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Introducció 

A la Hispania d'epoca visigoda el model d'explotació per excel.lencia 
continuava essent, segons sembla, el característic de Epoca baiximperial, aquel1 
al qual Domenico Vera ha denorninat "villa colonica" -un tipus d'explotació basa- 
da en el "modo di produzione co1onico"-', en la qual la unitat de treball pro- 
ductiva és el colonus2, un home de condició jurídicament lliure que actua com a 
conductor (arrendatari) d'una petita finca rural (agellus) i es posa el1 i la seva 
farnília sota el patronat d'un dominus (senyor poderós), el qual, des d'aquell 
moment assumir5 els impostos i les c5rregues fiscals de la familia de coloni a 
canvi que aquesta treballi una de les seves parcel.les i faci prestacions de trebaíl 
gratuites en les terres personals del dominus. Així, mentre que en el mode de 
producció esclavista, les uillae (vikles) eren treballades per grans grups d'esclaus 
que vivien tots junts en la p a n  dominica (la part residencial de la vibla), els colo- 
ni, o bé vivien en fam'lia al costat del camp que treballaven, o bé, en petits llo- 
garets rurals; tot i aix6, cal tenir en compte que, en realitat, el colonat no respon 
a un model únic, sinó que presenta nombroses variants3. 

Aquest estudi s'insereix en la línia d'investigació del Crup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAP, 
Grup de Recerca de Qualitat de la Generalitat de Catalunya, no 2001SGR-00011, i s'ha realitzat grhcies a la 
concessió del projecte d'investigació BHA2001-3665, subvencionat pel <Ministerio de Ciencia y Tecnología.. 
Adreca web: http://www.ub.es/grat/gratOl.htrn. 

1. VERA, 1983: 489-533; 1986: 367-447. 
2. A Gallia, Bn'tannia i Hispania les grans uillae baiximperials excavades semblen seguir un sistema 

de gestió que descansa en el fraccionament territorial i en I'explotació per colons lliures (PERCNAL, 1976). 
Pel cas peninsular, vegeu GARC~A MORENO, 1977: 247-256. D~AZ MART~NEZ, 1992-1993: 297-309. Sobre la 
historiografia del colonat: CARRIÉ, 1982: 351-370; 1983: 205-251; contra: MARCONE, 1985: 513-520. Vegeu 
també: JONES, 1958: 1-13. Sobre les condicions laborals dels contractes d'arrendament dels coloni, vegeu 
VERA, 1997: 185-224. 

3. VERA, 1993: 148. 
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La crisis de l'economia esclavista va fer que, a partir del s. N, el model 
d'explotació en base al colonat es generalitzés i s'acabés imposant prhcticament 
arreu, perb, al mateix temps, va fer que es modifiqués l'estatut del colonus, qui 
va passar a estar iligat ad aeternum a la tema que treballava. Ja al llarg del Baix 
Imperi, pero, sobretot, amb l'aparició dels diferents regnes germhnics occiden- 
tals4, la condició del colonus corn a home lliure s'anh degradant i, paulatinament, 
va passar a considerar-se'l corn un seruus (és a dir, "esclau", o rnillor encara, 
"dependent")5. Com a conseqüencia, les diferents categories de camperols 
dependents d'epoca baiximperial van tendir, de manera progressiva, a homoge- 
neitzar-se jurídicament sota l'estatut de semi, tal corn recull la Lex Vzsigothorum, 
la qual reconeix el mateix estatut davant la llei als esclaus, als lliberts i als iliures 
en relació de patrocini6. Y, corn a conseqüencia, manumittere va deixar d'utilit- 
zar-se en el sentit classic de la paraula, per passar a significar el trencament dels 
vincles de dependencia. 

Tot i que aquesta és l'explicació mes estandarditzada sobre la nova rea- 
litat del colonat en el Baix Imperi i la seva evolució en els regnes germhnics dels 
segles V-VIII, Francesco De Martino7 en discrepa -partint, principalment, de 
documentació d'epoca carolíngia- en considerar que el colonus sempre va gau- 
dir d'absoluta ilibertat per moure's segons els seus interessos, i que una obliga- 
ció tan rígida corn la de restar lligat a la terra que conreava hauria anat en contra 
de tota logica, i també, dels propis interessos del colonus i del dominus. Ara bé, 
en contra d'aixb es pot objectar que la insistencia mostrada per diverses ileis con- 
tingudes en la Lex Vzsigothorurn tendents a evitar la fugida dels semi -categoria 
en la que han quedat inclosos els antics coloni- indicaria que hi havia una volun- 
tat molt insistent perque els dependents no abandonin els seus senyors. 

4. Salvia de Marsella, autor que escriu entre el 435 i el 440, explica corn la majoria dels camperols Iliu- 
res arruinats acudien als poderosos cercant protecció i que, renunciant fins i tot a la seva Ilibertat, es Iliura- 
ven a ells en tots els sentits: Saluianus Massaliensis, Degubernatione Dei, V, 8, 38-45. 

5. La fiació legal del colonur a la tema que treballa apareix amb Constantí 1 (306-337) i sembla san- 
cionar legalment una situació preexistent: Codm Theodosianus, V, 17, 1 (332). Amb relació a la situació dels 
coloni imperials i privats durant I'Imperi roma, vegeu VERA, 1983: 489-533; 1986: 367-447; 1998: 293-338; 
2001: 613-633. Respecte dels textos legals que es refereixen al colonat, vegeu: ROSAFIO, 2002: 127-214. 

