures d’errors.  

Altrament, també cal tenir en compte una sèrie d’aspectes i circumstàncies que són 

ineludibles per poder destriar la informació vàlida per determinar el volum de 

producció, perquè no és tan simple com fer la suma de la quantitat total d’argent fi de 

totes les fitxes. 

Primerament, hi ha entrades en què es feia referència a la suma de les quantitats 

d’argent de diverses “menes” aportades per una mateixa companyia. La informació de 

les quals ja havia estat registrada en entrades precedents. És a dir, part de les dades 

d’una mateixa “mena” les podem trobar en fitxes diferents. Per tant, hi ha informació 

repetida que no es pot sumar a la producció total perquè se solaparien dades. En tot cas, 

s’ha tingut en compte i s’ha pres com a referència la suma final de l’argent de diverses 

“menes” i “granalla”. En la qual, també s’han corregit els errors o desquadraments quan 

ha estat necessari. 

En segon lloc, no sempre es va registrar tota la informació. De fet, en els casos en 

què no es va inscriure el pes total d’argent fi obtingut d’una “mena” en el llibre i tampoc 

és possible calcular-lo perquè no se’n coneix el percentatge metàl·lic, no es disposa de 

dades sobre la producció. Per exemple, això succeeix quan, en algunes ocasions, només 

es va registrar el pes de la “mena” i prou. En algun altre cas, tan sols es va inscriure el 

resultat de l’“assaig”, sense especificar-ne més dades sobre la “mena”. Per tant, en 

aquestes situacions, no es pot sumar la quantitat de metall blanc per manca de dades. 

En tercer lloc, en alguna ocasió, “menes” a les quals s’havia fet “assaig” van ser 

foses posteriorment. Amb la qual cosa, es pot comprovar que l’“assaig” no era definitiu, 

ja que la previsió basada en la prova va distar molt de la quantitat real obtinguda amb la 

fosa. Per exemple, pel que fa a la suma de les quantitats d’argent de les dues primeres 

“menes” registrades en el llibre, que eren d’una mateixa companyia, era inferior la 

basada en l’“assaig” que la quantitat resultant després de ser afinades per segona 

vegada.2003 També pot servir de mostra una mateixa quantitat de “granalla” que va ser 

                                                           
2002 Aquestes qüestions són tractades, de forma detallada, tant a la introducció de l’annex com a les 

“Observacions” de cadascuna de les diferents fitxes de la base de dades que hi estan relacionades. Ho 
trobareu tot al final de la present tesi doctoral. 

2003 Doc.núm.72, fol.1r (a l’apèndix documental). Vegeu les fitxes 1, 2 i 3 de l’annex que hi ha al 
final de la present tesi doctoral.  
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registrada dos cops en el llibre del 1352-1360: es va inscriure l’argent obtingut a partir 

del resultat de l’“assaig” en una primera entrada i, dies després, va ser fosa i es va 

anotar la quantitat d’argent que se’n va acabar aconseguint en realitat. Els resultats 

anotats, pel que fa a les quantitats de metall obtingut, van ser notablement diferents.2004 

En aquest sentit, com hem apuntat a l’apartat anterior, cal tenir en compte que no era 

igual d’efectiu i precís l’“assaig” per a quantitats reduïdes de “mena” que per a 

exemplars amb molt de pes, per una qüestió de representativitat. Així doncs, quan s’ha 

produït aquest doble registre —segons l’“assaig” i després de fer la fosa—, la 

informació que s’ha seleccionat per calcular la producció d’argent és aquella basada en 

la fosa del mineral perquè és una quantitat real i palpable. Per tant, en aquells casos en 

què posteriorment s’ha procedit a la fosa del mineral, s’han comptabilitzat l’argent 

obtingut a través de la fosa i s’ha descartat el resultat de l’“assaig”. 

Malauradament, si bé és cert que algunes de les “menes” que pesaven menys i bona 

part de la “granalla” es van fondre directament, la quantitat total d’argent fi obtingut de 

la majoria de les “menes” registrades en el llibre del 1352-1360 va ser calculada a partir 

del resultat de l’“assaig”.2005 Aquesta circumstància és un inconvenient a l’hora de 

calcular la quantitat d’argent produït perquè no es coneix la producció real de metall 

blanc sinó una aproximació hipotètica basada en els “assaigs”. És evident que són 

quantitats orientatives per realitzar la partició entre comte i miners però no reflecteixen 

la quantitat real total d’argent obtingut.2006 Per tant, malgrat tots els càlculs i correccions 

que s’han fet, s’ha de ser conscient que no es coneixerà amb exactitud el volum total de 

producció perquè majoritàriament les entrades del llibre del 1352-1360 registren la 

quantitat d’argent que hipotèticament s’obtindria de cada “mena” prenent com a 

referència els resultats d’una prova. És a dir, no deixaran de ser nivells estimats de 

producció perquè no és la quantitat exacta de metall blanc que es va acabar obtenint a 

partir de la “mena” quan es va fondre. En tot cas, com s’ha exposat repetidament al llarg 

de la tesi, són les úniques dades de les quals disposem i amb les que estem abocats a fer 

la recerca. Si més no, ens permetran conèixer la producció de metall blanc registrada.   

De la mateixa manera, a l’hora d’estudiar el volum de producció d’argent, ja sigui 

segons l’“assaig” o a partir de la fosa —en els casos en que es va fer—, s’ha de valorar 

                                                           
2004 Doc.núm.72, fol.16r i 17r (a l’apèndix documental). Vegeu també les fitxes 120 i 127 de l’annex 

on es presenta la base de dades, adjunt a la present tesi doctoral.  
2005 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El qual s’ha adjuntat al final de la present tesi doctoral. 
2006 A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2005), “La explotación de la plata en el condado...”, pàg.360. 
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en la justa mesura. S’han de valorar els resultats amb perspectiva i tenir en compte els 

procediments i les tècniques emprades per a l’explotació del metall blanc pròpies de 

l’època.  

Així doncs, sent conscients de les limitacions de l’estudi i després de valorar totes 

les objeccions i qüestions que s’han exposat fins ara, són 101 les fitxes de la base de 

dades que ens serveixen —en base als criteris exposats— per fer el recompte final de la 

quantitat d’argent obtingut durant el període 1352-1360.2007 

 

En aquest sentit, a més de conèixer les dades en conjunt, les característiques del 

llibre de registre de les “menes” d’argent —juntament amb el buidatge que se n’ha fet 

en fitxes— permeten presentar les xifres de la producció de metall blanc any per any. 

En les diferents entrades del llibre, per regla general, es va registrar la data en què va ser 

pesada cadascuna de les “menes” i la “granalla”. De fet, l’any concret de totes les 

datacions registrades s’ha traslladat —segons el còmput actual— a la base de dades i, 

per tant, no ha estat difícil classificar la informació anualment.  

De fet, s’analitza l’evolució de la producció al llarg de gairebé vuit anys, de 

forma correlativa. En la sèrie, però, s’exposa la informació classificada en nou anys 

diferents. En aquest sentit, cal tenir present que les dades per al primer i el darrer 

any de la sèrie no són completes. D’una banda, el llibre de registre de les “menes” 

d’argent es va inicar el dia 1 de juny del 1352 i, de l’altra, la darrera entrada 

registrada es va datar el 6 de maig del 1360.2008 Per tant, en aquests dos casos, la 

informació no inclou tots els mesos de l’any. No obstant això, s’ha defugit establir 

només la quantitat total o fer les fraccions a partir de mesos concrets i s’ha 

desglossat la producció d’argent anualment: des del 1352 al 1360  (vegeu figura 

74). D’aquesta manera, a més, també és fan més visibles les fluctuacions que va 

experimentar la producció del metall blanc durant el període analitzat (vegeu figura 

75). Les oscil· lacions  constaten que la producció d’argent no podia ser constanta 

durant tot el període perquè l’explotació minera depenia de múltiples factors, molts 

                                                           
2007 Concretament, les fitxes utilitzades per calcular el volum total de producció, perquè compleixen 

els requisits necessaris —segons tot el que s’ha comentat—, són les següents: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 83, 84, 88, 89, 90, 
91, 94, 95, 98, 101, 105, 109, 112, 113, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 132, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 158, 159 i 160. Vegeu l’annex que hi ha al 
final de la present tesi doctoral. 

2008 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.72. 
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d’ells incontrolables. És a dir, la mineria és una activitat que, tot i que es pugui 

planificar, depèn enormement de la disponibilitat dels recursos minerals.   

ANY ARGENT FI PRODUÏT 

1352 205,882623 marcs 54.902,039559 grams 

1353 91,117384 marcs 24.297,972149 grams 

1354 51,600884 marcs 13.760,237542 grams 

1355 3,599248 marcs 959,799503 grams 

1356 7,322917 marcs 1.952,778022 grams 

1357 43,247568 marcs 11.532,686145 grams 

1358 75,245881 marcs 20.065,570843 grams 

1359 1.090,315348 marcs 290.750,795892 grams 

1360 772,077587 marcs 205.887,382266 grams 

 
FIGURA 74. La producció anual d’argent fi en marcs de Barcelona i grams 

(1352-1360).2009  
 
 

A simple vista, la gràfica —que plasma les xifres del quadre anterior— mostra una 

producció desigual al llarg del període analitzat. És evident que la producció absoluta 

d’argent va patir una davallada continuada des del principi, d’ençà del 1352, fins a tocar 

fons l’any 1355. Durant el qual, l’explotació d’argent va ser pràcticament testimonial. 

De fet, en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 només es van 

anotar tres entrades de “mena” el 1355 (a l’agost, al novembre i al desembre).2010 A 

partir de l’any següent, la producció es va recuperar tímidament durant els anys 1356, 

1357 i 1358. Durant aquest trienni la crescuda va ser lineal i constant però no es van 

assolir les xifres del 1352. Tot i que la tendència va ser positiva, el creixement 

interanual del 1356 al 1358 va ser moderat. 

 

 

 

                                                           
2009 S’han presentat les dades utilitzant el marc de Barcelona com a base perquè era, com hem vist 

en parlar de pesos i mesures, la unitat-patró ponderal en la gestió i administració de l’activitat 
minerometal· lúrgica al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. Paral·lelament, s’han 
traslladat les dades a grams per tenir una idea més acurada, amb una perspectiva actual, de les quantitats 
totals d’argent que van ser beneficiades al llarg del període estudiat. Com hem vist en parlar dels pesos 
medievals, la referència per traslladar les dades al Sistema Mètric Decimal és que el marc de Barcelona 
equivaldria a 266’6667 grams. 

2010 Doc.núm.72, fol.11v (a l’apèndix documental). 
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FIGURA 75. L’evolució del volum de producció d’argent fi des del 1352 fins al 
1360 (en marcs de Barcelona).  

 

Aquesta tendència ascendent es va veure desbordada l’any 1359, quan es va 

produir un salt espectacular. De fet, durant aquests dotze mesos, es va assolir la xifra 

màxima de producció —amb molta diferència— de tot el període estudiat. L’any 

següent, fins al 6 de maig —data que marca el final del llibre de comptabilitat 
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estudiat—2011, la producció va seguir sent molt elevada en comparació amb l’interval 

1352-1358. De tota manera, no es pot valorar en la justa mesura el volum de producció 

del 1360 perquè no es disposa de totes les dades per a aquest darrer any d’estudi. El 

registre es va veure truncat al maig d’aquell any. 

A la vista de les dades exposades, l’augment més destacable de la producció 

coincideix amb l’arribada al poder del comte Joan. El qual va esdevenir comte de les 

Muntanyes de Prades i senyor de la baronia d’Entença per llegat testamentari, segons va 

deixar establert el seu pare —abans de prendre l’hàbit franciscà— en el testament que 

va atorgar el 10 de novembre del 1358.2012 

Tanmateix, no creiem que hi hagi una relació directa entre ambdós circumstàncies 

per diferents raons. D’una banda, la gestió i el control de l’explotació minera de 

l’argent, exceptuant la mort de l’assajador Leonardo de Dino, no va patir variacions 

després del canvi de governant. L’administrador de les “menes” d’argent, mestre 

Bertran de Revell, va continuar exercint el seu càrrec sense interrupció. Precisament, és 

il· lustratiu el fet que s’utilitzés el mateix llibre de registre de les “menes” d’argent des 

del 1352 fins al 1360.2013 A més, la normativa tampoc va experimentar cap modificació. 

L’esmena del 1352 i les ordinacions del 1348 —les clàusules que no van ser revocades 

el 1352— van continuar vigents.2014 D’altra banda, el 1358, el fill de l’infant Pere 

encara era menor d’edat i, per tant, Joan de Prades va estar tutelat durant els primers 

anys de regència (1358-1362). Per tant, el nou comte no va poder regir ni gestionar el 

domini lliurement. En aquest sentit, Manuel Romero Tallafigo assenyala que va ser 

Jaume de Besanta, cap de la cancelleria comtal i “notari tinent los segells” (guarda-

segells) en època del comte Pere, qui va governar la senyoria en nom del comte 

Joan.2015  

De fet, l’explicació d’aquesta sobtada pujada d’un any per l’altre la podem trobar, 

indirectament, en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360 i hi té molt 

a veure —justament— Jaume de Besanta. El qual va assumir responsabilitats en 

l’explotació privada de les mines d’argent falsetanes ja en època del comte Pere. Així, 

l’augment de la producció del 1359, que es va mantenir a l’alça durant els primers 

mesos del 1360, creiem que s’explica pel benefici de les “menes” d’argent extretes en 

                                                           
2011 Doc.núm.72, fol.21r (a l’apèndix documental). 
2012 Vegeu: A.IVARS (1921), “Testamento del infante Fr.Pedro...”, pàg.113. 
2013 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
2014 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.31 i doc.núm.65. 
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un únic “cros”. El qual era explotat per la companyia minera que encapçalava Jaume de 

Besanta. De fet, en el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-13602016 i en 

les fitxes de l’annex que en desglossen la informació,2017 es pot comprovar que la gran 

majoria de les “menes” explotades i pesades durant el 1359 i el 1360 eren d’aquesta 

companyia. Jaume de Besanta, en particular, es citat freqüentment en les entrades de 

“mena” registrades durant aquests dos anys.2018  

Com hem vist en apartats anteriors, Jaume de Besanta era el cap de la cancelleria 

comtal2019 i, el 12 de novembre del 1357, va sol·licitar llicència per explotar un “cros” 

d’argent al terme de Falset juntament amb mestre Bertran de Revell (l’administrador de 

les “menes” d’argent), Ramon Codines i Leonardo de Dino (l’assajador). Precisament, 

ja hi havien iniciat les labors extractives: “En lo qual, los dits companyons han 

comensat de fer, de traurer, mena d’argent”.2020 Per tant, aquest “cros” devia ser el 

mateix d’on —un mes abans— es va extreure la “mena” que es va pesar i registrar el dia 

11 d’octubre del 1357: “Pesa la mena mellor que era exida del cros d’en Codines,2021 en 

la qual ha part en Besanta”.2022 Aquesta, de fet, és la primera citació textual de Jaume de 

Besanta en tot el llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. A partir 

d’aquell moment, les aparicions del cap de la cancelleria comtal en les entrades de 

“mena” van ser constants.2023  En el registre, però, a vegades es feia referència explícita 

a tots els “companyons” de la societat minera, d’altres només a alguns dels membres de 

la companyia o simplement a “en Besanta etcètera” i, en determinades ocasions, també 

se citaren altres persones que suposadament hi van estar vinculades (com en Giner o 

Jaume Esteve). Ara bé, tot i aquestes imprecisions a l’hora d’anotar les persones que 

entregaven les “menes” registrades —se n’ha parlat en apartats anteriors—, creiem que 

la majoria de l’argent obtingut el 1359, que va ser l’any més productiu del període 

estudiat, es va obtenir a partir de “menes” arrancades d’aquesta mina concreta. És a dir, 

                                                                                                                                                                          
2015 Vegeu: M.ROMERO (1990), La cancillería de los condes..., pàg.41 (nota 46) i pàg.42; E.GORT 

(2003), Història de Falset..., pàg.81. 
2016 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
2017 Vegeu l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360. El trobareu al final de la present tesi doctoral. 
2018 Doc.núm.72, fol.15r-20v (a l’apèndix documental). 
2019 Aquest escrivà de manament va ser el notari guarda-segells i cap de la cancelleria del comte de 

Prades, l’infant Pere d’Aragó, des del 1348 fins al 1358. Vegeu: M.ROMERO (1990), La cancillería de los 
condes..., pàg.15, 33 (nota 13bis), 36 i 38-57. 

2020 Vegeu la còpia “B” del doc.núm.72 de l’apèndix documental: ADM, secció Prades,  lligall 6, 
doc.núm.147(2), fol.14r [ADMC, rotlle 85, fotograma 579]. 

2021 A continuació, a la línia següent, ratllat: III [...] . 
2022 Doc.núm.72, fol.13r (a l’apèndix documental). 
2023 Doc.núm.72, fol.13r-20v (a l’apèndix documental). 
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entenem que Jaume de Besanta no gestionava més d’un “cros” sinó que, sempre que és 

citat en el llibre, s’al·ludeix a la mateixa mina. 