6. Lex migothorum, VIII, 1, 1. Cf. VI, 4, 2. En opinió de Peter Donald KING (1972: 161), els visigots 
ignoraven la distinció entre semilliures i esclaus i, per aix6, jurídicament, els assimilen. Ara bé, en la meva 
opinió, en aquesta assimiiació legal tindrien un gran interes els domini mateixos, que en serien els princi- 
pals beneficiaris, per la qual cosa comparteixo I'opinió expressada per Francesco DE MARTINO (1987: 834) 
en considerar que aquesta igualació entre coloni i serui seria un fet intencionat i no el resultat d'una con- 
fusió de l'estatut jurídic i social d'ambdues classes. En relació als acords i desacords entre els aristbcrates 
hispanoromans i els nous amos germinics, vegeu VILELLA MASANA; MAYMÓ CAPDEVILA, 2000-2002: 193- 
236. 

7. DE MARTINO, 1987: 819 i 835. A partir d'aquest raonament, aquest autor exclou, per a Hispnnia, la 
continuitat del colonat roma sota altres formes o noms (DE MARTINO, 1987: 825-826). 



La problematica textual: l'absencia dels colons a les fonts d'epoca 
visigoda 

Tot i que els coloni bé devien resultar omnipresents en la gran propie- 
tat dispersa característica de la Hispania visigoda, resulta estrany que ben 
poques fonts contemporhnies ens en parlin8. Els coloni -i una colonica- només 
són explícitament esmentats en la donatio i en el testamentum de Vicenc 
d'Osca9 i en un document de caracter conciliarlO; ara bé, cal tenir en compte 
que es tracta de dos testimonis anteriors a la publicació de la Lex Visigothorum, 
on el terme ja ha perdut tota significació legal. Tot i aixb, de manera conven- 
cional s'ha interpretat que algunes lleis de la Lex Irisigothorum i algunes de les 
Formulae Visigothicae es refereixen als colons, encara que no els esmentin 
expressamentll. 

Els treballadors rurals esmentats en la documentació d'epoca visigoda 
reben una amplia varietat de denominacions, la qual cosa no vol dir que existís 
una gran diversitat de categories en el seu si. Generalment, la legislació visigoda 
utilitza seruus per a referir-se a aquests dependents. Un altre terme molt emprat 
tant en la legislació civil12 com en la religiosa13 és el de mancipia, i, en aquest 
sentit, cal remarcar que la Lex Esigothorum distingeix entre semi i manciphl4, 
tot i que, en realitat, es tracta de dues categories de persones subpatrocinio15. 
ES possible, també, que les fonts visigodes facin servir altres denominacions que 
encobreixin l'existencia dels coloni, com ara: r u s t i c ~ s ~ ~ ,  mticanus" o seruulus18. 
Així mateix, no seria gens estrany que els clientes d'Opila19 i els soldats que van 
ser recaptats entre els camperols de les terres de la dona de Teudis (531-548) per 
tal de donar suport a la seva candidatura a la reialZ0 també fossin coloni. 1, per 

8. Amb relació a I'estatut dels dependents a la Hispania visigoda, vegeu: VERLINDEN, 1934: 322-364. 
DIESNER, 1970. CLAUDE, 1980: 181. CASTELLANOS GARCÍA, 1998: 451-460. SAN2 SERRANO, 2000: 395- 
424. 

9. VINCENTIVS OSCENSIS, Domtio (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 60, 1. 18-19); Testamentum (ed. 
FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 64, 1. 5). 

10. Concilium Hispalense 11 (619), c. 3. 
11. Lex Visigothorum, V, 4, 13; V, 4, 19; X, 1, 13; X, 1, 15; X, 1, 19; cf.: Formulae V s i g o t h i c ~  36-37 

(sobre homes lliures que cerquen la protecció d'un patró iureprecario). 
12. Els mancipia apareixen freqüentment en les lleis contingudes a la Lex Vsigothorum (111, 4, 11; V, 7, 

1-2; XII, 3, 12) i, també, a la Formula Migotbica, 21. 
13. Concilium Hispalense 1 (590), c. 1-2; Concilium Toletanum 1V (633, c. 68; Concilium Toletanum X 

(656), Item aliud decretum; Concilium Toletanum XVI (699, c.  5. 
14. Lex Viigothorum, V, 7 ,  2. 
15 VINCENTIVS OSCENSIS, Testamentum (ed. FORTACÍN PIEDRAFITA, 1983: 63, Iín. 8 i 15). 
16. Vitdepatmm Emeretensium, 5, 3; Lex Viigothorum, 111, 3, 9; Formula VU-igothica, 21. 
17. ZOSIMVS, Historia noua, VI, 4, 3; Lex Vsigothorum, VI, 1, 5; VI, 4, 3. 
18. OROSNS, Historiarum aduersum paganos libri, VII, 40, 6. 
19. VIVES GATELL, 1969: 90, núm. 287. 
20. PROCOPNS, De bello Gothico, V, 12, 51. 
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acabar, potser es referirien als coloni les lleis militars de Wamba (672-680) i 
d'Ervigi (680-687) que ordenen la col.laboració de les mazores locipersonae en 
la defensa del territori estatal i que els obliga a acudir a la crida reial amb la de- 
sena part dels seus dependents ja armats21. 

Per tant, encara que les fonts no els esmentin, no es pot assumir que 
aquests haguessin desaparegut, sobretot, si tenim en compte que apareixen 
explícitament citats en documents del mateix període procedents de la resta dels 
regnes de l'occident germanic, per bé que el seu estatut hagués evolucionat de 
manera diferent en cadascuna d'aquestes regions. L'any 484, en 1'Africa contro- 
lada pels vandals, el rei Huneric (477-484) va sotrnetre a la condició de colonus 
una part dels bisbes catolics que s'oposaven a la seva política proarriana, la qual 
cosa vol dir que la condició jurídica del colonat nordafrica no distava molt de 
l 'esclavit~d~~. 