En qualsevol cas, l’aportació d’aquesta companyia va ser decisiva i determinant 

l’any 1359. Per exemple, és representatiu el fet que només amb la suma de les “menes” i 

les quantitats de “granalla” que se’n van pesar en dos dies, el 17 de juny i el 21 

d’octubre, es van aconseguir 757’065511 marcs d’argent.2024 En el llibre, es va registrar 

que les “menes” i la “granalla” eren “d’en Jacme de Besanta, de mestre Bertran e d’en 

Codines etcètera” el 17 de juny i, el 21 d’octubre, “d’en Jacme etcètera e d’en 

Codines”.2025 Per tant, això significa —malgrat la falta de concreció en fer referència a 

la societat minera— que la companyia de Jaume de Besanta, Bertran de Revell, Ramon 

Codines i Leonardo de Dino va aportar, en només dos dies concrets, gairebé el 70% del 

total d’argent registrat aquell 1359.2026 Durant el qual, es va assolir la màxima xifra 

anual registrada, arribant fins als 1.090’315348 marcs de metall blanc beneficiat en total 

(vegeu les figures 74 i 75). Sense comptar, a més, que la resta d’entrades de “mena” del 

1359 —amb aportacions diverses— també estan protagonitzades majoritàriament per 

aquesta companyia.2027 

A més, en aquest sentit, també és destacable que la mateixa companyia minera 

(“d’en Besanta e d’en Codines etcètera”) va aconseguir 497’279704 marcs d’argent amb 

les dues “menes” i la “granalla” que van pesar el dia 11 de gener del 1360.2028 Tot i que 

aquestes xifres no són computables per a l’any 1359, corroboren la riquesa del “cros” i 

de les “menes” que s’hi extreien. De fet, d’una sola tacada, van aconseguir beneficar 

més metall blanc que l’obtingut sumant la quantitat total d’argent que s’havia registrat 

durant tot el període 1352-1358 en conjunt. Durant el qual, en suma, es van beneficiar 

—segons les dades del llibre de registre de les “menes” d’argent— un total de 

                                                           
2024 Aquesta és la xifra resultant de la suma de l’argent obtingut a partir de les “menes” 101, 102, 

103, 116, 117, 118 i 119 de l’annex (fitxes 118-120 i 137-140). Vegeu l’annex en què es presenten les 
fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, al 
final de la present tesi doctoral. Les quals es corresponen amb les “menes” i les quantitats de “granalla” 
que van entregar Jaume de Besanta i els seus “companyons” el dia 17 de juny i el 21 d’octubre del 1359: 
doc.núm.72, fol.16r i 18r-18v (a l’apèndix documental). 

2025 Doc.núm.72, fol.16r i 18r-18v (a l’apèndix documental). 
2026 En concret, l’argent obtingut per aquesta companyia en els dos dies citats —en suma— 

correspon al 69’44% del total de metall blanc aconseguit durant tot l’any 1359. 
2027 Doc.núm.72, fol.15r-19r (a l’apèndix documental). Vegeu també, per conèixer en detall les 

companyies que van entregar “mena” el 1359, les fitxes 114-145 de l’annex que hi ha al final de la 
present tesi doctoral. Les quals recullen la informació relativa a les “menes” 97-124.  

2028 Doc.núm.72, fol.19v (a l’apèndix documental). La quantitat exacta ressenyada és la suma de 
l’argent obtingut a partir de les “menes” 126, 127 i 128 (fitxes 147-149) de l’annex en què es presenten 
les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, 
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478’016505 marcs d’argent.2029 Per tant, només aquesta dada ja dóna fe de la magnitud 

d’aquesta mina. 

De fet, el potencial d’aquell “cros” i les capacitats de la companyia minera per 

explotar-lo ja devien ser evidents dos anys abans, a principis del 1358. D’una banda, “la 

mena mellor” que es va pesar i registrar el dia 11 d’octubre del 1357 —citada 

anteriorment com la primera que es va extreure d’aquella mina—2030, per exemple, tenia 

un percentatge d’argent del 18’58%.2031 Per tant, s’encabria dins del grup de “menes 

gentils” (riques en argent) i dóna bona mostra del valor del filó. D’altra banda, en la 

companyia, hi participaven personatges destacats: el cap de la cancelleria comtal, 

l’administrador de les “menes” d’argent, l’assajador (substituït pels seus hereus quan va 

morir) i —com hem vist en parlar de Ramon Codines en apartats anteriors— una de les 

persones més actives en l’explotació minera de l’argent en època del comte Pere.  

Precisament, recalquem la potencialitat del “cros” i de la companyia perquè el 

comte Pere va atorgar a Jaume de Besanta i els seus “companyons” una sèrie de 

concessions, a perpetuïtat, el 8 de març del 1358. Concretament, va atorgar-los llicència 

especial per cercar “menes” d’argent en tots els llocs de la senyoria comtal, exempció 

de pagament de la quèstia ordinària de Falset anualment —sempre que treballessin a les 

mines durant vuit mesos cada any— i, finalment, guarda i protecció especials per a ells i 

llurs béns. En la carta, s’especifica que el comte els ho concedia perquè Jaume de 

Besanta juntament amb alguns “companyons” seus havien estat cercant “menes” 

d’argent a la baronia d’Entença durant molt de temps (“longament”). Amb la qual cosa, 

la cort comtal n’havia tret profit perquè rebia la cinquena part de l’argent fi obtingut 

lliure de despeses. En conseqüència, si continuaven cercant i explotant “menes” 

d’argent de forma diligent i constant, el comte intuïa que seguiria traient-ne benefici: “si 

per vós e per los altres companyons vostres són diligentment e contínua ensercades, ja·n 

porà major profit a nós esdevenir”.2032 Per tant, el document deixa ben clara la postura 

de l’infant Pere en aquesta qüestió: donar facilitats a la companyia per mantenir i 

                                                                                                                                                                          
al final de la present tesi doctoral. Les quals recullen les dades de les “menes” i la “granalla” entregada, 
l’11 de gener del 1360, per la societat formada per Jaume de Besanta i els altres “companyons”.  

2029 Vegeu les quantitats d’argent obtingudes any per any, des del 1352 fins al 1360, a la figura 74 
de la present tesi doctoral.  

2030 Doc.núm.72, fol.13r (a l’apèndix documental). 
2031 Vegeu, a l’annex en què es presenten les fitxes i el desglossament de les entrades del llibre de 

registre de les “menes” d’argent del 1352-1360, al final de la present tesi doctoral: “mena” 75 (fitxa 85). 
2032 Doc.núm.81 de l’apèndix documental. 
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augmentar els beneficis comtals. Jaume de Besanta, és l’estendard —el cap visible— de 

la concessió però aquesta implica també a la resta dels “companyons”. 

Així doncs, la diligència i la visió de l’infant Pere, apostant per l’explotació del 

“cros” que regentava el cap de la cancelleria comtal amb altres socis, van ser importants 

per estimular-ne la producció. En altres paraules, tot i que els resultats més notables van 

ser posteriors —en època del comte Joan, després que l’infant Pere concedís la senyoria 

comtal al seu fill a finals del 1358—, les concessions a Jaume de Besanta i els seus 

“companyons” per afavorir l’explotació del seu “cros” van ser atorgades pel comte Pere. 

Per tant, l’embrió que va possibilitar el creixement del benefici es va gestar abans, ja 

que cal tenir en compte també que les concessions tenien una vigència a perpetuïtat. És 

a dir, els resultats remarcables i l’augment de la producció són d’època del comte Joan 

però l’embrió d’aquell canvi en el rendiment va ser estimulat i propiciat per l’acció del 

comte Pere.  

Així doncs, és remarcable el paper de l’infant Pere en aquesta ocasió també. Amb 

la qual cosa, al principi i al final del seu mandat en el domini comtal, les decisions i 

mesures que va prendre en l’àmbit de l’explotació minera de l’argent van ser importants 

per fer augmentar la producció de metall blanc. A més, a partir de les dades exposades 

fins ara, tot sembla indicar que les males collites, les fams o la Pesta Negra van afectar 

poc —de forma puntual i testimonial— la producció d’argent. Possiblement, les 

mesures adoptades pel comte Pere van aconseguir pal·liar els efectes devastadors de la 

pandèmia. Així doncs, com hem vist en parlar de la demanda de miners, segurament es 

va aconseguir superar la manca de mà d’obra a través de la crida a miners, la vinguda de 

miners de Sardenya, la compra d’esclaus o la concessió de determinats privilegis i 

franqueses a tots aquells que cerquessin “menes” d’argent. A partir de les dades 

presentades al llarg d’aquest apartat, sobretot a partir dels retiments de comptes i en 

base a les dades registrades en el primer llibre d’administració de les “menes” de Joan 

de la Seda i altres, veiem que no hi va haver cap daltabaix remarcable el 1348.   

Ara bé, bo i fent notar el paper essencial del comte al llarg dels anys, hi ha un altre 

factor important que va propiciar el creixement de la producció. Si, en iniciar la 

regència del comte Pere a partir del 1342, va ser la descoberta de nous filons de “mena 

gentil” a l’Esparver (terme de Falset) el que va facilitar la posada en marxa de la 

maquinària per explotar el metall blanc, la revifada de la producció a finals de la dècada 

dels 50 del segle XIV  també va estar condicionada per una nova troballa. És a dir, més 

enllà de les mesures adoptades i els incentius que va aplicar l’infant Pere d’Aragó, el 
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que realment va fer possible l’increment de la producció minera de l’argent va ser —un 

cop més— la descoberta de filons rics en argent. És evident que el salt quantitatiu que 

es va experimentar el 1359 només es pot explicar per la troballa d’una veta explotable 

que proporcionés mineral ric en argent i suficient per multiplicar gairebé per quinze la 

producció d’un any a l’altre. És més, aquesta realitat es fa més evident si tenim en 

compte que —com s’ha apuntat— la principal aportació de “menes” d’argent va estar 

protagonitzada per la companyia en què tenia participació Jaume de Besanta. Per la qual 

cosa, segurament, la gran majoria del metall es va obtenir a partir de mineral extret d’un 

sol “cros” del terme de Falset. 

En conclusió, més enllà de factors externs, tot sembla indicar que el que va marcar 

els fluxos de producció va ser la troballa i explotació de vetes noves amb minerals 

d’argent. En altres paraules, les causes de l’increment o la davallada de la producció 

potser s’han de buscar més en el subsòl que no pas a la superfície. Alhora, però, 

l’actuació de l’infant Pere va ser —en tot moment— primordial. És a dir, en conjunt, els 

filons rics en argent i les mesures adoptades pel comte Pere són indissolubles i 

complementàries en el camí cap a l’èxit de l’explotació minera de l’argent a mitjan 

segle XIV  al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

 

En aquest context, també caldria tenir en compte les despeses pròpies de 

l’explotació per valorar-ne la repercussió real en el si del domini comtal, perquè el 

rendiment depenia —entre d’altres— dels costos de producció. A partir de la 

documentació d’arxiu que s’ha conservat, però, és difícil poder establir i quantificar 

totes les despeses que hi intervenien de forma conjunta. Les quals abracen diversos 

aspectes diferents: pagament dels salaris dels oficials comtals i el d’altres llogats, 

construcció i manteniment de les infraestructures destinades a la producció del metall 

preciós, la compra de combustible per fer funcionar els forns, els costos de distribució 

de l’argent fi obtingut, etc.  

En tot cas, malgrat que no es puguin establir amb certesa les despeses pròpies de 

l’activitat, el volum absolut de producció en època del comte Pere va ser considerable. 

A més, si tenim en compte les condicions d’explotació de l’argent establertes per les 

ordinacions promulgades (1344, 1348 i 1352),2033 la rendibilitat obtinguda pel comte 

amb aquesta activitat i el valor net de l’argent fi que en rebia eren molt elevats. En altres 

paraules, el fet que fossin companyies independents les encarregades de treballar els 
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“crosos” i que l’administració comtal només dugués a terme les tasques de 

transformació del mineral en metall, fa que els riscos d’inversió i els costos de 

producció per al comte siguin menors. 

A més, la concentració de tots els processos de producció en un espai reduït també 

feia minvar els costos de producció. Les zones d’extracció dels recursos minerals 

s’ubicaven al terme de Falset. La qual cosa, juntament amb la importància capital que ja 

tenia aquesta vila al domini comtal, va propiciar que el castell-palau de Falset es 

convertís en el centre neuràlgic en el control i la gestió de l’activitat. A més, amb 

l’abastiment de la matèria primera proper i garantit, la fosa del mineral i l’afinament del 

metall també es feien prop d’allí: a la foneria de Falset o la que hi havia prop de 

Bellmunt del Priorat, a la ribera del riu Siurana. . Per tant, dins del terme medieval —

que també incloïa l’actual terme municipal de Bellmunt del Priorat—, es concentraven 

totes les activitats relacionades amb l’explotació minera de l’argent del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença: extracció, gestió i fosa es produïen en un 

mateix indret. Amb la qual cosa, els costos de producció havien de ser menors que si 

l’àrea d’explotació hagués estat més gran i dispersa. 

Altrament, a l’hora de valorar la importància de les rendes provinents de 

l’explotació minera de l’argent, també seria bo fer-ne la comparació amb altres rendes 

comtals. És a dir, seria interessant comparar els diners provinents de la resta de rendes 

del domini comtal amb la riquesa que generava la producció del metall blanc. Aquesta 

qüestió, però, sobrepassa amb escreix els objectius que s’havien plantejat en iniciar la 

tesi doctoral. Per tant, quedarà pendent aprofundir en el tema i completar aquesta 

comparativa en futures recerques. En tot cas, com s’ha exposat anteriorment, la citació 

del rei Joan I de Castella el 1387 dels minerals del comtat de les Muntanyes de Prades i 

del profit que en va treure l’infant Pere és indicativa de la importància de les rendes 

generades gràcies a la mineria de la plata en aquest domini comtal.2034 

 

Un altre dels aspectes a treballar és la comparació del volum de plata obtinguda a 

mitjan segle XIV  amb el d’altres èpoques. Així, per seguir l’evolució de la producció 

d’argent més enllà dels anys de regència del comte Pere i, especialment, després que 

                                                                                                                                                                          
2033 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.10, doc.núm.31 i doc.núm.65. 
2034 Se n’ha parlat en iniciar el present apartat. Vegeu: “XXIX. Ordenamiento de peticiones de las 

Córtes de Bribiesca del año 1387” a Córtes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Tomo segundo, 
Real Academia de la Historia (Imprenta y Estereotipia de M.Rivadeneyra), Madrid, 1863, pàg.397 
(núm.49). 
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Bertran de Revell fos substituït en el càrrec d’administrador el 1364, caldria analitzar a 

fons —com és evident— la documentació d’època del comte Joan. De fet, durant el 

període de regència d’aquest comte (1358-1414), la producció documental en aquest 

àmbit —tot i no ser tan prolífica com en època del seu pare i predecessor, l’infant 

Pere— també va ser considerable. En aquest sentit, a més del cinquè quadern o llibre de 

comptes de mestre Bertran de Revell (juliol 1361-juny1362),2035 també s’ha conservat 

—entre d’altres— un dels llibres de registre de les “menes” d’argent per a l’etapa 

compresa entre el 1398 i el 1427.2036 El qual permet constatar que, en conjunt, la 

producció d’argent va ser poc voluminosa —en comparació de l’època del comte 

Pere—, esporàdica i discontínua durant aquells trenta anys. Fins i tot, hi ha diversos 

anys en què no es van registrar entrades de “mena” d’argent. Així doncs, a l’espera de 

poder abordar l’estudi a fons d’aquest llibre i d’altres documents de quan era comte 

Joan de Prades, creiem que tot sembla indicar que l’esgotament sistemàtic i continuat 

dels filons devia exhaurir progressivament els recursos minerals més rics i, 

conseqüentment, va fer minvar paulatinament la producció de metall blanc.  

De fet, segurament, es va reproduir en terres falsetanes el model de producció que 

planteja Peter Spufford:  

“El modelo de producción que se repetía con frecuencia en un grupo 
importante de minas empezaba naturalmente con el descubrimiento de 
algún mineral. Habitualmente era accidental, pero a veces era 
consecuencia de búsquedas deliberadas. Tras un período mayor o menor 
empezaba a descubrirse la veta realmente rica, la producción crecía 
entonces de forma rapidísima hasta alcanzar un nivel elevado, junto a una 
animada prosperidad en el entorno, poniendo al descubierto la mayor 
parte del mineral y sus límites. La producción continuaba en un altísimo 
nivel durante un período relativamente breve mientras se trabajaban las 
vetas más ricas, y caía después a un nivel mucho más bajo. Continuaba 
entonces la extracción de las venas menos productivas en un bajo nivel de 
producción y generalmente en retroceso durante un período relativamente 
largo, hasta que se había extraído todo lo que podía sacarse con 
provecho, dada la tecnología disponible”.2037 

Tanmateix, per poder corroborar aquesta tendència, seria necessari analitzar a fons 

la documentació disponible sobre la zona minera de Falset–Bellmunt per a l’etapa 

posterior a la regència del comte Pere. Amb la qual cosa, estaríem en disposició 

                                                           
2035 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.87. 
2036 ADM, secció Prades, lligall 6, doc.núm.144(1) [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 85, 

fotogrames 479-491]. 
2037 P.SPUFFORD (1991), Dinero y moneda..., pàg.153.  
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d’establir si es van produir aquests estadis durant la segona meitat del XIV i principis del 

xv, la magnitud que van assolir i quina durada va tenir cadascun d’ells. 

 

En un marc territorial més ampli, el volum d’argent que generaren les mines 

falsetanes no és comparable amb la quantitat summament elevada de metall preciós que 

produïren les principals zones mineres de l’Occident medieval al segle XIV : Iglesias 

(Sardenya) i Kutná Hora (República Txeca). A més, l’elevada producció d’aquests 

indrets va tenir una continuïtat ininterrompuda durant dècades. Per exemple, durant la 

primera meitat del segle XIV , les mines de Kutná Hora —les més productives d’aquest 

període— van proporcionar entre 20 i 25 tones anuals de plata.2038 Pel que fa a les 

mines d’Iglesias, que havien esdevingut un dels principals centres productors d’argent 

d’ençà del segon quart del segle XIII , van entrar en declivi a partir dels anys trenta del 

segle XIV .2039 De tota manera, malgrat estar en un període de decadència productiva, 

Marco Tangheroni calcula que es van produir un mínim de 5.000 quilograms d’argent fi 

durant els trenta anys que van des del 1328 fins al 1358.2040  

Així doncs, amb les dades disponibles, és evident que la repercussió de la 

producció metal·lífera de les mines d’argent de Falset–Bellmunt del Priorat a nivell 

europeu va ser discreta. No està a l’altura de les quantitats de plata que produïren les 

mines de les principals zones mineres de l’Occident medieval en el seu moment àlgid. 

Tanmateix, els 624’109 kg d’argent que s’hi van aconseguir en vuit anys, des del juny 

del 1352 fins al maig del 1360,2041 no estan tan lluny de les 5 tones que produïren les 

mines d’Iglesias en trenta anys (1328-1358). Precisament, si es fa una translació 

proporcional de les dades, el volum d’argent produït amb els minerals falsetans gairebé 

equivaldria a la meitat del que generaren les mines sardes en època de declivi. De 

mitjana, prenent com a base les dades esmentades, es van produir 78’014 kg d’argent 

anualment a Falset (1352-1360) i 166’667 kg anuals a Iglesias (1328-1358), 

pràcticament, a la mateixa època. Per tant, cap a mitjan segle XIV , moment en què 

coincideix el declivi de les mines d’Iglesias amb l’auge de l’explotació minera de 

l’argent al domini comtal de Prades, la magnitud de les mines falsetanes és 

                                                           
2038 Vegeu: P.SPUFFORD (1991), Dinero y moneda..., pàg.166-168 i 442 (nota 10). 
2039 Vegeu: P.SPUFFORD (1991), Dinero y moneda..., pàg.160-163 i 449-450. 
2040 M.TANGHERONI (1985), La città dell’argento..., pàg.201. 
2041 Per calcular la xifra total d’argent obtingut durant aquest període, vegeu la figura 74 de la 

present tesi doctoral novament. Les dades del quadre, com s’ha exposat en aquest apartat, s’han 
aconseguit a partir del buidatge de la informació registrada en el Llibre de registre de les “menes” 
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considerable. Encara que només s’aconseguís assolir la meitat de l’argent produït a la 

vila sarda, pel fet que ambdues realitats eren coetànies —crisi en una zona i expansió en 

l’altra—, el volum de producció d’argent assolit al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença és molt més significatiu. A més, aquesta circumstància cobra més 

importància si tenim en compte que es van aconseguir 290 kg d’argent en un sol any, el 

1359.  

De fet, la producció obtinguda a Falset–Bellmunt és comparable a la que es va 

aconseguir en algunes mines franceses importants durant els segles XIII  i XIV . Per 

exemple, la xifra màxima de producció anual obtinguda a les mines de Brandes-en-

Oisans (Isère) és d’aproximadament 174 kg de metall blanc l’any 1236.2042   

A més, per a l’economia comtal, com hem vist en iniciar l’apartat, l’explotació 

minera de l’argent va ser bàsica i fonamental si tenim en compte les paraules 

expressades pel rei Joan I de Castella a les Corts de Briviesca (Burgos) l’any 1387.2043 

Com s’ha comentat anteriorment, el monarca castellà es va fer ressò de la gran 

importància de la mineria al comtat de les Muntanyes de Prades i dels beneficis 

econòmics que va reportar. Concretament, el monarca va exposar que l’infant Pere 

havia aconseguit, gràcies a l’explotació dels recursos minerals, que el valor de les 

rendes del domini comtal es multipliquessin per tres d’ençà de la permuta del 1342: el 

comtat de les Muntanyes de Prades va passar de valer 10.000 florins de renda l’any del 

bescanvi a valer-ne més de 30.000 el 1387. 

D’aquesta manera, tot i que l’explotació minera de l’argent de Falset no és 

comparable amb la de les zones punteres de l’Occident medieval a la mateixa època —

especialment amb Kutná Hora—, sí que va ser molt important a nivell local la quantitat 

total d’argent fi produït. Per tant, a l’hora d’avaluar la importància que va tenir la 

producció de metall blanc al comtat de les muntanyes de Prades i baronia d’Entença 

s’han de tenir en compte altres factors més enllà de les xifres absolutes. De fet, per 

establir-ne la magnitud, cal tenir present que la producció minera depenia d’elements 

diversos, que podien ser tècnics, econòmics, geogràfics, socials, polítics o geològics, 

                                                                                                                                                                          
d’argent del 1352-1360 (doc.núm.72 de l’apèndix documental). Trobareu tota la informació d’aquest 
document, desglossada en fitxes, a l’annex que hi ha al final de la present tesi doctoral. 

2042 M.C.BAILLY -MAÎTRE, J.BRUNO DUPRAZ (1994), Brandes-en-Oisans..., pàg.103. Vegeu també, 
entre d’altres: M.C.BAILLY -MAÎTRE, P.BENOIT (1998), “Les mines d’argent de la France médiévale”..., 
pàg.31-33. 

2043 S’han reproduït textualment al principi del present apartat. Vegeu: “XXIX. Ordenamiento de 
peticiones de las Córtes de Bribiesca del año 1387” a Córtes de los antiguos reinos de León y de Castilla. 
Tomo segundo, Real Academia de la Historia (Imprenta y Estereotipia de M.Rivadeneyra), Madrid, 1863, 
pàg.397 (núm.49). 
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entre molts d’altres. La producció és irregular, pel fet que depèn de molts factors. 

Alguns dels quals són incontrolables. 

Per tant, cal analitzar el volum de producció valorant, entre d’altres, la implicació i 

el poder dels governants que les gestionen, l’extensió de l’àrea minera, el nombre 

d’explotacions o “crosos” oberts, el nombre de treballadors implicats, les condicions 

d’explotació, la continuïtat de la producció, les tècniques mineres utilitzades, els mitjans 

invertits, els processos metal·lúrgics emprats, la qualitat i l’abundància dels minerals 

explotats, etcètera. Circumstàncies que cal no oblidar a l’hora de fer balanç de la 

tendència de la producció i de posar en valor la importància de les mines d’argent de 

Falset en un marc europeu. És a dir, per comparar el volum de producció de les mines 

falsetanes amb el d’altres zones mineres, s’han de tenir en compte tots aquests elements 

i no fer-ne comparatives directes només en base al valors absoluts. Per tant, no són 

comparables les quantitats de metall produït entre una zona i les altres perquè el nombre 

de mines, l’extensió de les galeries i la superfície de les àrees d’explotació —entre 

d’altres— són molt diferents. Cal recordar que la mineria de l’argent al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença és, en conjunt, una explotació local que estava 

ubicada en un territori concret del terme de Falset. La qual cosa dóna més valor a 

l’empresa endegada per l’infant Pere en el seu domini comtal i els resultats obtinguts. 

En definitiva, el més destacable és que, des d’una posició secundària respecte a 

d’altres àrees mineres de l’Occident medieval, els “crosos” d’argent del terme medieval 

de Falset van ser un dels motors econòmics del comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença. Per tant, tot i que seria interessant comparar-ne el volum de 

producció amb el d’altres zones mineres de segona fila,2044 molt més important és 

veure’n la repercussió real que va tenir en el si de l’economia comtal.  

A més, no es poden passar per alt altres aspectes tant o més importants que les 

quantitats totals d’argent per avaluar el volum de producció. Així doncs, la normativa 

promulgada, l’organigrama de gestió i control creat, les infraestructures desenvolupades 

i la implicació d’especialistes sards en l’activitat, per exemple, també demostren la 

importància que va assolir l’explotació minera de l’argent al domini comtal de Prades 

                                                           
2044 En aquest sentit, per tal de valorar en la seva justa mesura la importància de les mines del terme 

medieval de Falset seria necessari recopilar informació sobre la producció d’argent durant la baixa edat 
mitjana en altres zones mineres europees menors (per darrere de les zones punteres). L’ideal seria 
desglossar-ne el volum de producció de cadascuna d’elles i fer-ne la comparativa en termes absoluts amb 
la quantitat de metall blanc obtingut a l’àrea de Falset–Bellmunt. Fer aquest recull bibliogràfic, però, 
queda pendent perquè sobrepassa els objectius i les tasques que s’havien programat per finalitzar la 
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en època del comte Pere. És a dir, la importància d’una determinada àrea minera no es 

pot avaluar només a partir del rendiment de les mines o la producció d’argent. En aquest 

sentit, el volum de documentació que es va generar al voltant d’aquesta activitat també 

dóna compte de la magnitud que va assolir l’explotació de l’argent a l’àrea minera de 

Falset–Bellmunt del Priorat a mitjan segle XIV.  

En aquest context, cal assenyalar que el fet que Falset no tingués una seca per 

donar sortida immediata a l’argent produït també li ha restat notorietat. És a dir, la 

difusió de la producció s’ha diluït al no tenir un producte palpable que hagi perdurat en 

el temps. No s’ha pogut associar l’argent falsetà amb cap moneda concreta i, 

conseqüentment, no se n’ha pogut seguir el rastre ni valorar-ne l’impacte de forma 

directa. 

 

 

7.5. ÚS I DESTINACIÓ DE L’ARGENT PRODUÏT 

El darrer dels aspectes a treballar, per tancar el tema de l’explotació minera de 

l’argent, és l’ús i la destinació final del metall blanc obtingut. Per tant, en aquest apartat, 

s’intentarà determinar on anava a parar l’argent fi que generava l’explotació de les 

“menes” del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. És a dir, es pretén 

esbrinar que se’n feia del metall i seguir el camí que recorria aquesta plata. En queda 

totalment al marge, doncs, saber en què es van invertir o per a què es van emprar els 

diners obtinguts a través de l’explotació minera. 

A Falset no hi havia seca per encunyar moneda. Com ressalten diversos autors,2045 

en el privilegi de creació del comtat de les Muntanyes de Prades el 1324, una de les 

disposicions que es van establir va ser que els comtes no podrien batre moneda pròpia i, 

per tant, al comtat haurien d’utilitzar sempre la moneda general i corrent: “nunquam 

cudatis vel cudere possitis aut cudi facer monetam aliquam vel monetas, set semper 

utamini monetis generaliter curribilibus in dictis comitatu et locis”.2046 Per tant, aquesta 

prohibició expressa del monarca en crear el domini obligava l’administració comtal a 

buscar alternatives per donar sortida a l’argent obtingut a través de l’explotació minera. 

                                                                                                                                                                          
present tesi doctoral. En altres paraules, som conscients de la importància d’aquesta comparativa però no 
s’ha pogut tirar endavant per manca de temps i de recursos.    

2045 P.LÁZARO DE LA ESCOSURA (1976), “El condado de Prades...”, pàg.376; M.ROMERO (1979), 
“Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.326; TORRELL DE REUS, I.PLANAS (1982), Llibre de 
Prades..., pàg.75; M.ROMERO, M.T.PALET (1991), Les nostres arrels..., pàg.56. 
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La qual cosa, necessàriament, restava poder al comte de les Muntanyes de Prades i ha 

restat notorietat a les mines d’argent falsetanes. A més, com s’ha apuntat en l’apartat 

anterior, aquesta circumstància també fa que sigui més difícil seguir la pista del metall 

blanc un cop va sortir de la foneria comtal. Si el comte Pere no podia encunyar moneda 

al comtat de les Muntanyes de Prades, cal esbrinar on anava a parar l’argent produït. 

 

Com hem vist en parlar del sistema de partició entre el comte i els miners, havent 

establert la part que en pertanyia a cadascú, els miners havien de vendre al comte 

ineludiblement la porció de “mena” que els corresponia. En aquest sentit, en les 

ordinacions del 1344, s’establia que se’ls pagaria la part —en funció del resultat de 

l’“assaig”— al preu que valgués l’argent fi a Barcelona. Al qual, se l’hi havien de restar 

les despeses de fosa de l’argent, del transport del metall a Barcelona i del retorn de la 

moneda encunyada a terres falsetanes. En paraules textuals, el comte els n’havia 

d’abonar “ço que argent fi valrrà \en Barchinona, levades mesions de fondre e de portar 

l’argent a Barchinona e de tornar la moneda a Falset/”.2047  

Cal destacar, però, que la referència a l’enviament de l’argent cap a Barcelona 

forma part d’una interpolació de text, la qual va ser afegida en una data indeterminada. 

A més, aquesta mateixa disposició apareix ratllada —i, per tant, descartada— en una de 

les còpies de les ordinacions del 1348. Específicament, es troba en aquella que es 

conserva al final del primer llibre d’administració de les “menes” d’argent de Joan de la 

Seda.2048 La qual, tal com hem exposat en parlar de la normativa, devia ser una versió 

immediatament anterior a la promulgació definitiva de les ordinacions del 1348. Per 

tant, pel fet que va ser afegit al text de les ordinacions del 1344 —entre línies i al 

marge— en data indeterminada i va ser ràpidament descartat en les del 1348 —entre la 

versió primigènia de la còpia i la definitiva, ja corregida, van passar escassament dos 

mesos i mig—, no podem determinar amb exactitud fins a quin punt es va acomplir 

aquest precepte concret ni quina vigència va tenir. 

Precisament, per aquesta indefinició i temporalitat de la disposició, hem de creure 

que no devia ser una regla forçosa portar l’argent a Barcelona. És a dir, la conversió del 

metall blanc produït en numerari no devia ser necessàriament l’únic canal de sortida. 

                                                                                                                                                                          
2046 Doc.núm.1 de l’apèndix documental. 
2047 Vegeu el capítol 11 de les ordinacions del 1344: doc.núm.10 de l’apèndix documental. 
2048 Vegeu el doc.núm.31 de l’apèndix documental, còpia “C:”. En concret, ho trobareu a: ADM, 

secció Entença, lligall 1, doc.núm.45, fol.38r [reproducció en microfilm: ADMC, rotlle 48, fotograma 
372]. 
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Com a mínim, després de la promulgació de les ordinacions del 1348, aquesta clàusula 

potser no va ser efectiva perquè no apareix en la normativa. Altrament, tot i que és més 

que probable que el metall blanc fos entregat a la seca per ser amonedat quan era enviat 

a Barcelona, la disposició de les ordinacions del 1344 admet matisos. És a dir, el capítol 

no és prou explícit. Amb la qual cosa, quan s’exposa que es portaria l’argent a 

Barcelona i es tornaria la moneda a Falset, potser es fa referència a la moneda obtinguda 

per la venda o el canvi d’aquest metall a ciutat, ja que no s’hi expressa estrictament la 

seca. És a dir, podria ser que s’obtingués moneda per altres canals —no necessàriament 

a través de la seca—, com podrien ser la venda del metall noble a mercaders, 

canviadors, corredors, argenters o altres particulars qualssevol de la ciutat comtal. Els 

quals, de fet, també podien vendre-la a la seca finalment. 

En tot cas, les ordinacions del 1344 deixen clara una cosa: l’argent del comtat de 

les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença era enviat a Barcelona amb l’objectiu 

d’aconseguir moneda. El que no es pot concretar amb certesa és si la destinació del 

metall era directament la seca de la ciutat. A més, tampoc es pot assegurar amb precisió 

quina va ser la vigència d’aquesta disposició. 

En aquest context, Manuel Romero Tallafigo interpreta la clàusula de les primeres 

ordinacions suposant que l’argent falsetà era portat fins a la seca de Barcelona 

(“ transporte a la ceca del Principado”).2049 De fet, aquest autor va més enllà i planteja 

que la finalitat que tenia l’argent del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença era, clarament i evidentment, ser enviat a Barcelona per encunyar 

moneda.2050 En el present apartat, però, comprovarem que el metall noble produït a 

Falset tenia, a més del possible enviament a la seca, altres usos i destinacions. De tota 

manera, sí que és cert que, a primera vista, el text intercalat en el capítol 11 de les 

ordinacions del 1344 sembla estar indicant que els pans d’argent fi que sortien de la 

“fusina” comtal eren enviats cap a Barcelona i que aquell mateix metall, després de ser 

amonedat a la seca, era portat novament fins a Falset. Si tenim present que els comtes de 

les Muntanyes de Prades —tal com es disposa en el privilegi de creació del comtat l’any 

1324— no podien encunyar moneda pròpia, és lògic creure que aquest destí era el 

principal de l’argent falsetà. A part, tampoc hem d’oblidar els vincles que tenia l’infant 

                                                           
2049 M.ROMERO (1979), “Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.329. 
2050 “La plata, metal codiciado y buscado, tenía una finalidad clara y evidente para el Conde de 

Prades: Llevarla a Barcelona para proceder a su acuñación en moneda”. Vegeu: M.ROMERO (1979), 
“Ordenanzas para la explotación de la plata...”, pàg.331. 
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Pere amb la Corona catalanoaragonesa i amb el comte-rei Pere III (IV d’Aragó) el 

Cerimoniós. 

A més, tot i que cal ser cautelosos amb la interpretació de la disposició del 1344, hi 

ha d’altres indicis per pensar que el metall blanc del comtat de les Muntanyes de Prades 

i baronia d’Entença anava a parar directament a la seca de Barcelona per fer-ne moneda, 

fins i tot, sense passar per cap intermediari. Tot i que no s’ha documentat explícitament 

la compravenda d’argent de Falset a la seca barcelonina, creiem —per analogia amb els 

noms registrats— que alguns oficials comtals de l’infant Pere sí que n’hi van vendre el 

1345. Concretament, en el Llibre de compres d’argent i billó de la seca de Barcelona 

per a l’encunyació de diners i menuts del regent Pere de Vilardebò,2051 està 

documentada la venda de metall per part —entre altres— de Bernat Pallarès, Jaume de 

Besanta i Jaume Fiveller. Els noms dels quals coincideixen amb el del cap de la 

cancelleria del domini comtal de Prades en aquells moments (Bernat Pallarès)2052, amb 

el de l’escrivà de manament que el va succeir en el càrrec (Jaume de Besanta)2053, i amb 

el del conseller i escrivà de porció que exercia d’administrador de les “menes” d’argent 

des del 3 de març de l’any 1343 (Jaume Fiveller)2054.  

El 17 de gener del 1345, Bernat Pallarès va vendre algunes quantitats de billó 

(aliatge d’argent i coure) a la seca de Barcelona. El qual contenia més coure que argent, 

ja que la llei del billó venut era de 4 diners i 12 grans, d’una banda, i de 2 diners i 1 gra 

de l’altra.2055 Posteriorment, el 19 de maig d’aquell mateix any, Bernat Pallarès també 

va vendre argent de llei d’11 diners i 12 grans i d’11 diners i 20 grans a la seca de la 

ciutat comtal.2056 Per tant, en aquesta ocasió, el metall venut tenia poc coure en aliatge, 

perquè l’argent pur era de llei de 12 diners.2057 En total, sumant totes les compravendes 

                                                           
2051 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general, núm.1966. 
2052 Bernat Pallarès va ser el notari guarda-segells i cap de la cancelleria del comte de Prades, 

l’infant Pere d’Aragó, des del 1342 fins al 1348. Vegeu: M.ROMERO (1990), La cancillería de los 
condes..., pàg.38-50, 56 i 57.  