La situació del colonus a la Gallia merovíngia s'observa prou bé en el 
testament de Remigi de Reims -datat en 532/533- en que els coloni in Portensi 
territorio (actual Chateau-Porcien) apareixen com un grup a part de la resta de 
dependents, pero es fa notar que són herencia dels seus pares i del seu germa 
Principi, bisbe de Soissons. A mes, el fet que Remigi els regali a I'Església de 
Reims permet constatar que estan lügats a aquestes terres i que, per tant, els con- 
sidera com a part integrant del seu patrimoni personal, igual que els e s ~ l a u s ~ ~ .  1 
el mateix passa el 632, en la carta de donació de l'ager Solemniacensis a l'abat 
Rimaclus feta per Eligi, on es distingeix entre originarii, inquilini i seruP4, tot i 
que queda forca patent l'estatut servil de tots tres. 

Ara bé, mentre que a l'Africa vandala i a la Gallia merovíngia, la situa- 
ció de llibertat del colonus ha degenerat en la servitud, en canvi, no succeí així 
en la Italia ostrogoda del s. VII. Segons els estudis de Domenico Vera, el colonus 
italia era un home lliure que encara conservava la seva capacitat jurídica per a 
tutelar els seus propis interessos i la identificació entre el seruus rural i el colo- 
nus lliure mai no es troben en el pla jurídicZ5. 

21. iex V&igothorum, M, 2, 8 i 9. Segons Luis A. GARC~A MORENO (1974: 110, era normal la presen- 
cia de semi en la guerra al costat dels seus patrons. 

22. FERRANDVS, Wta sancti Fulgentii, 3; Notitia prouinciarum et ciuitatum Afncae (ed. Colpus scrip- 
torum ecclesiasticorum Latinorum, vol. VII, 1881: 134, 1. 9). Amb relació a aquest testimoni, vegeu VILELLA 
MASANA, 2002: 467. 

23. REMIGNS REMENSIS, Testamentum, apud HINCMARVS, Wta Remigii, 32; CASTELLANOS GARCfA, 
2000: 224-225. Vegeu també JONES; GRiERSON; CROOK, 1957: 356-373. 

24. EHGNS, Chatta cessionls Solaniacensls, 1. 
25. VERA, 1993: 147 i 161. 



L'explotació de les propietats de l'Església i els seus dependents 

La gran propietat eclesiastica peninsular tarnbé s'explotava amb base en 
el model de producció colonic. Les vies per mitja de les quals 1'Església anava 
incrementant el seu patrimoni -principalment, herencies i donacions- feien que 
aquest estigués integrat per tot un seguit de petites unitats autonomes forga dis- 
perses entre si. Per aixo, una part d'aquestes parcel.les eren objecte d'un sistema 
de gestió indirecta i es lliuraven a gent d'estatut jurídic molt divers perque les 
explotessin. Tots ells, pero, estaven obligats a pagar unes rendes -bé en especie 
o bé en metal4ic- i a realitzar diverses prestacions de treball personal. Entre 
aquests dependents, destaquen, molt especialment, els semi -entre els quals hi 
hauria reductes dels antics coloni assimilades a la resta de semi- i els clergues 
sub patrocinio ecclesiae -probablement, antics semi emancipas, en tots dos 
casos, es tractava de persones adscrites a la terra que treballavenZ6. 

Pel que fa als seus dependents, 1'Església visigoda n'establia dos tipus 
netament diferenciats: els domestici i la familb ecclesiae (amb les variants de 
farnzlia semomm o familia mona~terii)~~. A partir de I'oposició que s'estableix 
entre aquestes dues categories cal considerar que els primers eren el personal del 
palau episcopal o dels monestirs encarregat d'assistir els clergues en les seves 
necessitats quotidianes i que el terme familia ecclesiae al4udiria als dependents 
que treballaven les propietats mrals eclesiastiquesB. Es tractaria d'un grup forga 
heterogeni i, pel que sembla, hi hauria diferents graus en el seu siz9. En principi, 
les familiae ecclesiae havien de trebaliar només el patrimoni pertanyent a la dio- 
cesi, pero, tal com sabem per la denúncia feta al 111 concili de Braga (675) era 
un abús forga generalitzat que els bisbes utilitzessin els dependents eclesiastics 
en l'explotació dels seus patrimonis personals30. 

26. Concilium Hispaknse 11 (619), c. 3. 
27. Concilium Caesaraugustanum 111 (691), c. 4. La designació de familia seruorum apareix a la DiuiMo 

Theodomin (6, 1) i la de familia momtm'i  a Valeri del Bierzo (Degenere monacborurn, 1). Altrament, és 
molt possible que les designacions de famulus que ens vobem a Brauli de Saragossa (Epistula, 17) o de 
puer familia& que ens ofereixen les VTtaepatrum Emeretm'um (4, 7) també facin referencia a membres 
d'aquesta familia ecclesiae. 

28. Es vacta d'un terme que apareix sovint en la legislació conciliar visigoda, pero no en la sueva: 
Concilium Hispalense 1 (590), c.  1; Concilzum Hispalme 11 (619), c.  8; Concilium Toletanum IV (633), c.  
67, 69, 70 i 74; Concilium Toletanum VI (638), c. 9 i 10; Concilium Toletanum M (655), c. 11; Concilium 
Toletanum X (656), Item aliud decretum; Concilium Emeritense (6661, c. 15, 17, 18 i 20; Concilium 
Toletanum XJ (6751, c. 6; Concilium Bracarense 111 (675), c. 8; Concilium Caesaraugustanum 111 (691), c. 
4; cf. im V?&igorborum, IV, 5 ,  7 (675). 