2053 Jaume de Besanta va ser el notari guarda-segells i cap de la cancelleria del comte de Prades, 
l’infant Pere d’Aragó, des del 1348 fins al 1358. Vegeu: M.ROMERO (1990), La cancillería de los 
condes..., pàg.15, 33 (nota 13bis), 36 i 38-57. 

2054 En dues cartes de l’infant Pere, datades el 1345 i el 1349, que certifiquen el retiment de comptes 
de Jaume Fiveller al capdavant de l’administració de la mineria de l’argent, se cita l’atorgament d’aquesta 
comissió atorgada el 3 de març del 1343. Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.14 i  doc.núm.38.  

2055 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general, núm.1966, fol.9r. 
2056 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general, núm.1966, fol.52r-52v. 
2057 Sobre aquesta qüestió, vegeu per exemple: J.PLANA I BORRÀS (1986), “La llei de la plata...”, 

pàg.371-381. En resum, com assenyala Julio Torres, la llei era l’expressió en termes relatius de la puresa 
d’un metall. Pel que fa a l’argent, la llei s’expressava en tant per 12: cadascuna d’aquestes 12 unitats 
s’anomenava diner i era subdividida en 24 grans cadascuna. Per tant, l’argent pur tenia 12 diners o, el que 
era el mateix, 288 grans de llei. Vegeu: J.TORRES (2011), “Obreros, monederos y casas de moneda...”, 
pàg.682. Del mateix autor, vegeu també: J.TORRES (2003), “La fabricación de la moneda...”, pàg.170-173. 
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realitzades per Bernat Pallarès, hi havia 13 marcs, 2 unces, 11 diners i 18 grans d’argent 

fi (excloent-hi el coure). 

En diferents operacions, datades els dies 21 de març, 21 de juliol i 5 de desembre 

del 1345, els oficials de la seca de Barcelona van comprar a Jaume de Besanta billó de 

llei de 2 diners i 2 grans i argent de diferents lleis: de 6 diners (en dues ocasions) i de 7 

diners i 22’5 grans.2058 En total, l’argent fi que hi havia en els aliatges de coure i plata 

que va entregar Jaume de Besanta va ascendir a 189 marcs, 5 unces, 16 diners i 5 grans. 

Per tant, en aquesta ocasió, la quantitat total de metall blanc pur venuda —sense 

comptar el coure— era molt més elevada que la que va entregar Bernat Pallarés. En 

aquesta ocasió, a més, l’argent estava aliat amb coure en proporcions molt elevades, 

com certifica la llei dels aliatges. Per tant, la quantitat d’aquest altre metall entregada 

també va ser molt elevada. 

Finalment, en el llibre del regent Pere de Vilardebò, també es va registrar la 

compravenda d’argent realitzada per Jaume Fiveller a la seca de Barcelona, datada 

el 13 d’octubre del 1345: 

“Dijous, XIII dies d’uytubre, compraren d’en 
Jacme Fivaller .....: XLV marchs, Ia onça, IIII ternals d’ar- 
gent a ley de XI diners, XXI grans. A rahó de LXXI sous 
lo march, munta } CLX lliures, VIII sous, III diners, òbol. 
Hachi d’argent fi .......: XLIIII marchs, V onces, XVII diners, XV grans. 
E de coure ...............: III onces, XVIII diners, IX grans. 
 
Ítem, d’ell meteix .....: XLIII marchs, II onces, VII ternals 
d’argent a ley de XI diners, XVII grans. A rahó de 
LXX sous, I diner, òbol lo march, munta } CLII lliures, VI diners, òbol. 
Hachi d’argent fi ...........: XLII marchs, III onces, I diner, II grans. 
E de coure ...... : VII onces, XIX diners, XXI grans.”2059 

Precisament, si realment aquesta persona era qui suposem, aquest seria el cas més 

significatiu dels tres que hem esmentat per diverses raons. En primer lloc, Jaume 

Fiveller era el màxim responsable de l’explotació minera i metal·lúrgica de la plata al 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, ja que exercia d’administrador 

de les “menes” d’argent. En segon lloc, el metall blanc que va vendre era pràcticament 

pur, amb una llei d’11 diners i 21 grans i d’11 diners i 17 grans. Com s’ha apuntat 

abans, l’argent fi tenia una llei de 12 diners, és a dir, 11 diners i 24 grans. En tercer lloc, 

la compravenda d’argent a la seca es va datar el 13 d’octubre del 1345, és a dir, dos 

                                                           
2058 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general, núm.1966, fol.34r, 34v, 68r i 

138r. 
2059 ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie general, núm.1966, fol.116v. 
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mesos abans de retre comptes davant la cúria comtal. Com hem vist en l’apartat 

anterior, la carta deffinitionis que certifica que Jaume Fiveller va retre comptes per la 

gestió al capdavant de l’explotació minera de l’argent és del dia 12 de desembre del 

1345.2060 Finalment, també es destacable la quantitat de metall blanc pur que va vendre 

aquesta persona: 87 marcs, 18 diners i 17 grans d’argent fi en total. Per tant, si el 

“Jacme Fivaller” citat en el llibre de compres d’argent i billó de la seca de Barcelona era 

—com creiem— el conseller i escrivà de porció de l’infant Pere, quedaria demostrat que 

la plata falsetana era encunyada a la seca de Barcelona. És de suposar que l’argent 

venut, encara que no es pugui afirmar amb rotunditat, procedia de l’explotació minera 

dels “crosos” del terme de Falset i, potser, dels de l’Albiol. 

Per acabar de confirmar aquesta hipòtesi, caldria fer un estudi a gran escala sobre la 

procedència de l’argent utilitzat per batre les monedes encunyades a la seca de 

Barcelona cap a mitjan segle XIV , a través de l’anàlisi d’isòtops de plom. Mitjançant 

aquesta tècnica dels isòtops de plom és possible establir l’origen de minerals i metalls, 

per comparació amb la informació geològica disponible sobre mineralitzacions de plom 

en diferents àrees.2061 Tot i que no sempre se’n pot determinar amb seguretat la 

procedència, aquest tipus d’anàlisi permetria comprovar si realment —com es pot intuir 

a través de la documentació— l’argent de Falset va ser utilitzat en alguna ocasió per 

batre moneda a Barcelona.  

Amb l’objectiu de contrastar aquesta hipòtesi, de fet, es va dur a terme l’anàlisi 

d’un croat de Barcelona de Pere III (IV d’Aragó) el Cerimoniós, de la col·lecció del 

Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC (Ref.11436), datat entre el 1336 i el 

1387.2062  

Concretament, l’estudi d’aquesta moneda el va dur a terme un equip dirigit pel 

Dr.Ignacio Montero Ruiz (Centro de Ciencias Humanas y Sociales–CSIC) en el marc 

del projecte coordinat “El factor minero en el desarrollo histórico de Cataluña 

meridional: de la Prehistoria a Época Medieval” (HAR2010-21105-C02-00); del qual,  

la Dra.Núria Rafel i Fontanals n’és la investigadora principal. 

                                                           
2060 Doc.núm.14 de l’apèndix documental. 
2061 Per saber-ne més sobre l’anàlisi d’isòtops de plom aplicat a l’estudi per poder determinar la 

procedència de minerals i metalls, vegeu per exemple: I.MONTERO, M.GENER et alii (2008), 
“Caracterización analítica de la producción metalúrgica...”, pàg.292-316. Vegeu, a més, sobre la utilitat i 
l’aplicació d’aquest tipus d’anàlisis en la recerca arqueològica sobre mineria i metal· lúrgia: HUNT ORTIZ, 
Mark A. (2012); “Análisis de isótopos de plomo en la investigación arqueológica...”, pàg.169-182. 

2062 Per a més informació sobre els croats i les encunyacions de Pere III el Cerimoniós, vegeu: 
A.BADIA I TORRES (1969), Catàleg dels croats de Barcelona..., pàg.71-85; M.CRUSAFONT (1982), 
Numismática de la Corona catalano-aragonesa..., pàg.230-247. 
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La informació obtinguda a partir de l’anàlisi d’isòtops de plom d’aquesta moneda 

barcelonesa va ser comparada amb les dades geològiques de referència disponibles per 

al districte miner del Molar–Bellmunt–Falset i amb les publicades sobre les àrees 

mineres de Sardenya. Encara que l’argent utilitzat en les encunyacions monetàries és, 

tot sovint, el resultat de la mescla de metalls obtinguts per diferents processos (metall 

nou, reencunyació de moneda antiga i/o reciclatge d’objectes d’argent), l’anàlisi dels 

isòtops de plom pot oferir informació rellevant en algunes ocasions.  

Així doncs, amb aquestes premisses, Ignacio Montero estableix que és clarament 

descartable la procedència de les mines de l’àrea minera del Molar–Bellmunt–Falset per 

al metall utilitzat en l’encunyació del croat analitzat. A més, tot i que seria probable una 

procedència de les mines de Sardenya, la interpretació més acurada és la d’una mescla 

de metalls de procedència diversa. La manca d’altres referències comparatives fa que 

l’atribució exacta sigui difícil d’establir.2063  

En tot cas, un sol anàlisi realitzat a partir de les mostres obtingudes d’una sola 

moneda no prova gairebé res. Per tant, seria interessant insistir en aquest tipus de proves 

d’isòtops de plom i comprovar si existeix la possibilitat de confirmar que l’argent del 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença va ser matèria primera per a la 

fabricació de monedes. 

Així, a falta d’una confirmació analítica, la documentació d’arxiu ens fa pensar que 

segurament l’argent de Falset va ser venut a la seca de Barcelona per obtenir numerari 

en els primers anys de regència del comte Pere. Posteriorment, no queda del tot clar si 

es va seguir entregant el metall a la casa de la moneda barcelonina. En tot cas, per 

aconseguir diners en efectiu, l’argent obtingut de l’explotació minera al comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença es va seguir venent a canvi de monedes, a la 

seca o a d’altres intermediaris. 

 

Amb relació a aquesta qüestió, en les dues carte deffinitionis —aquells documents 

que certificaven el retiment de comptes dels oficials comtals— que es refereixen a la 

gestió de Bertran de Revell en època del comte Pere, s’expressa clarament que l’argent 

fi havia estat venut o bé canviat. D’una banda, en la primera de les cartes, del 17 d’abril 

                                                           
2063 Agraeixo a Ignacio Montero Ruiz i a Núria Rafel Fontanals que em facilitessin les dades 

relatives al resultat de l’anàlisi d’isòtops de plom del croat de Barcelona de Pere III el Cerimoniós (GNC, 
ref.11436). Així mateix, també és d’agrair la disposició de Marta Campo i Albert Estrada-Rius, 
conservadors del Gabinet Numismàtic de Catalunya, per permetre i facilitar l’execució de l’anàlisi 
d’aquesta moneda. 
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del 1354, s’especifica que s’havia venut a raó de setanta-tres sous barcelonesos per 

marc: “facta inde vendicione de dicto argento ad racionem ·LXXIII· solidorum 

Barchinone pro qualibet marcha”.2064 D’altra banda, en la de l’1 de juny del 1360, es 

precisa que —per liquidar el deure i l’haver del compte—, primerament, s’havia canviat 

o venut l’argent fi a raó de setanta-tres sous i un diner barcelonesos per marc: “facto 

primitus cambio seu venditione de dicto argento ad racionem LXXIII solidorum (et) ·I· 

denarii Barchinone pro qualibet marcha”.2065 Altrament, també es fa menció en aquesta 

darrera carta que, per saldar la liquidació de l’argent computat, Bertran de Revell va 

haver d’entregar —per encàrrec del tutor del comte Joan— setanta marcs i una unça i 

mitja d’argent al col·lector general de les rendes i drets del comtat de les Muntanyes de 

Prades, Guillem Çavia.2066   

Per tant, entenem que la manera més efectiva per treure un major rendiment al 

metall fos era canviar-lo o vendre’l per aconseguir moneda, ja que la plata era un dels 

mitjans de pagament en aquells moments. Caldria saber, però, a qui va ser transferit 

concretament aquest argent registrat en les dues carte deffinitionis citades. En cap 

d’aquests dos documents queda clar si l’argent obtingut era posat al mercat a través 

d’intermediaris o bé era tramés directament a la casa de la moneda de Barcelona.  

El que sembla que no admet discussió és el lloc on era venut, almenys durant els 

primers anys de regència del comte Pere: la ciutat de Barcelona. En aquest context, una 

altra qüestió important i interessant és poder determinar quina ruta, marítima o terrestre, 

seguien per transportar l’argent fins a Barcelona. 

 

Precisament, en un bifoli solt intercalat entre el llibre de registre de les “menes” del 

1352-1360, hi ha informació relacionada amb el transport d’argent. Entre d’altres 

anotacions, es registren les despeses d’un viatge iniciat l’11 de febrer del 1360 i que va 

durar onze dies —se suposa que comptant l’anada i la tornada—, des de Falset fins a 

Barcelona “ab IIes bèsties”.2067 En un dels animals de transport, hi “cavalcava” 

l’emissari del comte Pere —indeterminat perquè és qui va escriure l’anotació utilitzant 

el pronom personal “jo”—  i “l’atra [bèstia] portava los canons de les manxes e 

l’argent”. Per tant, la finalitat principal del viatge va ser possiblement l’enviament de 

metall blanc a Barcelona i també, com així es va acabar fent, la compra d’unes manxes. 

                                                           
2064 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.75. 
2065 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
2066 Doc.núm.86 de l’apèndix documental. 
2067 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.85, fol.1v. 
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De fet, en la “dada” posterior, es registra el preu que “costaren unes ma(n)xes d’en 

Guillem Gibert e d’en Noguera que foren d’en Berenguer Bertran per colar”. Per les 

quals es van pagar quatre-cents sous. 

A part de les despeses de manutenció de l’emissari i de manteniment dels animals 

durant els onze dies de ruta, també es van pagar un impost o gravamen 

(“enposició”)2068, les despeses per portar les manxes i potser també altres mercaderies 

“a la barcha”, els drets “de nòlit de barcha” —que era el preu per poder transportar 

mercaderies per la mar— fins a Cambrils, el que va costar “traure de la barcha e portar a 

Cambrils” el material i, en darrera instància, els ports per traginar-lo des de Cambrils 

fins a Falset.2069 És a dir, es registren de forma desglossada les despeses ocasionades per 

portar les manxes des de Barcelona fins a Falset, per via marítima i terrestre. 

Així, tot i que el viatge per portar l’argent va ser per via terrestre, les manxes que 

havien estat comprades a Barcelona, i potser també altres mercaderies, van ser 

traslladades per via marítima fins a Cambrils i d’allí per terra fins a Falset. Per tant, és 

possible que en el viatge de tornada, juntament amb les manxes, també es transportessin 

monedes de plata des de Barcelona. En qualsevol cas, el punt d’enllaç en el transport 

per mar entre Falset i Barcelona va ser el port de Cambrils (vegeu figura 76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 76. La ruta Falset–Barcelona per via terrestre i marítima.2070 

 

                                                           
2068 Vegeu les veus “EMPOSICIÓ f.” i “IMPOSICIÓ f.” a A.M.ALCOVER, F.B.MOLL (1985), 

Diccionari català-valencià-balear... (http://dcvb.iec.cat/). 
2069 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.85, fol.1v-2r. 
2070 Per tenir una visió de conjunt de la xarxa viària i les rutes terrestres als territoris de la Corona 

d’Aragó (Catalunya, Aragó i València) durant els segles XIV  i XV , vegeu per exemple: A.RIERA MELIS 
(2002), “La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa...”, pàg.441-463. 
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D’aquesta manera, tot i que hi havia des d’antic un embarcador o port natural dins 

del territori del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, a l’Hospitalet 

de l’Infant (a la desembocadura del riu de Llastres),2071 la connectivitat marítima es feia 

més al nord a través de Cambrils. En altres paraules, malgrat que existia la possibilitat 

d’emprendre un itinerari per dins del domini comtal, el punt intermedi en la ruta 

marítima des de Barcelona va ser Cambrils i el seu port. 

L’anada del viatge documentat, però, es va fer —com hem vist— per via terrestre. 

Almenys en aquesta ocasió, el metall blanc va ser enviat cap a Barcelona a llom d’una 

bèstia. La qual podia ser un cavall, una mula, un ase o qualsevol altre quadrúpede 

utilitzat per a usos domèstics i treballs agrícoles. Malauradament, però, no es fa esment 

de la quantitat d’argent que va ser transportada en aquell viatge. A més, tampoc se’n 

coneix la destinació final ni la utilitat última un cop es va arribar a la ciutat. Per la qual 

cosa, amb relació a l’enviament de plata, no es pot valorar amb exactitud ni la 

importància ni la repercussió d’aquest viatge concret. El qual, com a tal, és l’única 

referència documental escrita d’un viatge cap a Barcelona transportant argent fi obtingut 

en l’explotació minera. És a dir, no s’han localitzat més textos sobre casos concrets que 

parlin d’altres enviaments de metall blanc cap a la ciutat comtal. 

 

A més de tot el que s’ha comentat fins ara, la plata també va tenir d’altres utilitats i 

destins abans de ser venuda o canviada. És a dir, no sempre el metall obtingut era 

objecte de compravenda o intercanvi per a l’obtenció de numerari. De fet, per ordre del 

mateix infant Pere, s’havia d’enviar la desena part de tot el metall blanc obtingut en les 

foneries pertanyent al comte al seu confessor, un frare del monestir de Poblet. En aquest 

sentit, la primera notícia que en tenim —possiblement també és el moment en què 

s’estableix la mesura per primera vegada— data del 7 de maig del 1348.2072 

Concretament, per reverència de Déu i per la salvació de l’ànima, l’infant Pere va manar 

a Jaume Fiveller que havia de trametre i lliurar al seu confessor la desena part de tot 

l’argent pur i afinat que pertanyés al comte, obtingut de les “menes” d’argent que ja 

tenia i de les que es descobrissin sota la jurisdicció comtal. Segons s’especifica en 

aquesta carta, en aquell moment, el confessor de l’infant Pere era fra Gabriel Genovès 

                                                           
2071 Vegeu: X.DUPRÉ (2006), Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant..., pàg.9, 11-13 i 26-33; 

N.RAFEL, X.-L.ARMADA et alii (2008), “El área minero-metalúrgica del Baix Priorat...”, pàg.248 i 251; 
N.RAFEL, X.-L.ARMADA (2010), “L’explotació minera al Baix Priorat (Tarragona) en època romana...”, 
pàg.247-261; N.RAFEL (2013), “La cuenca minera del Baix Priorat...”, pàg.80-82. 

2072 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.18. 
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del monestir de Poblet. El qual, de l’argent fi rebut, n’havia de realitzar ornaments de la 

capella de l’infant, fer almoina i també emprar-lo per a aquelles altres causes pies que 

cregués convenients.2073   

Més endavant, en prendre possessió del càrrec els posteriors administradors, es va 

tornar a recalcar novament que el confessor de l’infant Pere havia de rebre la desena 

part de tot l’argent pur o fi provinent de les “menes” que pertanyia al comte. De fet, 

aquesta disposició es va recollir en els documents que certificaven l’encomanament de 

l’ofici d’administrador de les “menes” d’argent a favor de Joan de la Seda, el dia 21 

d’octubre del 1348,2074 i de Bertran de Revell el 29 d’abril del 1352.2075 Precisament, en 

el primer d’aquests dos documents, es fa referència també a una carta emesa aquell 

mateix 21 d’octubre del 1348 en què s’establia la mesura. En efecte, es va emetre una 

missiva —aquest cop dirigida a Joan de la Seda— pràcticament idèntica a la que es va 

redactar, com hem comentat, el 7 de maig del 1348. En aquesta segona carta, però, tot i 

que els termes en què s’expressa l’infant Pere són calcats als que havia utilitzat en el 

text anterior, no s’hi especifica el nom del seu confessor. En qualsevol cas, aquell  

“ religiosso et dilecto conffessori nostro qui nunc est vel per tempore fuerit” també havia 

de realitzar ornaments, donar almoines i fer diferents accions piadoses amb l’argent fi 

rebut.2076 Per tant, aquesta va ser la destinació de la desena part de la plata de què va 

disposar l’infant Pere, almenys, a partir de l’any 1348.  

En aquest sentit, s’han conservat dues àpoques de rebut que en certifiquen el 

pagament i lliurament d’aquella part de la producció i que permeten corroborar, a més, 

que el confessor de l’infant era llavors fra Guillem Agulló. En la primera d’elles, datada 

el 14 de desembre del 1348, el confessor de l’infant Pere reconeix haver rebut, de part 

de l’administrador Joan de la Seda, cinc marcs d’argent bo, fi i recte de pes.2077 En la 

segona de les àpoques, fra Guillem Agulló declara que Joan de la Seda li havia pagat i 

lliurat dotze marcs d’argent fi el 17 de juny del 1349.2078  

Més endavant, també es té constància de l’entrega a fra Guillem Agulló d’alguna 

quantitat més d’argent aquell mateix any 1349. Concretament, el 23 de novembre, 

l’infant Pere va manar a l’administrador Joan de la Seda que tornés a Bernat Ros, draper 

                                                           
2073 Doc.núm.18 de l’apèndix documental. 
2074 Doc.núm.24 de l’apèndix documental. 
2075 Doc.núm.67 de l’apèndix documental. 
2076 Vegeu el doc.núm.25 de l’apèndix documental. Podeu comprovar les coincidències entre els dos 

documents, llegint també el doc.núm.18 de l’apèndix documental. 
2077 Doc.núm.32 de l’apèndix documental. 
2078 Doc.núm.44 de l’apèndix documental. 
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de Falset, els cinc marcs i sis unces d’argent fi que els havia prestat. Els quals havien 

estat entregats, en nom del comte Pere, al seu confessor fra Guillem Agulló per fer-ne 

—com es recalca en el text— ornaments de la capella de l’infant.2079 Finalment, al 

draper, li van retornar i lliurar aquella quantitat d’argent fi el 3 de desembre del 

1349.2080  

En definitiva, queda clar que part de l’argent es va destinar a realitzar ornaments 

per a la capella de l’infant Pere al monestir de Poblet. Aquests ornaments podrien ser els 

que l’infant Pere va concedir, en el testament que va atorgar el 10 de novembre de 1358, 

al seu fill Jaume d’Aragó. Al qual, de fet, va concedir la capella amb els ornaments: 

“Cappellam nostram cum cruçe argentea deaurata jn qua est de ljgno Dominj, et 

candelabra argentea cum omnibus vestimentis et apparatibus ipsius Cappelle, exceptis 

libris missalibus qui sunt ordinati juxta regulam Ordinjs Cistercien. quos conuentuj 

monasterij Populeti jnfra legamus”.2081 Per tant, segurament, alguns dels ornaments —

sinó tots— que es van fer per a la capella del comte Pere amb l’argent de l’explotació 

minera van ser: d’una banda, una creu d’argent daurat amb la relíquia de la creu en què 

morí Crist i, de l’altra, canelobres també d’argent.  

De fet, és possible que aquell reliquiari fos el mateix que feia fer la comtessa Joana, 

esposa de l’infant Pere, l’any 1344. El qual havia de ser una creu daurada, dins la qual 

s’hi guardés la veracreu (la relíquia de la creu en què morí Crist): “cuiusdam crucis auri 

quam feri facit, in qua \lignum Domini seu Vere Crucis quod habet honorifice 

reponatur (...)/”. En realitat, però, no sabem si es va arribar a fer o no aquesta creu 

concreta, ja que només en tenim notícia perquè l’infant Pere va manar a Jaume Fiveller 

que entregués a la comtessa Joana deu marcs d’argent per poder realitzar-la.2082  

Amb relació a aquesta qüestió, en el primer llibre d’administració de les “menes” 

d’argent de Joan de la Seda, es recull la següent “reebuda”: 

“Ítem, met en reebuda d’en Jacme Fiveller les quals me donà per fer · I·  
reliquiari a la capella del senyor infant e puys fo convertit en altres 
affers ..........: ·XL· lliures, ·XI· unçes de la mellor mena d’en Codines, de les  
quals fo fet foniment, qui pesaren } 

XXII· marchs, ·VI· unçes.”2083 

                                                           
2079 Doc.núm.49 de l’apèndix documental. 
2080 Doc.núm.50 de l’apèndix documental. 
2081 A.IVARS (1921), “Testamento del infante Fr.Pedro...”, pàg.105. 
2082 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.7. 
2083 Doc.núm.22, fol.5v (a l’apèndix documental). 
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Aquesta “reebuda” forma part de les primeres entrades que va fer Joan de la Seda 

quan va assumir el càrrec d’administrador de les “menes”, a partir del dia 1 d’octubre 

del 1348. Les quals, com hem vist en apartats anteriors, corresponen a l’inventari de les 

“menes” d’argent que hi havia a la “casa de les menes”, recollides quan n’era 

l’administrador Jaume Fiveller, però que encara no havien estat foses.2084 Per tant, 

aquesta “mena” reservada per a fer “· I· reliquiari a la capella del senyor infant” va ser 

rebuda en data indeterminada abans de l’arribada de Joan de la Seda. Amb la qual cosa, 

aquesta podria ser la “mena” reservada per realitzar la creu daurada que havia 

encarregat la comtessa Joana alguns anys abans. Finalment, però, com s’indica a la 

mateixa “reebuda”, l’argent d’aquella “mena” concreta va ser utilitzada “en altres 

affers”. 

En qualsevol cas, fos qui fos el promotor —ja sigui el comte o la comtessa— i 

independentment de la data concreta de realització, es va acabar fent una creu d’argent 

daurat per guardar la relíquia de la veracreu com demostren les últimes voluntats de 

l’infant Pere. A més, tenint tant a mà la matèria primera, és evident que l’argent es devia 

aconseguir a partir de l’explotació minera al domini comtal. 

 

Així doncs, podem comprovar com l’argent que s’obtenia a partir de l’explotació 

minera al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença, a pesar de les 

disposicions de les ordinacions,  no sempre tenia el mateix destí o la mateixa utilitat. En 

aquest sentit, el  9 de febrer del 1348, l’infant Pere d’Aragó va manar a Jaume Fiveller 

—qui, a més de ser conseller i escrivà de porció, exercia les tasques d’administrador de 

les “menes” d’argent— que fes fer una vaixella amb la part d’argent que li pertocava 

després de fer la partició amb els miners. La qual havia d’estar formada, específicament, 

per dotze escudelles, dotze taces, catorze plates i un tallador gran:  

“E volem, no res me(n)ys, que tantost que siats a Falçet que partescats 
ab tots aquells qui mena hi hajen e que, con ho haiats partit, façats fondre 
tota la mena qui y sia nostra. E del argent que·n exirà que·ns façats fer 
vexela. Ço és, XII escudeles, cascuna de pes de ·X· unçes e que no sien 
maça grans mas sien forts, e XII· taçes, cascuna de pes d’un march 
semblant de les nostres qui servexen en la nostra cort, e XIIII plates, 
semblants d’aquels que ja havem, e I tallador gran. E açò fets fer con 
abans puxats”.2085  

                                                           
2084 Vegeu el doc.núm.22 de l’apèndix documental, fol.4r-5v. 
2085 Doc.núm.16 de l’apèndix documental. 
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Per tant, un cop més, l’ús del metall blanc procedent de les mines falsetanes tenia 

un destí diferent al de l’encunyació de moneda. En aquesta ocasió, per ordre del mateix 

comte, es faria una vaixella d’argent.  

 

Per altra part, el comte també va concedir part de l’argent obtingut en l’explotació 

minera als seus familiars. Així doncs, entre d’altres quantitats de diners, trenta marcs 

d’argent van ser destinats per a ús i profit de la casa de la comtessa de Trípoli (a l’actual 

Líban) i filla de l’infant Pere, Elionor: “ad opus provisionis domus inclite et spectabilis 

Eleonoris, comitisse Tripolitani, nate nostre carissime”. El que no se sap és quina 

utilitat hi va tenir aquella quantitat de metall blanc. De fet, en tenim notícia perquè el 

conseller Pere de Súria va retre compte sobre les quantitats de diners i d’argent que 

havia rebut, des del 18 de maig fins al 13 de setembre del 1352, per proveir la casa de la 

filla de comte.2086 Ara bé, malgrat que els trenta marcs de plata es van registrar com a 

“rebuda” (entrada) primer i com a “data” (sortida) després en el compte del conseller, en 

la carta deffinitionis que certifica aquest retiment no es concreta a què es van destinar ni 

on van anar a parar finalment. En qualsevol cas, es tracta d’una quantitat considerable. 

A més, es pot afirmar que aquell argent per a la casa de la filla de l’infant Pere provenia 

de l’explotació minera, perquè un dels qui entregaren diners i plata a Pere de Súria va 

ser l’administrador Bertran de Revell (“magistro Bertrando de Ravell, magistro 

mineriarum Falçeti”).2087 Per tant, com a mínim, queda clar l’origen del metall.  

 

En aquest context, l’infant Pere també va entregar, del 25 de març del 1358 ençà, 

tot el dret i la part que li pertanyia en les “menes” d’argent al seu fill Joan. La qual cosa, 

de fet, va atorgar-li per pagar els arnesos que li feia fer i per a altres despeses 

extraordinàries seves. A la pràctica, però, qui ho gestionaria pel fill del comte seria en 

Pere d’Orta.2088 En qualsevol cas, creiem que la cessió devia ser temporal perquè 

l’objectiu de l’atorgament era pagar unes despeses concretes.   

En comparació de la concessió feta a favor de la seva filla Elionor, en aquest cas, 

no es tracta del lliurament d’una determinada quantitat de metall blanc, sinó de la 

concessió dels drets que l’infant Pere tenia sobre l’explotació minera: “tot lo dret e part 

a nós perta(n)yent en les dites menes d’argent”.2089 Per tant, aquest text no ens informa 

                                                           
2086 Doc.núm.74 de l’apèndix documental. 
2087 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.74. 
2088 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.83. 
2089 Doc.núm.83 de l’apèndix documental. 
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de la utilitat o la destinació que va tenir l’argent, però sí que mostra com el benefici 

obtingut amb l’activitat minera —en metall o en diners—va afavorir i beneficiar també 

la família del comte. És a dir, el profit de l’explotació de la plata no només va repercutir 

en les arques del comte Pere. 

 

Al marge dels usos esmentats fins ara, també cal assenyalar que l’argent fi no 

amonedat també va servir com a instrument o forma de pagament. És a dir, el mateix 

metall sense encunyar, tal i com sortia dels forns de fosa, també era utilitzat per pagar 

determinades quantitats de diners. Hi ha constància documental que, en alguna ocasió, 

es van completar les quantitats convingudes en la compravenda de la part d’argent 

pertanyent a les companyies mineres amb metall blanc sense amonedar. El qual, 

evidentment, també tenia un valor de mercat a l’hora de fer intercanvis. 

Per exemple, el 16 de juny del 1349, es va comprar la part de “mena” que 

corresponia a la companyia falsetana de Jaume Fiveller, Jaume Esteve i Ramon Favara 

amb argent afinat. Concretament, l’administrador Joan de la Seda —en nom del 

comte— els va comprar les “·III·  roves, ·VIII·  lliures, ·IIII·  onçes”2090 que els 

corresponien d’una de les “menes” que havien explotat. En aquesta ocasió, el pagament 

dels mil nou-cents cinc sous i nou diners del preu de la part de “mena” comprada va ser 

efectuat amb vint-i-set marcs i cinc unces d’argent.2091 Per tant, la compravenda va ser 

satisfeta amb metall blanc. El qual, pel fet de ser pagat per l’administrador, devia 

provenir de la mateixa explotació minerometal·lúrgica.  

Un altre cas, el trobem en una àpoca de rebut datada el 4 de juliol del 1349. En 

aquesta ocasió, es va pagar amb metall una part del preu acordat en la compravenda. És 

a dir, no es va pagar tot amb argent sinó només una part del total. Concretament, 

Guillem Pineda —en nom de Joan de la Seda— va lliurar a Ramon Codines i Ramon 

Ferrer de Falset deu marcs i quatre unces i mitja d’argent. Els quals, a raó de seixanta-

sis sous cada marc, equivalien a sis-cents noranta-set sous, un diner i òbol.2092 

D’aquesta manera, queda demostrat que l’argent fi, sense encunyar, també servia per fer 

pagaments. A més, en ocasions, les companyies mineres també disposaven de metall 

encara que primer l’haguessin hagut de vendre obligatòriament al comte. 

 

                                                           
2090 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.41, fol.3v. 
2091 En trobareu l’àpoca de rebut a l’apèndix documental: doc.núm.43. Així mateix, l’operació va ser 

registrada en un llibre de comptes escrit per Guillem Cervià: doc.núm.41 de l’apèndix documental, fol.3v. 
2092 Vegeu, a l’apèndix documental: doc.núm.46. 
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En aquesta darrera ocasió, va fer efectiu el pagament amb metall fi el conseller i 

dispenser comtal, Guillem Pineda. De fet, a més de l’administrador de les “menes” 

d’argent —qui havia d’atendre i satisfer una sèrie de lliuraments, pagaments i despeses 

relacionades amb la gestió de la mineria2093—, el dispenser també va gestionar part de 

l’argent fi obtingut. Així, per exemple, Guillem Pineda va ser el receptor de les 

quantitats d’argent fi que va registrar Joan de la Seda com a “dates” (sortides) en el seu 

primer llibre d’administració de les “menes” d’argent. En total, sumant les quantitats 

entregades el dia 1 i el 31 de desembre del 1348, l’administrador va donar 307 marcs, 3 

unces i mig quart d’argent fi “al honrat en Guillem Pineda, conseller e dispenser del 

senyor infant”.2094  

 

Els miners havien de vendre obligatòriament la seva part al comte. Ara bé, si 

l’administrador no els podia pagar el preu estipulat en un període de temps concret —el 

qual variava d’unes ordinacions a les altres—, aquells en podrien disposar lliurement. 

Per tant, els miners en podrien vendre la seva part a qui volguessin, sense cap mena de 

trava.2095 Ara bé, en les ordinacions del 1348, s’estipula que la part de “mena” 

pertanyent a les companyies mineres s’havia de fondre i afinar a la “fusina” comtal de 

Falset i l’argent resultant s’havia de marcar amb “lo march a açò ordonat per nós [el 

comte]”. 2096 Amb la qual cosa, els explotadors dels “crosos” no podien disposar 

lliurement de l’argent que els pertanyia i vendre’l a voluntat (sempre que el comte no 

pogués pagar-los-el) fins que no fos marcat per l’administrador.  

Precisament, sobre el marcatge de l’argent produït a Falset, se’n fa referència en 

una concessió que va fer el comte-rei Pere III (IV d’Aragó) el Cerimoniós a favor de 

Miquel Duran i el seu fill homònim, habitants de la ciutat de Saragossa, l’any 1381. En 

la qual, concretament, els ampliava l’atorgament de poder cercar “menes d’argent é de 

coure é de cofoll é de tots altres metalls” en tots els territoris de la Corona. En una de les 

parts del text, s’especifica: “Item quel argent que Deus los dará puxen marchar ó fer 

marchar segons ques use marchar en lo loch de Falcet ó en altres ciutats viles castells ó 

                                                           
2093 Els quals s’han detallat en parlar de la figura de l’administrador de les “menes” i del retiment de 

comptes sobre la gestió de l’activitat, en apartats anteriors. 
2094 Doc.núm.22, fol.13r (a l’apèndix documental). 
2095 Vegeu el capítol 11 de les ordinacions del 1344 (doc.núm.10 de l’apèndix documental) i capítol 

13 de les del 1348 (doc.núm.31 de l’apèndix documental). 
2096 Vegeu el capítol 6 de les ordinacions del 1348: doc.núm.31 de l’apèndix documental. 
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lochs ó termes daquells hont argent se trau”.2097 Per tant, amb relació a aquesta qüestió, 

es reconeix i se cita com a referent l’explotació minera falsetana. 