29. Concilium Emeritense (666), c. 17. En relació als integrants d'aquestes familiae, vegeu D~AZ 
MARTfNEZ, 1995: 58-60. 

30. Aquells que hagin actuat akí hauran de compensar el perjudici en I'explotació dels patrimonis ecle- 
siastics amb els seus béns personals: Concilium Bracarense 111 (6751, c. 8. En epoca visigoda, era forca habi- 
tual que eis bisbes alienessin part del patrimoni eclesiastic i el fusionessin dins del seu patrimoni familiar i 
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Per I'Església, els seus semi, a més d'una forca de treball molt important, 
també eren un signe visible de riquesa. Tant es així que, en el XVI concili de 
Toledo ( 6 9 3 ,  la rendibilitat d'una parroquia rural es va estipular amb base als 
manc@ia que hi treballaven: només aquelles que en tinguessin deu o més 
podrien tenir el seu propi prevere3l. Per tot aixb, els bisbes estaven molt preo- 
cupats a mantenir el nombre dels seus dependents i, en la mesura del possible, 
a augmentar-lo mitjancant diversos procediments: convertint en esclaus els fills 
dels c l e r g u e ~ ~ ~ ,  predicant que senyors laics encomanessin els seus lliberts a 
1'E~glésia~~ i convertint als dependents eclesiastics a la vida clerical3*. 

La mnumissió dels dependents eclesihtics considerada com a alie- 
nació patrimonial 

Com que els dependents eclesiastics eren part integrant del patrimoni de 
cada seu episcopal, la seva manumissió era objecte d'una estricta regulació que 
posma moltes condicions i, en definitiva, dificultava la seva eman~ipació3~. 
Només en alguns casos molt excepcionals, els bisbes podien alliberar alguns dels 
seus semi ecclesiae benernem'ti sense necessitat de compensar res per ells i, fins 
i tot, els podien dotar amb béns per valor equivalent a vint s0lidi3~. Ara bé, 

que niiressin més pels seus béns personals que pels de l'Església, els quals, a més, explotaven en benefici 
propi. Així, era forca comú que el bisbe visqués dels béns eclesiastics i no de les seves propietats perso- 
nals: Concilium Hispalense 1 (5901, c. 2. En aquest sentit, vegeu I'estudi de DE JUAN, 1998: 167-180. 

31. Concilium Toletanum XVI (6931, c. 5. Aquesta decisió suposa l'evolució d'una norma precedent, 
vigent practicament durant un segle, suficientment indicativa de la preocupació de 1'Església per optimitzar 
la gestió dels seus patrimonis mrals: Concilium Toletanum (597), c. 2. 

32. Concilium Toletanum M (6551, c. 10. Es tracta d'una disposició també sancionada pel poder civil: 
I;ex Vigothorum, V, 1, 4. 

33. Concilium Toletanum 111 (5891, c. 6; Concilium Toletanum IV (6331, c. 72. 
34. Valeri del Bierzo (De genere monachorum, 1) menciona com un fet habitual que s'ordenés com a 

monjos els fils dels dependents del monestir. 1, igualment, els llibem eclesiastics també podien ser orde- 
na@ com a clergues (Concilium Toletanum N [6331, c. 74; cf. Concilium Toletanum M [6551, c. 111, espe- 
cialrnent, davant la necessitat de clergues a les panbquies, una realitat que va suposar I'elecció de preveres 
entre els membres de la familia ecclesiae (Concilium Emwltense [6661, c. 18). Ara bé, no s'actuava així arnb 
els que estaven sotmesos servilment, o mitjancant patrocini, a laics, ja que no podien ser ordenats sense el 
consentiment del seu amo: Concilium Toletanum 1 (4001, c. 10; Capit. Mart. (5721, c. 46-47; Concllium 
Toletanum IV (6331, c. 73; aquesta legislació, no obstant aixb, és hereva de la tradició legal romana: Nouella 
Valentiniani, 35, 3 i 6 (452). Una disposició continguda en la col,lecció canbnica d'Elvira (c. 80) també trac- 
ta sobre aquesta qüestió, pero no resulta Bcil datar-la atesa la problematica textual que genera aquest Ilis- 
tat de canons (VILELLA MASANA; BARREDA EDO, 2002: 545-5791, 

35. La manumissió dels dependents eclesiastics estava minuciosament regulada i restringida per gaire- 
bé una desena de canons: Concilium Agathense (5061, c. 49; Concilium Hispaknse 1 (5901, c. 1; Concllium 
Toletanum IV (6331, c. 67-70; Concilium Toletanum IX (655), c. 11; Concilium Toletanum X (656), Item aliud 
decretum; Concilium Em' tense  (6661, c. 20; Concilium Caesaraugustanum (6911, c. 4. 

36. Concilium Agathense (5061, c. 7.  
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aquests casos havien d'estar degudament justificats, perque, si no, el successor 
del bisbe benefactor podia revocar la decisió del seu antecessor. Per tant, la 
manumissió dels dependents eclesihstics era considerada des d'un punt de vista 
jurídic patrimonial i, en realitat, se la considerava com una manera més d'alienar 
les propietats eclesiastiques; per aixb, 1'Església es mostrava reticent a l'hora d'a- 
liiberar als seus semi. Ara bé, a nivel1 personal, no tots els bisbes compartien 
aquestes idees i miraven d'ultrapassar els límits canbnics establerts. Sovint, perb, 
la seva actuació era objecte de la rectificació del bisbe successor. En aquest sen- 
tit, resulta molt il.lustratiu l'enfrontament entre el bisbe Masona de Merida i el seu 
ardiaca, Eleuteri, desencadenat per les manumissions realitzades pel primer, pos- 
trat al seu llit, i que aquest últim promet anul.lar tan bon punt es produeixi la 
mort de l'agonitzant i el1 sigui elegit el nou bisbe3'. 

Igualment, cal recordar aquí la problemhtica darrera voluntat del bisbe 
Ricimir de Dumium (actual Dume), de la qual se'n derivava un enorme greuge 
econbmic a les propietats de la seva seu, i que, entre altres qüestions, implicava 
la manumissió d'alguns dels seus dependents i el lliurament de cinc-cents man- 
cipia com a dot. Aquest testament fou impugnat per Fructuós, el successor de 
Ricimir, i anul.lat pel X concili de Toledo (656)3*. Les condicions del difunt van 
ser trobades inacceptables, ates que no es podia consentir que l'exercici de la 
caritat episcopal -una activitat que, no obstant aixb, segons les ensenyances dels 
teolegs cristians, anava estretament liigada a les possibilitats de salvació de tot 
difunt- ocasionés la pauperització de l'Església, sobretot, quan només un anys 
abans, el M concili de Toledo (655) havia denunciat la preocupant niina de les 
esglésies parroquials i dels monestirs com a conseqüencia de la insolentia uel 
incuria dels bis be^^^. 

Per tant, no resulta estrany que els concilis visigots destinessin una bona 
part dels seus esforcos a estendre a la manumissió d'esclaus totes les dificultats 
legals que limitaven qualsevol altra venda o donació del patrimoni e~lesihstic*~. 
Tot i que els concilis que més es van dedicar a legislar sobre els lliberts ecle- 
siastics foren el IV i el M concili de Toledo (633 i 638, respectivament), aquesta 
qüestió apareix freqüentrnent en la legislació conciliar visigoda, perb no en la 
sueva. Així, l'emancipació dels semi i, també, l'estatut i les condicions de vida 
dels lliberts eclesihstics estaven minuciosament regulades i restringides, princi- 

37. Vitaepatmm Emeretensium, 5, 13. 
38. Concilium Toietanum X (650, Item aliud decretum. El cas de Ricimir no evidencia altra cosa sinó la 

tensió latent entre els dos principis rectors de la gestió econbmica episcopal: la curapaupmm i la curapatn- 
monii. 1 la resolució del X concili de Toledo és clara: tot bisbe ha de tenir cura dels seus pobres, perb sense 
que aixb ocasioni un perjudici al patrimoni de la seva seu (vegeu BUENACASA PÉREZ, 2004, en premsa). 

39. Concilium Toletanum M (655), c. 2. 
40. Arnb relació a les dificultats per a la manumissió dels s m i  eclesiAstics: ZIEGLER, 1930: 181. 

MART~NEZ DIEZ, 1959: 133-146. CLAUDE, 1980: 168-176. Sobre la manumissió d'esclaus i els deures dels 
lliberts: KING, 1972: 179-182. GoNZ~LEZ-COBOS DAVILA, 1991: 417-418. 
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palment, per vint-i-dos chnons41, els quals a més d'aclarir quines havien de ser 
les compensacions necessaries, es preocupaven també d'evitar que els lliberts 
escapessin al control eclesihsti~~~. Pel que fa a la legislació civil, és en la Lex 
Visigothormm on es troben recollides les lleis sobre el tema de les manumissions, 
de la seva revocació, del testimoni dels lliberts i dels processos de liibertat43. 

En conseqü2ncia, ates que I'Església no volia renunciar a un bé que con- 
siderava possessió ~ e v a ~ ~ ,  les manumissions no eren plenes sinó que els líiberts 
quedaven sota el patrocini eclesiastic (retento obsequio ecclesiae manum~ttantur)~~i 
continuaven duent a terme les mateixes funcions que fins aleshores. A més, ni els 
fiüs del lliberts eclesiastics ni els seus descendents tampoc no podran eludir mai 
I'obsequium ecclesiae, ni podran casar-se amb gent de condició jurídicament Uiu- 
re46; almenys fins als temps de Wamba, qui, segons sembla, l'any 675 va publicar 
una llei que ordenava justament el contrari4' i, a partir d'aquest moment, aquesta 
norma deixa d'apareixer en la legislació canbnica. Només existia un tipus de manu- 
missió en que la llibertat era plena, perb, per fer-ho possible, s'havien d'oferir dos 
esclaus del mateix valor i peculi davant un concili de bisbes, els quals, un cop veri- 
ficada la qualitat de la compensació, havien de signar la carta de Ilibertar'*. 

Segons la legislació civil, quan la cerirnbnia d'alliberament tenia iioc en 
una església, els lliberts rebien la ciutadania romana4'; una disposició que recor- 
da la legislació romana amb relació als esclaus dels jueus i que, in extremis, deri- 
va de I'adopció de la ilei de Constanti dirigida al bisbe Osi de Cbrdova que 
institucionalitzava la manumissio in e c ~ l e s h ~ ~ .  

41. Concilium Agathare (506), c. 49; Concilium Toletanum 111 (5891, c. 6; Concilium H i s p a h e  1 (590), 
c. 1; Concilium H i s p a h e  11 (619), c. 8; Concilium Toletanum N (633), c. 67-71 i 74; Concilium Toletunum 
VI (638), c. 9-10; Concilium Toletanum M (655), c. 11-16; Concilium Toletanum X (656), Item aliud decre- 
tum; Concilium Emeritare (6661, c. 20-21; Concilium Caesaraugustunum (690, c. 4. 