De fet, aquesta pràctica de marcar els lingots d’argent es duia a terme en altres 

zones mineres i també va ser comú en èpoques posteriors. Entre d’altres, també ho 

constatava Georgius Agricola en el tractat sobre mineria i metal·lúrgia que va publicar 

l’any 1556 (el De re metallica). En el qual, s’hi exposa que el pa d’argent en forma de 

mitja esfera que resultava després de la fosa i refinament del metall blanc era gravat 

amb el segell del rei, el príncep o el propietari.2098  

Així doncs, vist des d’una altra perspectiva, les companyies mineres van disposar 

d’argent fi en lingots, ja sigui perquè els va ser pagada la seva part —comprada per 

l’administració comtal— amb metall2099 o bé perquè el comte no va fer efectiu el seu 

dret de compra. De fet, cal tenir present que l’infant Pere no va exercir més aquest dret, 

sobre la porció de “mena” o de metall que pertanyia als miners, després del 1352. 

Almenys, com hem vist en analitzar el llibre de registre de les “menes” d’argent del 

1352-1360,2100 no es va registrar aquesta compravenda d’ençà de la promulgació de les 

terceres ordinacions. A partir de llavors, és de suposar que les companyies mineres van 

disposar dels pans d’argent —prèviament marcats— per fer-ne el que volguessin. Així 

doncs, es desconeixen per complet els camins que va emprendre aquest argent que ja no 

estava controlat per l’administració comtal. El qual, en conjunt, suposava —restades les 

costes de fosa i afinament— un 80% de la producció total, perquè el comte tan sols se’n 

va quedar un 20% (el cinquè) des del 1352 en endavant. Amb l’aplicació de les terceres 

ordinacions, promulgades per l’infant Pere el 9 de març del 1352, els miners tan sols 

van haver de pagar —en tots els casos— una cinquena part de l’argent que obtinguessin 

a partir dels minerals explotats. Aquesta era la quantitat que havien de fer efectiva en 

concepte dels drets del comte sobre els recursos minerals de l’argent.2101  

Amb la qual cosa, entenem que aquest metall preciós del qual disposaven les 

companyies mineres entrava en circulació a través de les xarxes comercials o mitjançant 

                                                           
2097 J.SALAT  (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado..., vol.2, doc.núm.XLI 

(pàg.42-44), pàg.43. Sobre la concessió als Miquels Duran, pare i fill homònims, vegeu també els 
doc.núm.XLII i XLIV (pàg.44-46) d’aquest mateix volum. 

2098 “Finalmente, se graba sobre ella el sello del Rey, o del Príncipe, o del propietario, y, junto a él, 
la ley o proporción de plata pura que tiene”. Vegeu: G.AGRICOLA (1992 [1556]), De re metallica..., 
pàg.498 (LIBRO X).] 

2099 Tal com hem vist anteriorment, la totalitat o part del pagament a algunes de les companyies 
mineres es va fer amb quantitats d’argent fi. Vegeu, per exemple, a l’apèndix documental: doc.núm.43 i 
doc.núm.46. 

2100 Doc.núm.72 de l’apèndix documental. 
2101 Vegeu el doc.núm.65 de l’apèndix documental. 
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la venda del metall a la seca de Barcelona. La qual cosa estaria indicant l’existència 

d’una compravenda d’argent paral·lela perquè aquestes transaccions es feien de forma 

particular i al marge de l’administració comtal. Per tant, no se sap realment on era 

enviat l’argent de Falset. Els usos i destinacions d’aquest metall podien ser encara més 

diversos que el que s’ha plantejat fins ara. De tota manera, els lingots o pans d’argent 

estaven marcats i, per tant, devien ser identificables. És per aquest motiu pel qual sobta 

que no s’hagi trobat documentació d’arxiu que faci referència a l’argent de Falset o del 

comtat de les Muntanyes de Prades.    

Com establia la normativa, el metall que es quedaven les companyies mineres 

havia de ser marcat abans de ser comercialitzat. Per tant, si aquest argent no apareix 

com a producte en les transaccions comercials de l’època no deu ser perquè no estigués 

identificat sinó perquè, majoritàriament, no es devia destinar al comerç a gran escala ni 

a les exportacions. De fet, aquesta realitat contrasta amb la del plom.  

Per exemple, en un manual català de mercaderia del 1385, compilat per instruir i 

informar sobre productes, pesos i mesures als mercaders i a aquells que desitgessin 

aprendre l’art de la mercaderia, s’hi exposa en una relació de productes: “plom de 

Falcet: aquest és bo”.2102 En aquest quadern, però, no s’hi cita l’argent falsetà. En canvi, 

es fa referència explícita a l’argent de “Serdenya”, el de “Monpaller” i el de 

“Lamanya”.2103
 De tota manera, que no s’esmenti l’argent de Falset en aquest manual de 

mercaderia concret no es pot interpretar de manera generalitzada, ja que aquesta 

absència pot respondre a múltiples raons. Tanmateix, no deixa de ser significatiu. 

 

En definitiva, l’argent fi beneficiat a les mines del terme de Falset no només anava 

a parar a la seca de Barcelona. La realitat és molt més complexa. Com hem vist al llarg 

de l’apartat, els usos que va tenir l’argent en època del comte Pere van ser diversos. 

Aquesta varietat, de fet, creiem que és deguda precisament a la manca d’un referent, una 

destinació final única, com hauria estat la possibilitat de batre moneda pròpia al domini 

comtal. Precisament, la possibilitat d’encunyar moneda havia quedat invalidada des del 

mateix moment en què el monarca Jaume II va crear el domini comtal el 1324, negant-li 

aquest dret a la senyoria. Per tant, el comte de les Muntanyes de Prades va haver de 

donar altres sortides al metall obtingut. A més, aquesta circumstància fa que es dilueixi 

                                                           
2102 Vegeu: M.GUAL CAMARENA  (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.103. 

Altrament, sobre aquesta qüestió, vegeu també: N.RAFEL, J.ABELLA , A.MARTÍNEZ I ELCACHO (2003), “La 
zona minera del Molar-Bellmunt-Falset...”, pàg.163. 

2103 M.GUAL CAMARENA (1981), El primer manual hispánico de mercadería..., pàg.104. 
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la importància de les mines falsetanes perquè no les va dotar d’una identitat 

diferenciada. És a dir, el fet que no hi hagués una moneda pròpia associada a les mines 

creiem que els va restar protagonisme. La qual cosa, a la vegada, fa que sigui més difícil 

detectar la destinació final del metall explotat al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença. 

Malgrat que les primeres ordinacions establien que s’havia d’enviar el metall fi a 

Barcelona, no sempre es va seguir de forma estricta aquest precepte. De fet, els usos que 

va tenir el metall preciós obtingut a partir de l’explotació minera van ser variats. Com 

hem vist, a més de servir com a primera matèria en l’encunyació de moneda a 

Barcelona, se’n va fer també —entre d’altres— una vaixella de luxe, canelobres i un 

reliquiari. D’altra banda, de l’argent que obtenia el comte Pere en l’explotació minera, 

se n’havia d’entregar la desena part al seu confessor, un frare del monestir de Poblet. A 

més, el metall preciós també va ser emprat per fer determinats pagaments i, fins i tot, 

potser va entrar en els circuits comercials a través de la venda o l’intercanvi dels pans 

d’argent fi.  

En tot cas, al marge de l’ús i la destinació del metall, és evident i notori que 

l’explotació minera de l’argent va generar beneficis econòmics per a les arques del 

comte. La seva bona gestió de l’explotació minera ja va ser reconeguda, fins i tot, a 

finals del segle XIV . N’és un exemple molt gràfic, la referència que en va fer el rei Joan 

I de Castella a les Corts castellanes de Briviesca (Burgos) del 1387. El qual, com s’ha 

comentat en l’apartat anterior, va declarar que la diligència de l’infant Pere a posar en 

explotació les mines que hi havia al comtat de les Muntanyes de Prades va multiplicar-

ne per tres les rendes.2104  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2104 “XXIX. Ordenamiento de peticiones de las Córtes de Bribiesca del año 1387” a Córtes de los 

antiguos reinos de León y de Castilla. Tomo segundo, Real Academia de la Historia (Imprenta y 
Estereotipia de M.Rivadeneyra), Madrid, 1863, pàg.397 (núm.49). Vegeu també, entre d’altres: E.BENITO 
RUANO (1996), “Materiales y perspectivas para el estudio de la minería...”, pàg.561.  
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Arribats a aquest punt, és hora de fer balanç i recapitular sobre algun dels aspectes 

que s’han tractat al llarg del treball. De fet, les conclusions esdevenen una bona manera 

de centrar el tema i destacar les principals qüestions que s’han treballat en les pàgines 

que configuren la tesi. No es pretén fer un resum dels continguts versats sinó analitzar 

alguns dels punts més interessants i fer aflorar algunes reflexions des d’una perspectiva 

global. És a dir, l’objectiu és avançar en el desenvolupament dels temes, presentant-ne 

les qüestions més destacades i reflexionant-hi en clau general. 

En aquest sentit, primerament, cal assenyalar que la present tesi doctoral esdevé un 

pas endavant en l’estudi de l’explotació minera de l’argent al comtat de les Muntanyes 

de Prades i baronia d’Entença a la baixa edat mitjana. De fet, com s’ha pogut constatar 

en l’estat de la qüestió, hi ha una manca notable d’estudis i treballs dedicats tant a la 

realitat política i jurisdiccional del domini comtal, en general, com a l’activitat minera, 

en particular. A més, no existeix cap monografia que aglutini la història del comtat de 

forma global. Per tant, l’evolució d’aquesta senyoria l’hem de buscar en diversos llibres 

i articles que tracten el tema des de diferents vessants.  

Pel que fa al tema de la mineria, tot i que s’ha començat a estudiar amb major 

profunditat —especialment en els darrers anys— encara queden dubtes que resoldre i 

aspectes per ser tractats; no només a partir de la documentació d’arxiu, sinó també des 

de l’estudi sobre el terreny i des de la vessant arqueològica. En aquest sentit, però, cal 

lamentar el fet que és difícil identificar les labors mineres antigues, perquè la intensa 

explotació dels recursos minerals que ha sofert la zona fins a la darreria del segle XX —

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

qualsevol cas, l’estat de la qüestió ha posat de manifest que són pocs els estudis que 

s’han publicat sobre la mineria de l’argent al comtat de les Muntanyes de Prades i 

baronia d’Entença en època medieval. 

Aquesta escassetat bibliogràfica sobre el tema, però, contrasta amb el gran volum 

documental d’època medieval que es conserva en les seccions “Prades” i “Entença” de 

l’Arxiu Ducal de Medinaceli. La cerca i el buidatge exhaustiu que s’hi ha dut a terme, a 

més de permetre revisar la documentació que ja es coneixia sobre el tema i descobrir 

altres textos desconeguts fins ara, també ha servit per constatar l’enorme potencial 

d’aquest fons documental. Els textos que es troben en aquest arxiu ofereixen moltes 

possibilitats d’estudi i, a més, la majoria resten inèdits encara. Precisament, l’Arxiu 

Ducal de Medinaceli atresora textos excepcionals sobre l’explotació minera de l’argent 
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a la baixa edat mitjana. Per exemple, d’època del comte Pere de Prades, han arribat fins 

als nostres dies documents de diversa índole: ordinacions per regular l’explotació, 

encomanaments dels diferents càrrecs que gestionaven i controlaven l’activitat minera, 

llibres d’administració i de comptabilitat de les “menes” d’argent, retiments de comptes 

per part dels oficials i administradors de les rendes comtals, cartes als diversos oficials 

encarregats de la gestió i el control de l’explotació de la plata, missives al capità de la 

vila d’Iglesias a Sardenya, arrendaments d’explotacions, concessions d’exempcions i 

privilegis, plets i litigis, àpoques de rebut i cartes de pagament, entre d’altres. Molts dels 

quals s’han conservat perquè van ser copiats en els llibres de registre de la cancelleria 

comtal. Tot i que bona part de les escriptures que van ser redactades no han perviscut, la 

cancelleria que va implantar l’infant Pere al comtat ha estat bàsica per poder analitzar 

àmpliament l’explotació minera de l’argent. 

No cal dir que tots aquests manuscrits que fan referència a l’explotació minera de 

l’argent de mitjan segle XIV , en conjunt, han estat bàsics per completar la present tesi 

doctoral. Els quals, a més, han estat transcrits i editats a l’apèndix documental. Amb la 

qual cosa, fent-ne una ullada ràpida, es pot comprovar la magnitud de les fonts 

documentals que es conserven i, a la vegada, constatar la importància que va adquirir 

l’explotació minera de l’argent durant el període estudiat (1342-1358). Precisament, una 

de les fites de la tesi és la presentació, publicació i estudi d’aquesta documentació, 

majoritàriament, inèdita. Recíprocament, la importància del present treball rau en la 

riquesa i la varietat de les fonts documentals. A partir de les quals, s’ha pogut abordar el 

tema des de diferents perspectives. De fet, més enllà de la recerca bibliogràfica, la base 

fonamental del treball és la documentació d’arxiu que s’ha conservat.  

En definitiva, els estudis que s’han publicat fins ara són pocs en comparació del 

gran nombre de textos dipositats a l’Arxiu Ducal de Medinaceli que versen sobre la 

mineria i també sobre altres aspectes socials, polítics i econòmics del domini comtal de 

Prades a l’edat mitjana. Les possibilitats d’estudi que brinda la documentació d’arxiu 

conservada són encara molt grans i, el més destacable, en diferents àmbits.  

En aquest context, per emmarcar territorialment l’estudi de l’explotació minera ha 

estat necessari analitzar l’evolució senyorial i jurisdiccional dels territoris que 

configuraven el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. Denominació 

amb la qual s’ha definit el conjunt territorial i senyorial unitari que va crear el monarca 

Jaume II el Just l’any 1324, per cedir-lo al seu fill Ramon Berenguer. És a dir, es tracta 

d’un extens conjunt territorial que restava sota el senyoriu del comte de Prades, però 
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que estava format per dues realitats jurídiques diferents: la unió d’ambdues parts 

formava el tot. El domini, que aglutinava indissolublement ambdues realitats —comtat i 

baronia— en una senyoria unitària, també va aglutinar internament i de forma paral·lela 

diversos territoris sota l’autoritat d’un sol senyor. El nou comte, però, no disposava de 

plens poders en el conjunt sinó que tenia diferents graus de potestat jurisdiccional, 

depenent de les zones. Això feia que, internament, la senyoria no fos homogènia per 

dues qüestions principalment: en un àmbit general, tot i ser dues parts inseparables 

d’una mateixa senyoria, el comtat i la baronia eren dues entitats diferents i diferenciades 

perquè eren dues parts inseparables d’un mateix senyoriu; i, en una escala interna, el 

comte de Prades només posseïa part de la jurisdicció —i no totes les rendes— sobre els 

dominis de titularitat eclesiàstica i monacal que formaven part del comtat. De fet, els 

únics territoris on el comte disposava de la totalitat de la jurisdicció eren la baronia 

d’Entença i els antics territoris de titularitat plenament reial de les denominades 

muntanyes de Prades. 

Precisament, la fragmentació senyorial i jurisdiccional del comtat de les Muntanyes 

de Prades i baronia d’Entença al segle XIV  respon a l’evolució que havia experimentat el 

territori d’ençà de la conquesta comtal cristiana de Siurana el 1153-1154. Les diverses 

entitats senyorials, monacals i eclesiàstiques que van anar sorgint en el territori que 

havia ocupat l’antic terme castral d’aquella fortalesa van evolucionar de forma 

independent i, tot sovint, al marge del poder reial. Ara bé, el fet que les donacions i 

concessions que s’havien anat produint —en diferents moments, durant els segles XII  i 

XIII — a titulars eclesiàstics i monacals haguessin estat parcials va permetre al monarca 

poder reagrupar el senyoriu en mans del seu fill en el primer quart del XIV . Així doncs, 

la voluntat del monarca d’aglutinar aquest sector de la Catalunya interior sota el domini 

de la Corona culminava el 1324 però no permetia crear una senyoria compacta i 

uniforme. A més, el nou comtat de les Muntanyes de Prades només va ocupar una part 

del territori que, suposadament, havia abraçat el terme castral de Siurana el 1173. El 

qual es va anar desmembrant de forma gradual. 

En qualsevol cas, s’han pogut definir amb exactitud els límits territorials, 

senyorials i jurisdiccionals del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença 

—determinant, a més, la divisòria entre ambdós àmbits— en època del segon comte de 

Prades, l’infant Pere d’Aragó (1342-1358). El qual va accedir-hi després de permutar-lo 

pel comtat d’Empúries amb el seu germà Ramon Berenguer (el primer comte de 

Prades). A més, també s’ha pogut constatar que l’extensió que havia ocupat el comtat de 
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les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en ser creat el 1324 va experimentar 

algunes modificacions en el transcurs dels primers anys d’existència d’aquest nou 

domini senyorial. Durant els quals, es va produir la pèrdua de part dels territoris del 

monestir de Poblet que s’havien integrat al nou comtat de les Muntanyes de Prades, per 

venda a carta de gràcia al mateix monestir, i la reintegració en plenitud del terme de 

Garcia a la baronia d’Entença. En tot cas, malgrat l’heterogeneïtat jurisdiccional del 

domini i l’evolució dels límits territorials, la potestat sobre l’explotació minera de 

l’argent va restar sempre en mans del comte de Prades.       

En aquest context, s’ha pogut comprovar documentalment que el castell i terme de 

l’Albiol restava fora dels límits de la senyoria comtal i pertanyia al paborde de 

Tarragona. Per tant, aquesta àrea minera —on s’explotava argent a mitjan segle XIV — 

no formava part dels dominis del comte de Prades. Malgrat tot, l’infant Pere hi tenia 

molt d’interès i hi va intervenir activament, com demostra la compra de drets a 

particulars de la zona l’any 1343 o la inclusió de la referència a les “menes” d’argent del 

terme de l’Albiol en les ordinacions que va promulgar el 1344. A més, l’any 1356, el 

comte Pere de Prades i el paborde de Tarragona van signar una concòrdia, en virtut de la 

qual el comte podia explotar l’argent de l’Albiol pagant els drets que corresponien a la 

senyoria eclesiàstica tarragonina. El principal focus d’atenció en l’explotació minera de 

l’argent de l’infant Pere després d’esdevenir comte de les Muntanyes de Prades el 1342, 

però, va ser el terme de Falset. El qual incloïa els actuals municipis de Falset i de 

Bellmunt del Priorat.  