42. Cf. Concilium Toletanum XIII (683), c. 6, on s'indica clarament que els liberti i els semi estan units 
en la noció de servei (setuitui). 

43. IRX Viigothomm, V, 7, 1-20. 
44. IRX Visigothomrn, IV, 5, 7 (675); V, 1, 2-4 
45. Conctlium Agathense (5061, c. 49; Concilium Toletanum 111 (589), c. 6; Concilium Toletanurn N 

(633), c. 70; Concilium Toletanum M (6551, c. 14-15; Concilium Emeritense (6661, c. 20; cf. Lex 
Viigothomm, N, 5, 7 (675); V, 1, 4. 

46. Concilium Toletanum IX (655), c. 13-14; Concilium Emeriteme (660, c. 20. 
47. Lex Vigoothoomm, N, 5, 7 (675). 
48. Concilium Toletanum N (6331, c. 68. Ara bé, com la resta dels lliberts eclesiastics sub patrocinio, 

no podra testificar mai en contra de 1'Església a la que pertanyia o tornara al seu estat servil. 
49. Lex Viigotbomm, XII, 2 ,  13-14; Formula Viiigotbica, 2-6. Cf. VINCENTNS OSCENSIS, Testamentum 

(ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 64, 1. 3-4). 
50. Codex Theodosianui, N, 7, 1 (321) [= Coda Iwianus, 1, 13, 2 (32111. Pel que fa a la legislació roma- 

na que prohibia als jueus tenir esclaus cristians, vegeu: Coda  Theodosianui, XVI, 9, 1 (3351, de Constantí; 
XVI, 9, 2 (339), de Constanci 11; XVI, 9, 3 (415), 4 (417) i 5 (4231, d'Honori i Teodosi 11; ara bé, en cap d'e- 
Iles s'esmenta que el lliben adquireixi la ciutadania romana. La primera d'aquestes Ileis, emesa per Constantí 
el 2ld'octubre del 335, fou incorporada posteriorment en el Breuiarium Alarici (XVI, 1,4). 
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La vindació sub patrocinio deis lliberts eclesi~tics: drets i obli- 
gacions 

Una cop emancipats, els lliberts eclesihstics quedaven units a 1'Església 
per un doble vincle: el del patrocinium, que obligava a 1'Església a donar ajuda 
i protecció als lliberts en la seva persona i peculi; i el de l'obsequium, que obli- 
gava als lliberts a mostrar gratitud, respecte i determinats serveis útils a la seva 
patrona. Pel que fa a les manumissions civils, la legislació d'Ervigi establia la dis- 
tinció entre el libertus idoneus (= el llibert total) i el libertus inferior (= el llibert 
sub patrocinio; al qual assirnila amb el rus t i~anus)~~,  ara bé, la més habitual 
també era la retentopatrocinio, que deixava al Uibert en relació de dependencia 
amb respecte del seu dominus. Khindasvint (642-653), en un intent per huma- 
nitzar la posició dels lliberts, va decretar que, si en la carta de manumissió no 
s'explicitava cap estipulació restrictiva, el llibert gaudiria d'una llibertat total52. 

L'emancipació eclesiastica sub patrocinio permetia un equilibri entre els 
principis espirituals de la caritat i els més practics del pensament econbmic, com 
s'evidencia en el testament de Remigi de Reims -datat el 532/533-. En ell, es va 
alliberar a un 40% dels semi eclesia~tics~~. Ara bé, aquesta decisió no va repre- 
sentar cap perjudici a la seva església, ates que no van rebre cap propietat i, a 
més, van restar sota patrocini eclesiastic5*. 

Igualment interessant resulta el cas de Viceng d'Osca. Ja en la seva dona- 
ció al monestir d'Asán -realitzada el 29 de setembre del 551, quan encara era 
diaca-, va emancipar a alguns dels seus dependents dotant-los amb alguns 
b é n ~ ~ ~ .  1, de la mateixa manera, en el seu posterior testament -datat entorn del 
576 ,  va procedir a ordenar noves manumissions. Per poder fer-ho, s'empararia 
en que, ja en la donatio anterior havia lliurat al monestir d'Asán un patrimoni 
molt dispers, integrat per unes 30 porciones, i en que, en la seva darrera volun- 
tat, feia hereva de la resta dels seus béns l'església d ' ~ s c a ~ ~ .  És per aixb, sens 
dubte, que el testament comenca subratllant els beneficis econbmics que ha 
aportat a 1'Església al llarg de la seva vida i, d'aquesta manera, un cop ha evi- 
denciat hmpliament la compensació econbmica pot procedir a assenyalar les 

51. Lex Viigothorum, VI, 1, 5. 
52. Lex Visigothorum, V, 7, 14. Pel que fa a les manumissions civüs, vegeu: VERLINDEN, 1934: 357-361; 

MARTfNEZ DfEZ, 1959: 136-144. ORS, 1960: 275-281. CLAUDE, 1980: 166. Sobre el patrocini, vegeu: HAHN, 
1968: 261-276. JONES, 1973: 774-778. GONaEZ-COBOS DAVILA, 1997: 487-514. 

53. REMIGNS REMENSIS, Testamentum, apud HINCMARVS, Vita Remigii, 32. 
54. Segons considera Domenico VERA (1993: 158), aixb complicava la situació de I'emancipat i potser 

feia la llibertat menys desitjable. 
55. VINCENTiVS OSCENSIS, Donatio (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 61, 1. 5-7). 
56. ID., Donatio (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 59, 1. 19-60, 1. 20); ID., Testumenlum (ed. 

FORTACfN PIEDRAFITA, 1983: 62, 1. 26-63, 1. 4). Pel que fa a la identificació dels topbnims que formaven 
el pairimoni dispers de Vicenc, vegeu ARIÑO GIL; DfAZ MART~NEZ, 2003: 226-231. 
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seves vuit manumissions individuals i les dues de grup5' -i és possible que n'hi 
haguks alguna més, ja que el text, en aquesta part, ha perdut sis línies i mitja-. 
Tots els lliberts excepte tres- reberen, a més de la iiibertat, alguns béns dotals. 
El text acaba certificant que les correccions i raspadures del pergarní són obra 
seva perque, posteriorment, aquestes no siguin motiu d'impugnació. 1, precisa- 
ment, la darrera frase del document -inacabada-, comenca prenent les mesures 
legals per evitar que algú pugui anublar la seva última v ~ l u n t a t ~ ~ .  Sens dubte, 
Vicene tractava d'obstaculitzar que un successor massa avar pogués considerar 
excessives les seves disposicions testamentaries i mirés dJanul.lar-les. 

Segons com s'estipulés la manumissió, el llibert podia conservar el seu 
p e ~ u l i ~ ~ ,  el qual, pero, no podia sortir del patrocini eclesiastic: el llibert no podia 
desfer-se de res de la seva propietat si no ho venia al bisbe o a d'altres semi o 
lliberts de la seva mateixa església60. 1 aixb també s'observa en la donació de 
Vicenc al monestir d'Asán, on el bisbe esmenta que, entre una llarga llista de 
béns61, en les seves propietats hi ha coloni uel semi que tenen un peculi propi, 
tot i que aquest, en realitat, li pertany a e116*. Per aixb, en les dues manumissions 
de gmp especificades en el seu testament es fa constar el perrnís de Vicenc per- 
que conservin el seu p e ~ u l i ~ ~ .  El mateix passava en les manumissions civils: la 
legislació visigoda permetia que, fins i tot, abans de ser emancipat, els semi 
poguessin posseir camps i cases als dominis del seu amoM, ara bé, de cara a 
1'Estat i davant la llei, el propietari legal era el dominus, per la qual cosa, si el 
semus hagués venut alguna cosa sense el permís del seu amo, aquesta transac- 
ció seria an~ l . l ada~~ .  Fins i tot, als semi se'ls negava la possibilitat de disposar 
dels seus béns en el seu testament, ja que, en estar lligats al patrocini del seu 
patró, la seva capacitat de testar restava limitadabG. 

Si la manumissió era correcta i valida, només hi havia dos motius que 
permetien reintegrar al iiibert al seu anterior estatut: la ingratitud o la no presen- 

57. ID., Testamentum (ed. FORTACfN PIEDRAFITA, 1983: 63, 1. 13-64, 1. 10). A més, Vicenc va manar 
el lliurament d'un dels seus dependents més joves al metge Sever: VINCENTIVS OSCENSIS, Testamentum 
(ed. PORTACfN PIEDRAFITA, 1983: 64, 1. 1-21, 

58. ID., Testamentum (ed. FORTACfN PIEDRAEITA, 1983: 64, 1. 13-15). Amb relació als aspectes legals 
d'aqiiest document, vegeu ORTUÑO PÉREZ, 1999: 151-167. 

59. Concilium Toletanum IV (6331, c. 69; cf. Lex Viigothorum, XII, 2, 13. 
60. Concilium Hlspalense 1 (590), c. 1; Concilium Toletanum IV (633), c. 74; Concilium Toletanum IX 

(6553, c. 16. 
61. VINCENTIVS OSCENSIS, Donatio (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 60, 1. 17-20); ID., 

Testumemtum (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 63, 1. 7-81, 
62. ID., Donatio (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 60, 1. 17-20; 60, 1. 18-20); ID., Testamatum (ed. 

FORTACfN PIEDRAFITA, 1983: 63, 1. 7-8). 
63. ID., Testamentum (ed. FORTAC~N PIEDRAFITA, 1983: 64, 1. 2-41, 
64. Lex Viigothorum, X, 1, 17. 
65. Codex Euricianus, 287. 
66. Lex Viigothorum, V, 7, 13 
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tació de la carta de llibertat quan se li demanés. Es considerava que un llibert era 
ingrat quan: 1) es procurava un nou dorninus l a i ~ ~ ~ ,  2) actuava en contra dels 
interessos de la seva església@, o 3) ocasionava un mal al bisbe o es mostrava 
rebel i irre~pectuós~~; en aquest sentit, l'Església havia adaptat al seu propi cas la 
legislació civil sobre els lliberts ingrats70. La ingratitud dels dependents, en gene- 
ral, i dels lliberts, en particular, constitueix un aspecte significatiu de l'alt grau de 
conflictivitat generat per les obligacions que implicaven les relacions de depen- 
dencia en la Hispania visigoda. Fruit d'aquest clima de violencia fou l'assassinat 
de l'abat Nanctus, mort pels seus propis semi perque no veien en el1 un adequat 
defensor dels seus interessos7'. 1 aquesta tensió també s'observa en el concili de 
Menda del 666, prou revelador de com els bisbes consideraven capacos als seus 
dependents de realitzar maleficis en la seva contra7*. 

Pel que fa a la presentació de les cartes de llibertat, aquestes havien de 
ser lliurades quan un nou bisbe ocupava la seu episcopal, per tal que el llibert li 
demostrés la seva condició. Ara bé, molts no ho feien73, i es va acabar decidint 
que els lliberts havien de presentar la carta de llibertat abans d'un any si no 
volien ser reintegrats a l'e~clavitud~~. Tot i aix6, inolts dels lliberts volien aprofi- 
tar-se de l'argument de la prescripció de trenta anys per defugir el patrocini ecle- 
siastic, per la qual cosa es va legislar que aquesta prescripció només podia 
comencar a transcórrer a partir de la mort del bisbe eman~ipador~~.  Amb tot, els 
lliberts continuaven intentant escapar al patrocini de 1'Església ocultant les escrip- 
tures de 1libe1-m~~. 