En tot cas, hi havia —sobretot en els primers moments de regència del comte 

Pere— dues zones principals d’extracció: una estava ubicada als afores del comtat de 

les Muntanyes de Prades, a l’Albiol, i l’altra era al cor de la baronia d’Entença, al terme 

de Falset. Progressivament, aquesta última àrea es va anar consolidant com a principal i 

únic centre d’extracció gestionat directament —i exclusivament— per l’administració 

comtal de Prades. De fet, els puntals bàsics de la minera i metal·lúrgia de l’argent del 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença es van concentrar al terme 

medieval de Falset: la principal zona d’extracció era al paratge d’Esparvers, l’oficina 

d’administració–magatzem (denominada “casa de les menes”) es va establir al castell de 

Falset i la foneria principal (la “fusina”) s’ubicava a prop de la vila de Falset mentre què 

l’altra (denominada “rota argenti”) estava a tocar del poble de Bellmunt, a la ribera del 

Siurana. La localització dels recursos minerals explotables rics en argent en aquest 

sector de la baronia d’Entença va ser el que va propiciar aquesta centralitat, recolzada 
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per la creació de les estructures necessàries per administrar amb solvència i explotar 

d’una forma eficaç aquests recursos. A més, també va ajudar-hi el fet que la cancelleria 

i la residència de l’infant Pere també estiguessin ubicades al castell de Falset, que 

exercia la capitalitat del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

En aquest context, el paper del segon comte de Prades va ser essencial per tirar 

endavant l’activitat minera centrada en el benefici del metall blanc. L’infant Pere va 

centrar els seus esforços a potenciar l’explotació de l’argent en una zona amb una llarga 

tradició minera en l’explotació —sobretot— de la galena i del plom, com era l’àrea del 

Molar–Bellmunt–Falset. De fet, és possible que la permuta del 1342 i les circumstàncies 

que van motivar-la tinguessin relació amb aquesta activitat.  

Totes les proves apunten, però, que la mineria de la plata va prendre una gran 

volada després del bescanvi. Si es va explotar argent mentre va ser comte de Prades 

l’infant Ramon Berenguer, la producció devia ser puntual i poc significativa perquè no 

se n’han conservat testimonis documentals. Per tant, l’interès del comte per fer el 

bescanvi radicaria en la suposada potencialitat dels terrenys de l’àrea del Molar–

Bellmunt–Falset. És a dir, per raó de la constatada importància i repercussió de les 

mines de galena i plom a la zona, és possible que l’infant Pere intuís o cregués en  les 

possibilitats de poder-hi explotar argent i assumís el risc d’intentar treure’n un 

rendiment econòmic després de la permuta. 

En qualsevol cas, encara que l’explotació minera de la plata no hagués estat 

decisiva en el procés que va culminar amb la permuta del 1342, l’infant Pere va fer tot 

el possible per treure’n profit des del principi. En arribar al poder, va potenciar 

clarament i va estimular decididament l’explotació del metall blanc. De fet, la seva 

diligència va ser fonamental per tirar endavant l’explotació del metall blanc en els 

primers anys de regència al capdavant del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. La implicació del nou comte es va concretar en la presa d’una sèrie de 

mesures: la designació d’un dels seus homes de confiança —el conseller i escrivà de 

porció Jaume Fiveller— com a cap de la gestió de l’explotació minera de l’argent, 

l’encàrrec de cercar “menes” d’argent a quatre ciutadans de Barcelona —alguns d’ells 

vinculats directament amb la metal·lúrgia de l’argent— i altres persones, el lloguer de 

gent per dur a terme els treballs necessaris per beneficiar el metall blanc o l’arribada 

d’especialistes sards per avaluar les possibilitats d’explotació dels minerals falsetans i 

dinamitzar-ne l’explotació.  
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És destacable, per tant, que l’infant Pere va fer venir gent de fora (de Barcelona i de 

Sardenya) per treballar en la cerca i explotació dels minerals d’argent. En altres 

paraules, tot i la tradició minera dels habitants de l’àrea del Molar–Bellmunt–Falset, el 

comte Pere va encarregar la feina a especialistes externs perquè, segurament, veia la 

possibilitat d’incidir i dinamitzar el benefici del metall preciós a la zona. L’infant Pere, 

coneixedor de la riquesa minera de la zona en la producció de plom —beneficiant la 

galena—, volia treure profit a gran escala d’un altre metall: l’argent. 

De fet, tot sembla indicar que la labor i la gestió del comte Pere es van veure 

recompensades per la troballa de filons rics en argent al paratge dels Esparvers (terme 

de Falset). Amb la qual cosa, aquest comte va endegar una nova gestió d’aquesta 

activitat promulgant les primeres ordinacions per regular-ne l’explotació el 1344 i 

creant, d’aquesta manera, un sistema de control i de gestió de l’activitat ben estructurat. 

Això va permetre que l’explotació d’aquest metall preciós adquirís una nova dimensió. 

Per tant, el paper del comte Pere en la posada en marxa de la mineria de l’argent i la 

descoberta de venes de minerals d’argent (“menes gentils”) —propiciada segurament 

per la insistència del mateix comte— van ser els dos elements fonamentals que van 

permetre l’èxit i la continuïtat de l’activitat. 

En aquest context, tot i que la implicació va ser constant durant tot el temps que va 

ser comte, un altre dels moments clau en què l’infant Pere va haver d’actuar de forma 

directa per revitalitzar la mineria de l’argent va ser després de la Pesta Negra. El brot 

epidèmic del 1348 va causar estralls en tots els àmbits de la societat, també en 

l’explotació dels recursos minerals del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. De fet, la “malaltia de la glànola” —com es coneix en la documentació de 

l’època— va provocar la mort de molta gent implicada directament en l’activitat 

minera; hi ha testimonis documentals que són molt explícits en aquest sentit. Amb la 

qual cosa, l’infant Pere va actuar per redreçar la situació i suplir la manca de mà d’obra 

a la zona. Entre les mesures més destacades per incentivar l’explotació, cal ressenyar la 

crida pública buscant gent autòctona disposada a treballar a les mines, la demanda de 

miners i esclaus a l’illa de Sardenya i, paral·lelament, la concessió de determinades 

franqueses a totes les persones que explotessin un “cros”. Així mateix, en l’àmbit 

administratiu, es va produir l’arribada d’un nou administrador —substituint al difunt 

Jaume Fiveller— i la promulgació de les segones ordinacions.  

És evident que la Pesta Negra va condicionar de manera remarcable l’explotació 

minera de l’argent. Ara bé, més que pels efectes de la pandèmia —que també—, els 
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principals canvis es van produir per les mesures que es van imposar en la gestió de 

l’activitat amb el nou administrador i amb la nova normativa renovada que 

reestructurava detalladament l’organigrama de gestió.  

En aquest marc, també és destacable la intensificació dels contactes i la demanda 

d’ajuda al capità de la vila d’Iglesias, a Sardenya, després de la pandèmia del 1348. De 

la mateixa manera que l’actuació del comte Pere va ser remarcable als inicis de la 

regència comtal i després de la Pesta Negra, paral·lelament, els vincles amb Sardenya 

—on hi havia una llarga tradició minera i d’explotació de la plata— també són 

significativament importants en aquestes dues etapes. Pel que fa al període 

postpandèmia, a més del que s’ha ressenyat, també van arribar a terres falsetanes el 

1350, per cercar “menes” d’argent, nou miners provinents de l’illa. Els quals van 

arrendar l’explotació d’una mina d’argent del terme de Falset durant dos anys.  

Tots aquests exemples certifiquen que hi va haver un moviment de mà d’obra 

experimentada en diferents àmbits i, en conseqüència, un transvasament de 

coneixements —en una sola direcció— d’Iglesias a Falset. El nexe d’unió en aquesta 

relació va ser l’infant Pere d’Aragó, comte de les Muntanyes de Prades. El qual va saber 

aprofitar la seva posició preponderant sobre la vila d’Iglesias, pel fet de ser el 

marmessor del testament del seu germà Alfons —comte de Barcelona i rei d’Aragó—, i 

el declivi que començaven a experimentar les mines d’argent de l’àrea minera d’aquesta 

vila sarda. Per tant, el comte Pere va actuar diligentment i va treure profit del moment 

que es vivia a Iglesias, marcat per la disminució de la producció d’argent i —

conseqüentment— de la demanda de feina, per atreure i fer venir miners i tècnics des de 

Sardenya fins a Falset.    

Precisament, el nou administrador de les “menes” d’argent a partir de la tardor del 

1348, Joan de la Seda, també provenia de l’illa de Sardenya, on mantenia la concessió 

de l’ofici de l’assaig de la moneda alfonsina que s’encunyava a la seca d’Iglesias. Per 

tant, l’infant Pere d’Aragó va confiar plenament en els coneixements i l’experiència de 

la gent que treballava en aquesta vila sarda, avesats a treballar el metall preciós d’una 

manera assídua. De fet, un dels tècnics sards que havien arribat a Falset l’any 1343 per 

cercar argent, va acabar exercint el càrrec d’assajador de les “menes” del comtat de les 

Muntanyes de Prades i baronia d’Entença d’ençà de principis del 1348. És a dir, va 

ocupar el càrrec des de pocs mesos abans que la pandèmia de Pesta Negra fes acte de 

presència i, en conseqüència, abans que Joan de la Seda arribés a Falset. 
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Amb la qual cosa, l’infant Pere deixava en mans d’especialistes forans dos dels 

càrrecs principals en l’administració i el control de l’explotació minera de l’argent del 

comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. De fet, l’administrador de les 

“menes” d’argent era el màxim responsable de la gestió de l’activitat. Per tant, el comte 

Pere va importar el know-how de gent provinent de l’illa per millorar el rendiment de les 

mines falsetanes. D’aquesta manera, indirectament, es va potenciar la transmissió de 

coneixements entre zones mineres. Per completar aquesta realitat, un altre dels càrrecs 

essencials en l’explotació de la plata, el de fonedor i afinador, el va encomanar el 1349 a 

un tècnic que havia estat treballant al comtat de Savoia (als Alps): mestre Bertran de 

Revell. El qual, a més, supliria a Joan de la Seda en el càrrec d’administrador quan 

aquest últim va abandonar Falset per tornar —segurament— a Sardenya. Abans 

d’aquesta substitució, doncs, els especialistes que ocuparen els principals càrrecs en 

l’administració de la producció del metall preciós van ser reclutats fora dels territoris 

del comtat. L’experiència, l’especialització i els coneixements en la matèria van 

prevaldre a l’hora de ser escollits. L’infant Pere, doncs, volia una gestió 

professionalitzada i competent per desenvolupar de forma efectiva l’explotació dels 

recursos minerals i millorar la producció d’argent.  

L’organigrama de gestió de l’explotació, a més dels tres oficials comtals esmentats 

(administrador, assajador i fonedor–afinador), el completaven dues persones més: el 

lloctinent de l’administrador i un escrivà de la cúria comtal. Així doncs, la mineria i 

metal·lúrgia de l’argent era gestionada per les persones que exercien aquests càrrecs 

concrets. La majoria dels quals, pels volts del 1350, eren acaparats per persones foranes. 

A més a més, de tots ells, Joan de la Seda era qui hi tenia un paper més destacat perquè 

l’estructura organitzativa estava jerarquitzada. L’administrador de les “menes” d’argent 

era, per delegació del comte, l’encarregat principal de controlar i gestionar directament 

tot el procés: des de l’extracció del mineral fins al benefici del metall. Quan s’absentava 

l’administrador, però, n’assumia les responsabilitats el seu lloctinent. Immediatament 

per sota, hi havia els altres oficials comtals esmentats: l’assajador, que duia a terme els 

“assaigs” de les “menes”; el fonedor–afinador, que tenia per missió obtenir del metall 

blanc; i l’escrivà de la cancelleria comtal, que s’encarregava de registrar tota l’activitat. 

Així doncs, hi havia una organització estructurada, basada en una diversificació de les 

tasques i de les responsabilitats —ben delimitades— en diferents rangs. Això permetia 

al comte, que era qui monopolitzava aquesta activitat i en delegava les funcions 

administratives, poder gestionar i controlar de forma efectiva l’explotació minera de 
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l’argent en els territoris del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

L’organització estructural creada, de fet, va ser un dels factors que va permetre portar 

un registre acurat de l’activitat i compilar un ampli corpus documental.  

Aquesta estructura administrativa i la distribució de les funcions es van anar 

consolidant gradualment. Es va tendir, sobretot a partir del 1348, cap a la 

professionalització dels càrrecs. Els quals, a la pràctica, definien els diferents 

mecanismes d’administració de l’explotació.  

Al mateix temps, també va anar evolucionant la normativa que regulava l’activitat 

minera centrada en l’explotació de l’argent. Precisament, el comte Pere va promulgar 

fins a tres ordinacions diferents per gestionar l’activitat mentre va ser comte de les 

Muntanyes de Prades. La revisió i modificació constant del codi legislatiu responia a la 

voluntat comtal d’acotar —amb major precisió cada vegada— la gestió de l’explotació 

del metall blanc. És a dir, el comte volia treure el major rendiment possible de les mines 

d’argent i, per fer-ho, havia de garantir-ne una producció ordenada, rendible i 

continuada.  

El desplegament jurídic i normatiu va iniciar-se a partir de l’atorgament de les 

primeres ordinacions, l’any 1344. Amb les quals, es van establir les bases de la 

regulació al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. És a dir, la primera 

normativa que va publicar el comte Pere plasmava sobre el paper les normes que havien 

de regir la posada en marxa i el funcionament de les diverses explotacions mineres 

dedicades a l’argent. Amb la qual cosa, es van determinar les obligacions, drets i 

privilegis que tenien els miners. De tota manera, no van quedar regulats de forma prou 

clara tots els mecanismes d’administració i de control. La descripció detallada dels 

quals, sí que la trobem en les noves ordinacions del 1348. Aquestes van ser les segones 

i, malgrat que aportaren canvis significatius, estaven basades en les de 1344. Fins i tot, 

pel que fa al contingut fonamental, eren coincidents en diversos aspectes. 

De les noves disposicions promulgades després de la Pesta Negra, una de les 

novetats més destacables és la descripció explícita d’alguns dels mecanismes de control 

i registre que desenvolupaven l’administrador de les “menes” d’argent, l’assajador i 

l’escrivà comtal. Es constata, doncs, una consolidació d’aquests òrgans de gestió, 

personalitzats en una sèrie d’oficials comtals concrets. De fet, les segones ordinacions 

eren més precises en aquest sentit.  

Posteriorment, es va modificar novament la normativa el 1352. En aquella ocasió, 

però, no es van concedir unes noves ordinacions com a tal, sinó que es va promulgar la 
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modificació d’un dels capítols de les de 1348. Les quals, a tots els efectes, eren les que 

—exceptuant l’esmena— continuaven vigents. En concret, les que van ser les terceres 

ordinacions van esmenar la disposició que feia referència als percentatges de partició de 

la producció entre el comte i els miners. Tanmateix, eren molt més que una simple 

esmena, perquè les ordinacions del 1352 tenien fins a set capítols. De fet, malgrat que el 

gruix de les ordinacions del 1348 va mantenir la vigència, les del 1352 van esdevenir un 

canvi substancial i important en la regulació de l’explotació minera de l’argent en 

diferents àmbits.  

Així doncs, les ordinacions es van postular com l’instrument normatiu fonamental 

a l’hora de gestionar i controlar els processos d’extracció del mineral i del benefici del 

metall noble. Tot i que també es van explotar plom i coure a la zona estudiada, la 

regulació de l’explotació de l’argent era independent de la resta. De fet, en el cas de la 

plata, el comte en tenia el control absolut sobre l’explotació i gestionava tot el procés de 

forma directa. Per tant, els òrgans de gestió, control i registre que s’han citat fins ara van 

ser creats exclusivament per regular i administrar l’explotació minerometal·lúrgica de 

l’argent. Així, de la mà del comte, les disposicions de les ordinacions van ser 

modificades a mesura que s’avançava en el desenvolupament de l’activitat, s’anava 

acumulant experiència i es prenien mesures per superar les dificultats que s’anaven 

plantejant.  

La constant revisió de la normativa —tant en les formes com en el contingut— és 

un altre dels elements destacables de la gestió de l’infant Pere per tirar endavant 

l’explotació. Fins i tot, quan encara no feia ni un any que havien entrat en vigor les 

disposicions de les segones ordinacions, datades el 14 de desembre del 1348, el comte 

ja pensava en reformar la normativa perquè va demanar una còpia de les de Sardenya al 

capità de la vila d’Iglesias. Com s’especifica en la missiva en què es va fer la petició del 

trasllat, el comte Pere volia redactar-ne unes de semblants per a les mines de Falset o, si 

més no, prendre’n allò més interessant. Finalment, la reforma es va produir l’any 1352 

però la normativa sarda no va tenir cap mena d’influència sobre les noves disposicions 

que es van establir al domini comtal de Prades aquell any. En qualsevol cas, aquesta 

dada mostra la implicació hi que tenia l’infant Pere. 

Els canvis experimentats en el text normatiu giraven al voltant de dos eixos bàsics 

que eren complementaris: afavorir els miners i augmentar les rendes del mateix comte. 

És a dir, a més de ser un instrument regulador, les ordinacions també pretenien atraure 

gent per treballar en aquesta activitat i consolidar-hi la que ja ho feia. Precisament, la 
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modificació constant dels percentatges de partició de la producció entre el comte i els 

miners, va ser la diferència més destacable que hi va haver entre les diverses 

ordinacions. Aquest va ser el precepte que es va modificar en les tres promulgacions 

que van veure la llum en pocs anys de diferència: 1344, 1348 i 1352.  

En tot cas, malgrat que van variar els barems de partició, la base estructural del 

sistema de repartiment es va mantenir: els miners havien d’entregar al comte una part de 

les “menes” d’argent explotades o de l’argent fi que se’n produís, a canvi de la llicència 

per poder explotar les mines. Per tant, el benefici econòmic dels miners provenia i 

depenia exclusivament de la troballa de “menes” amb argent. A més, d’aquesta manera, 

la forma més directa d’impulsar l’activitat minera i estimular l’extracció del mineral era 

incidir en el sistema de partició, perquè permetia compaginar la dualitat d’interessos. És 

a dir, tot i que els canvis responien a la voluntat i als interessos del comte Pere, aquest 

també havia de tenir en compte el benefici dels possibles explotadors per fer atractiva la 

inversió.  