Ara bé, com que l'aplicació estricta de les normes sobre la presentació de 
les cartes de llibertat permetia als bisbes abusar d'aquesta legislació favorable a la 
reintegració dels lliberts en el seu anterior estatut d'esclavitud, a finals del s. VII, 

67. Els lliberts -o la seva descendencia- que abandonessin el patrocini eclesiistic i s'acollissin a privats 
veurien anul,lada la seva manumissió per ingrats si, un cop avisats, no tornaven amb la seva anterior patro- 
na: Concilium Toletanum N (6331, c. 71; cf. Concilium Hispalense 11 (6191, c. 3; Concilium Toletanum VI 

(6381, c. 10. 
68. Principalment, els lliberts no podien testificar en contra de I'Església: Concilium Toletanum N (6331, 

c. 68 i 74. 
69. Concilium Narbonense (5891, c. 5. Coneixem el cas d'Eliseu, llibert de I'església de Cabra, qui un 

cop emancipat es va mostrar ingrat, ja que va intentar enverinar al bisbe i va causar danys a la seva esglé- 
sia patronal: Concilium Hispalense 11 (6191, c. 8. 

70. Lex Viigotbomm, V, 7, 10-11. Cf. Codex Theodosianus, N, lo, 1 (332?) i 2 (423); Nouella 
Vakntiniani, 25, 1 (447). 

71. Mtaepatmm Emeretensium, 3. Arnb relació a aquest cas i al clima de tensió social, vegeu THOMP- 
SON, 1952: 11-23. 

72. Concilium Ematense (6661, c. 15. Vegeu nota 69. 
73. Concilium Toletanum N (6331, c. 70. 
74. Concilium Toletanum VI (6381, c. 9. Sobre la presentació peribdica de la carta de llibertat: 

MARTfNEZ DIEZ, 1959: 141-144. 
75. Concilium Toletanum IX (6551, c. 12. 
76. Concilium Emm'tense (6661, c. 20. 
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el 111 concili de Saragossa (691) va haver de prendre noves mesures sobre aquest 
assumpte. A partir d'aqueil moment, el nou bisbe hauria d'indagar entre el clergat 
de la seva nova seu per saber quins eren els liiberts i els havia d'amonestar per- 
que lliuressin el document acreditatiu. Així, si un cop avisats, al cap d'un any, no 
havien presentat el certificat, podien veure anuklades les seves cartes de l l ibe~tat~~. 

Conclusions 

A partir del que s'ha vist, podríem concloure que, pels dependents ecle- 
sihstics, la liibertat només era un miratge, ja que, en realitat, el liibert no hi sortia 
guanyant. Ara bé, tot i així, a la documentació d'epoca visigoda fa la impressió que 
aconseguir l'emancipació era un bé desitjat i recercat entre els dependents ecle- 
sihstics. Perb, aleshores, per que es perseguia un estatut de llibertat que estava tan 
degradat entre els sectors més baixos de la societat visigoda? Potser, perque la con- 
dició de liibert en si mateixa no era cap avantatge, perb sí que era el primer pas 
per aconseguir la liibertat plena. El fet que els liiberts amaguessin les cartes de lii- 
bertat indica que, per alguns dependents, l'objectiu últim de la manumissió era ilui- 
tar per eludir el patronatge eclesihstic i aconseguir una llibertat total. Ara bé, aixb, 
era rnés Bcil d'aconseguir per la via del frau, ates que l'Església gairebé rnai no 
renunciava al patrocini sobre els seus liiberts. En el pla de la legislació civil, aques- 
ta hnsia de liibertat es traduiria en les fugides d'esclaus, les quals degueren consti- 
tuir un problema prou important com per sortir recurrentrnent en les iieis. 

Per altra banda, si per a la majoria dels liiberts eclesihstics la llibertat no 
aportava res, iper que els bisbes i clergues continuaven incentivant-la i fent-ne ús? 
Segurament, perque se'n fa un ús rnés teolbgic que material, ja que, la rnanurnis- 
sió de semi és presentada com una més de les diverses expressions de la caritat 
cristiana que pot practicar qualsevol fidel per tal d'assegurar-se l'accés al desitjat 
regnum caelomm. Com Domenico Vera ha assenyalat molt encertadarnent: come 
en altre fasi del tardoantico, il passaggio dalla condizione di schiavo rustico a una 
condizione di liberta appare semmai frutto, se cosi vogliamo dire, di una pressio- 
ne daii'alto; e non 2 provocato dalla spinta sociale di una crescita eco no mica^>^^. És 
a dir, que la manurnissió va deixar de ser una recompensa del dominus vers els 
seus trebailadors benemerits, per convertir-se en una obligació dictada des de més 
amunt, l'exercici de la qual sera prerniat en el més eni1h79. 

77. Concilium Caesaraugustanum 111 (691), c. 4. 
78. VERA, 1993: 159. 
79. Aquest hauria estat el motiu que podria haver mogut Masona a prendre, entre les seves darreres dii- 

posicions, la decisió de fumar les cartes de llibenat d'una part dels seus semi: VZtaepatmrn Emeretenslum, 
5, 13. També resulten molt il.lustratius, en aquest sentit, els dierents formularis de les canes de llibertat d'e- 
poca visigoda: Formulae Visigothicae, 2-6. 
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