En essència, doncs, l’administració comtal no explotava directament les mines, 

sinó que en cedia els drets d’explotació a companyies de particulars a canvi d’un 

percentatge de la producció. En altres paraules, per norma general, no era una feina 

remunerada directament pel comte. No s’ha d’oblidar el marc feudal en el que es 

desenvolupava tota l’activitat minera del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. Tant les mines com els recursos minerals que s’hi extreien eren del comte i, 

per tant, era ell mateix qui: d’una banda, en determinava les condicions d’explotació i, 

de l’altra, establia les bases del repartiment de l’argent produït. L’objectiu del comte, 

però, era el mateix que el dels miners: treure benefici de l’explotació.  

Aquesta situació va propiciar la creació de diverses companyies o societats mineres 

dedicades a l’explotació de l’argent. La configuració de les quals era heterogènia i no 

responia a cap norma establerta. De fet, qualsevol persona, sense importar-ne la 

procedència ni la condició social, podia treballar els recursos minerals. L’única condició 

sine qua non era complir i respectar les disposicions de les ordinacions, inclosa 

l’entrega de la part que li corresponia al comte per dret. Fins i tot el cap de la 

cancelleria, a més d’altres oficials comtals, va participar en una de les companyies 

mineres. Per tant, en ocasions, aquestes societats estaven encapçalades per inversors 

més que no pas per miners que treballaven directament a peu de mina. Per tant, en 

aquests casos, calia llogar d’altres persones perquè realitzessin les labors manuals 

d’extracció. 
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Ara bé, tot i que les companyies explotaven de forma autònoma les mines que els 

havien estat concedides a petició prèvia, els mecanismes de control creats per 

l’administració comtal eren rigorosos i les obligacions dels minaires eren molt estrictes. 

Entre d’altres, aquells que explotessin un “cros” no podien abandonar les labors mineres 

durant més de dos mesos a l’any, havien de declarar tota la “mena” i guardar-la al 

castell de Falset el mateix dia de la troballa, havien de lliurar la part corresponent al 

comte per dret —després de fer-ne “assaig”— i, a més, també estaven obligats a vendre-

li la part que els pertanyia. Val a dir, però, que, si l’administrador no podia pagar el preu 

del valor de la part de “mena” o d’argent pertanyent als miners, aquests en podien 

disposar a voluntat després de fondre-la a la foneria comtal. Per tant, en qualsevol dels 

casos, el control que exercia l’administració comtal sobre tot el procés de producció era 

absolut perquè, fins i tot en aquest darrer supòsit, la fusió es duia a terme a les 

instal·lacions del comte. 

En aquest sentit, l’administració comtal va portar un registre acurat de la producció 

per poder, entre d’altres, executar de forma precisa les particions entre comte i miners i 

tenir un control sobre la gestió de l’administrador. Així doncs, els documents de 

comptabilitat i gestió que s’han conservat han permès analitzar diferents aspectes 

relacionats amb l’explotació minera de l’argent. Especialment significatiu ha estat 

l’anàlisi que s’ha dut a terme —de forma indirecta— de les espècies minerals 

explotades i l’estudi del volum de producció d’argent fi. La qual cosa ha estat possible 

perquè aquests llibres d’administració i de comptes contenien informació detallada 

sobre les quantitats de “mena” aportades pels miners i sobre l’argent fi que se 

n’obtindria. 

Pel que fa al tipus de minerals que van ser explotats, en època del comte Pere, 

l’argent fi que es va produir va ser obtingut majoritàriament —i gairebé 

exclusivament— a partir del benefici d’argent natiu i minerals d’argent, com podrien ser 

l’acantita o la clorargirita. De forma esporàdica, també es va registrar l’explotació de 

“menes d’alcofoll” (galena) per a l’obtenció d’argent. Ara bé, les quantitats de metall 

preciós obtingudes a partir del benefici de la galena, que era la primera matèria 

primordial per a l’obtenció del plom, van ser testimonials. Els minerals d’argent —no la 

galena argentífera— van ser la matèria primera bàsica i principal per aconseguir l’argent 

que va gestionar l’administració comtal durant la regència de l’infant Pere.    

Encara que la quantitat total de metall blanc obtingut a partir de les “menes 

d’alcofoll” fos residual i testimonial, aquesta explotació certifica que hi havia una 
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connexió indeslligable entre la mineria del plom i la de l’argent. A pesar que la 

normativa es referia específicament a les explotacions mineres d’argent, és evident que 

no es pot dissociar la producció del metall blanc de l’explotació del plom en un territori 

on l’abundància i la importància de la galena era indubtable. En altres paraules, no s’ha 

de considerar la mineria de la plata com una activitat aïllada perquè, a l’àrea del Molar–

Bellmunt–Falset, també s’hi extreien minerals per obtenir altres metalls com el plom o 

també el coure. En qualsevol cas, els mecanismes de gestió, control i de registre de la 

producció de plom o de coure no eren tan acurats com els del benefici de l’argent, 

perquè no els administrava directament el comte. Per tant, no se n’ha pogut seguir la 

pista de forma tan detallada. 

En aquest sentit, la realitat minerometal·lúrgica de l’àrea del Molar–Bellmunt–

Falset fa que sigui factible pensar que l’infant Pere va creure en les possibilitats 

d’explotar argent a la zona per raó de l’abundància de galena que hi havia. És a dir, és 

possible que el nou comte associés l’explotació d’argent amb l’existència de galena, 

com succeïa a Sardenya. A Iglesias, que va ser una de les principals àrees mineres de 

l’Occident medieval als segles XIII -XIV , s’explotava galena argentífera per a l’obtenció 

de l’argent. En altres paraules, l’infant Pere —que estava vinculat directament amb 

l’illa— potser va creure que es podia exportar el model d’explotació d’Iglesias i, per 

tant, devia portar els mestres sards a Falset el 1343 per determinar si es podia explotar 

argent a partir de la galena falsetana. Finalment, no pas la galena, sinó la descoberta de 

filons rics en minerals d’argent (“menes gentils”) va ser el que va proporcionar la 

possibilitat d’explotar plata al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença. 

Altrament, la riquesa argentífera dels minerals processats a Falset era una de les 

raons —entre d’altres factors— per les quals els percentatges d’argent que exigia el 

comte sobre la producció eren més elevats que en d’altres zones mineres. És a dir, el fet 

que s’explotessin espècies minerals amb quantitats elevades d’argent (plata nativa, 

acantita o clorargirita) permetia al comte exercir una pressió més gran sobre les 

companyies mineres perquè, en teoria, la proporció de metall blanc obtinguda i els 

guanys que n’obtindrien seria major que si es processessin minerals més pobres. En 

altres paraules, com més ample podia ser el marge de benefici de les companyies 

mineres, més gran podia ser la part que podia reclamar-los-en el comte Pere. 

Recíprocament, el profit que n’obtindria —en termes relatius— també seria més elevat. 

Aquesta premissa, basada en la hipòtesi que el marge de maniobra del senyor per fixar 

la quantitat percentual que havien d’aportar els miners que treballessin per compte propi 
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depenia —en part— de la riquesa metal·lífera dels minerals, podria ser extrapolable a 

d’altres contextos, en èpoques diferents i en àrees mineres diverses. 

Val a dir, però, que la rendibilitat de l’explotació no només depenia de la riquesa de 

les espècies minerals beneficiades perquè també calia tenir en compte altres elements: la 

mà d’obra disponible, el volum de recursos minerals existent, les dificultats per trobar i 

accedir als filons, les despeses pròpies de l’explotació, les limitacions tecnològiques del 

moment o la quantitat absoluta de producció, entre d’altres. Amb la qual cosa, la 

qualitat de les “menes” determinava el sistema de partició només en part. A més, tenint 

en compte la dualitat d’interessos que s’ha comentat més amunt, havia de jugar un paper 

fonamental la cerca d’un equilibri de forces a l’hora d’establir el repartiment de la 

producció. Tot i que les condicions de partició les imposava el comte, aquest no podia 

oblidar que calia fer atractiva la mineria de l’argent per potenciar-ne l’explotació.  

Precisament, en les dues primeres ordinacions (les del 1344 i el 1348), els diversos 

percentatges de partició que es van establir estaven regulats per la qualitat de les 

“menes”: en funció de la quantitat de metall blanc que se n’obtingués de cadascuna 

d’elles, s’hi aplicava un barem de partició superior o inferior. Aquesta reflexió, però, no 

és aplicable a partir del 1352, quan les terceres ordinacions van establir un únic 

percentatge de partició en tots els casos. 

Quant a la producció absoluta d’argent fi de les mines del terme de Falset, se n’ha 

pogut determinar el volum per a l’etapa final de la regència del comte Pere i els primers 

anys del comte Joan. Concretament, la producció total aproximada per al període 1352-

1360, tot i que va ser desigual d’un any a l’altre, va assolir els 624’109 kg de metall 

preciós en total. A més, tot i que no s’ha pogut calcular la quantitat de metall preciós 

obtingut durant els primers anys de regència del comte Pere, està documentat que hi va 

haver una producció de plata més o menys continuada i constant —almenys— des del 

1343. Per tant, es pot considerar que les mines de Falset–Bellmunt van tenir un paper 

molt destacat en l’economia del comtat com a font alternativa de recursos.  

És evident que la quantitat de metall preciós que va generar l’explotació de les 

mines falsetanes no és comparable al gran volum que es va assolir a les principals àrees 

mineres de l’Occident medieval, com Iglesias (Sardenya) o Kutná Hora (República 

Txeca) al segle XIV , ni en dimensions ni en continuïtat. Tanmateix, des d’una posició 

secundària respecte a aquests grans centres miners, la magnitud de les explotacions 

mineres de Falset–Bellmunt no és gens menyspreable. Ans al contrari, tot i que la 

repercussió a nivell europeu va ser discreta, aquesta àrea esdevé una de les zones 



8. CONCLUSIONS 

 709

productives de metall preciós a tenir molt en compte en un àmbit més reduït, com 

podria ser —per exemple— Catalunya o el conjunt dels regnes hispànics medievals.  

De fet, la importància d’aquesta producció no va passar desapercebuda per als 

coetanis de l’època, com certifica la menció que en va fer el rei Joan I de Castella a les 

Corts castellanes de Briviesca (Burgos) l’any 1387. El qual va destacar la diligència de 

l’infant Pere com a responsable de la posada en valor de l’explotació minera al comtat 

de les Muntanyes de Prades, aconseguint multiplicar per tres el valor d’aquest domini 

en pocs anys. 

Així doncs, per avaluar la importància i la repercussió de l’explotació minera de 

l’argent al comtat de les muntanyes de Prades i baronia d’Entença, no només s’ha de 

tenir en compte la quantitat total de metall blanc produït. A més de les xifres absolutes, 

cal prendre en consideració també altres elements de caire polític, econòmic, social, 

tècnic, geogràfic o geològic, per exemple. De fet, el rendiment de les mines depenia de 

molts factors: la potestat sobre els recursos minerals, la gestió de l’activitat, les 

condicions d’explotació, l’extensió de l’àrea minera, el nombre de mines en explotació, 

la quantitat de treballadors implicats, les tècniques mineres utilitzades, els processos 

metal·lúrgics emprats, la qualitat i l’abundància dels minerals explotats, la continuïtat 

de la producció, etcètera. Alguns d’aquests elements, de fet, eren incontrolables. Així 

doncs, l’impacte de l’explotació minera de l’argent desenvolupada al terme de Falset a 

mitjan segle XIV  s’ha de valorar tenint en compte el context en què es va desenvolupar i 

les característiques pròpies que va anar adquirint. L’establiment d’aquesta realitat ha de 

permetre calibrar la vertadera importància de la zona minera de Falset-Bellmunt del 

Priorat en comparació d’altres zones mineres productores de plata de la mateixa època. 

Per exemple, al marge de les xifres de producció metal·lífera, el gran volum de 

documentació que es va generar per gestionar i controlar l’explotació minera de l’argent 

ja dóna bona mostra de la grandesa i la rellevància que va assolir aquesta activitat 

durant el període estudiat (1342-1358). 

En definitiva, queda clar que la mineria de l’argent va ser una de les activitats 

econòmiques bàsiques al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en 

època del comte Pere. El fet de no poder disposar de seca pròpia, però, va limitar el 

marge de maniobra de l’infant Pere a l’hora de donar sortida a l’argent fi obtingut.  

En el privilegi de creació del comtat de les Muntanyes de Prades del 1324, el 

monarca Jaume II va establir específicament que els comtes no podrien encunyar 

moneda sinó que haurien d’utilitzar sempre la moneda general i corrent. Això va fer que 
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l’infant Pere hagués de buscar diferents alternatives per treure benefici del metall 

preciós que generaren les mines falsetanes. En principi, la major part de l’argent fi va 

ser enviat cap a Barcelona per ser utilitzat com a primera matèria en l’encunyació de 

moneda a la seca reial de la ciutat. De tota manera, la desena part del metall que 

aconseguia l’administració comtal era entregada al confessor de l’infant Pere, un frare 

del monestir de Santa Maria de Poblet. A més a més, part del metall beneficiat també es 

va fer servir per realitzar una vaixella de luxe, canelobres i un reliquiari (una veracreu). 

Així mateix, en alguna ocasió, els pans d’argent provinents de la foneria comtal també 

es van emprar per fer determinats pagaments. Per tant, la plata que es va produir al 

domini comtal durant la regència de l’infant Pere va tenir diferents usos. La destinació 

final del metall preciós no va ser sempre ni únicament l’encunyació de peces 

monetaries. 

En aquest sentit, el fet que el comte no pogués batre moneda pròpia creiem que ha 

restat notorietat a les mines d’argent medievals del terme de Falset. És a dir, com què el 

metall preciós produït no s’ha pogut associar a cap moneda concreta, la popularitat de 

les mines ha estat menor que si s’hagués pogut establir aquesta assimilació. La manca 

d’un referent monetari ha fet menys coneguda aquesta producció i ha provocat que el 

rastre que va deixar s’hagi anat diluint al llarg del temps.    

A la vista de tot el que s’ha comentat, és evident que la present tesi doctoral ha 

abordat el tema de l’explotació minera de l’argent de forma global. De fet, s’ha tractat 

aquesta qüestió des d’una perspectiva àmplia i tenint en compte tots els factors que hi 

intervenen. Per la qual cosa, s’ha espremut al màxim la informació recollida en la 

documentació d’arxiu, a fi de treure’n tot el partit possible. Ara bé, tot i aquesta visió de 

conjunt, també és cert que l’estudi se centra en un espai i un temps concrets: el comtat 

de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en època del comte Pere (1342-1358).  

A més, per acotar-ho molt més, la major part de l’activitat es va focalitzar al terme 

medieval de Falset. Per tant, tot i que s’ha analitzat la qüestió des de diferents vessants, 

el treball fa palesa una voluntat clarament localista. De fet, un dels propòsits era fer 

visible i situar en el mapa de les mines d’argent medievals l’àrea minera de Falset–

Bellmunt del Priorat. 

En aquet sentit, s’ha assolit l’objectiu principal de definir de forma exhaustiva les 

característiques essencials d’aquesta activitat durant el període estudiat. El següent pas 

ha de ser, inevitablement, fer extensives a un context més ampli les dades obtingudes, 

per poder establir similituds i diferències entre l’explotació minera de l’argent que va 
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tenir lloc a les mines falsetanes a mitjan segle XIV  amb la d’altres explotacions mineres 

properes en el temps i en l’espai. Per realitzar aquestes comparacions, necessàriament, 

calia conèixer a fons el cas concret de les mines de plata del terme de Falset. Per tant, el 

primer pas està fet.   

Per exemple, un dels aspectes més interessants a treballar —que per una qüestió de 

temps i de prioritat d’objectius encara no s’ha abordat— és aprofundir en els precedents 

i el llegat de la normativa minera. Coneixem les característiques i l’evolució de les 

ordinacions del comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença del 1344, 1348 i 

1352. Fins i tot, s’ha corroborat la influència directa que van tenir sobre unes altres 

ordinacions que es van promulgar per explotar els recursos minerals de l’Albiol el 1356. 

Ara per tant, seria interessant conèixer i abordar les similituds i diferències que tenen els 

diversos textos atorgats per l’infant Pere amb d’altres codis miners de l’Occident 

medieval. 

Així mateix, per acabar de calibrar el valor de l’actuació de l’infant Pere sobre la 

mineria de l’argent, també seria interessant avançar en la recerca i resseguir en detall 

l’evolució que va experimentar l’explotació del metall blanc al llarg de la regència del 

comte Joan de Prades (1358-1414). De fet, s’ha pogut constatar que la producció, la 

normativa i els òrgans d’administració —entre d’altres— es van mantenir i consolidar 

durant els primers anys de regència del successor de l’infant Pere. Per tant, hi ha una 

porta oberta a futures recerques.  

En aquest sentit, els textos que s’han transcrit i que es presenten a l’apèndix 

documental poden ser un bon punt de partida. De fet, aquests documents tenen un valor 

fonamental, no només com a base de la recerca que ha conduït fins a la presentació 

d’aquesta tesi doctoral, sinó que també són fonamentals per obrir noves vies de recerca. 

A més a més, tot el treball que s’ha realitzat de buidatge de la documentació de les 

seccions “Prades” i “Entença” de l’Arxiu Ducal de Medinaceli també ha permès 

localitzar una àmplia base documental que permetria poder continuar amb la recerca 

sobre l’explotació minera de l’argent en èpoques posteriors. Començant, com és lògic, 

pel període de regència del fill i successor del comte Pere, el comte Joan de Prades. De 

fet, encara resta molta documentació inèdita a l’Arxiu Ducal de Medinaceli, sobre 

aquest i altres temes relacionats amb el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 

d’Entença. Altrament, també seria interessant poder contrastar les dades que aporta la 

documentació d’arxiu amb els resultats obtinguts a partir de possibles excavacions i 
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prospeccions arqueològiques que es puguin realitzar a la zona. Les possibilitats de 

continuar amb la recerca, doncs, són extraordinàriament àmplies. 
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