
Propietat reial i béns I 

comunals al Valies 
a I'epoca Moderna 

Resum: Els béns comunals al Valles Onental eren molt pocs 1 19 
Ponenc~es alguns ja havlen canvlat de cond~c~ó a I'epoca Moderna Tot I alxí, 
Anuar~ del caldr~a dlferenc~ar I'evoluc~o que havlen segult els que estaven d~ns 

d'Estud's del domlnl relal I els que eren de propletat senyonal, sobretot a la 
de Granollers 

1997 zona orlental de la comarca Dels bens que encara quedaven com 
a comunals, la major part eren propletats I drets relals que havlen 
estat cedlts als munlc~pls I aquests en garantien I'aprofitament per 
a tota la comunitat Laprop~etatre~als'arrendava tambéapart~culars, 
que en d~sposaven mltlancant un contracte lndeflnlt L'ús de 
I'algua I la tlnenca de mollns eren sovlnt patrlmonl relal A més a 
mes, pero, la monarquia percebla rendes d'algunes terres, cases, 
trulls, escrlvanles, ferrerles I carnlsser~es En conjunt, aquella propletat 
era poc quantlosa I poc rend~ble, /gual que a la resta de Catalunya 

L'objectiu inicial d'aquest treball era estudiar els bens comunals del 
Valles Oriental en els segles moderns tenint en compte la seva 
diversa tipologia d'acord amb les diferents titularitats -reial, 
senyorial- o amb el fet de si els drets havien estat cedits als 
municipis. Entre els components que en formarien part es 
distingeixen els bens territorials, com ara muntanyes i boscos, 
prats, deveses, erms per a pasturar, eres i eixides, i terres conreables; 
els drets d'explotació, per exemple de pastura (també en els 
rostolls), d'aprofitament de la llenya, d'ús de I'aigua per a regar, 
pescar o fer embassaments; i encara la tinenca de carnisseries, 
hostals i fleques, sovint traspassada als municipis. Finalment, els 
molins, que en I'epoca medieval en gran part eren tinguts com a 
monopolis reials o senyorials, apareixen aleshores a les mans de 
particulars, pero amb una vinculació amb relació a I'ús de I'aigua. 

L'acces als béns comunals, poc estudiats encara a Catalunya amb 
I'excepció d'algunes arees pirinenques', era un complement molt 

' Com a recull de les darreres aportaclons vegeu Busqueta, J . J .  I Vlcedo, E (1996) (ed.): Bens comunals als Paisos 
Catalans I a I'Europa contemporanis. Sistemes agrarls, organització social ipoder local als Paisos Catalans, Lleida. 



Important per a I'economla pagesa I podla esdevenir lndlspensable 
per als petlts camperols I per al conjunt de la poblacló de les zones 
de muntanya D'altra banda, el control I la defensa dels bens 
comunals eren factors que contribulen a I'organ~tzacló I a la 
cohesló de la comunitat pagesa El coneixement de la conf~gurac~ó, 
I'evoluc~ó I la progressiva desaparlcló d'aquell tlpusde propletat es, 
doncs, un aspecte Important per a aprofundir en la societat, 
sobretot rural, d'aquells segles. Malgrat els processos 
desamortitzadors del segle XIX, encara avui hl ha bens comunals 
al Plrlneu I al Pre-plrlneu 

Aquell objectiu, pero, ha quedat limitat perque sembla que els 
bens comunals al Valles eren molt pocs, tal com reflectia Zamora 
quan escrivia que les muntanyesde la comarca produ'ien, justament, 
perque eren de particulars2, o com recollia la Junta de Propios y 
Arbitrios en referir-se a la vila de Granollers dient que no tenia ni 
pastures, ni boscos, ni terres comunals3. Ens centrarem, doncs, en 
el patrimoni reial a la comarca, una part del qual -la cedida a les 
universitats- tenia un cert caracter comunal, a mes a mes dels 
monopolis. Ens fixarem també en la resta de la propietat del rei que 
havia estat establerta a particulars. 

L'origen dels comunals era divers, segons com s'hagues fet el 
poblament de les terres i amb relació a la jurisdicció, reial o 
senyorial, en la qual estiguessin situats. Tot i que I'Usatge 72' 
establia que els camins i les vies públiques, les aigües corrents i les 
fonts vives, els prats, les pastures, les garrigues i les zones de bosc, 
i les pedreres havien de ser empriu de lliure utilització dels pobles, 
en cada cas el rei o el senyor establien la forma d'ús i el major o 
menor control sobre aquells bens; a mes, eren freqüents els 
conflictes per manca de documents on constes I'origen esmentat4. 

La utilització dels comunals podia ser lliure per a tots els membres 
de la comunitat, i en tot cas organitzada posteriorment pel consell 
o per un organ exprés. A voltes, sobretot quan eren de domini 

Zamora, F. de (1973): Diario de 10s v~ajes hechos en Cataluña (1787-1 790), edltat per Bolxareu, R., Barcelona 

Dantí I RIU; J Barbany i Ciurans, C (1988): ((La hisenda mun~cipal a Catalunya al darrerteq del segleXVIII: la clutat 
de Granollers de 1774 a 1793r, en Pedralbes. núm. 8-1 1, Barcelona, pag. 65-74 
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senyorial, el senyor es reservava alguns drets preferencials d'ús. En 
altres casos, el senyor o el rei cedien els comunals en forma 
d'establiment emfiteutic al consell municipal i per tant percebrien 
un cens anual. De la mateixa manera, els comunals adminsitrats 
pels consells podien ser de lliure accés o be establerts a particulars. 

La poca informació que es te sobre els comunals de muntanya al 21 
Valles es refereix justament als dominis senyorials. Salvador Llobet 
esmenta I'empriu que tenia Vilamajor a la Serralada Litoral (del 
castell de Montnegre al de la Roca i fins a tocar Mataró), pel qual 
podien fer carbó, fusta, llenya i altres, i que s'extingí el 1281 sense 
que se'n coneguin les causes. Un altre dret d'ús comunal era el que 
tenien la universitat i particulars de Sant Celoni de fer llenya per a 
consum propi als boscos, les garrigues i els erms de les parroquies 
d'Olzinelles, Vallgorguina, Palautordera i Vilardell, amb I'oposició 
corresponent per part dels habitants de les parroquies esmentades5. 

Al Montseny, pero al vessant nord del Matagalls, es trobaven uns 
emprius amb una evolució forca peculiar. lnicialment eren 
d'explotació particular, dins del domini del castell de Taradell 
(baronia deTaradell i Viladrau), i aixi en foren arrendades les herbes 
i el bosc a partir de mitjan segle XIII. Arribat el segle XVI, pero, el 
dret de pastura, en la forma d'empriu, s'establia exclusivament a 
diversos masos de Viladrau. El baró, Carles de Cru'illes i de 
Vilademany, regularitzava aquell ús en una sentencia de I'any 
1 5536. 

Del patrimoni reial també es feien establiments a particulars, tant 
de propietats territorials com de drets d'ús; aixi quedava fora de 
I'explotació comunal. La Batllia General de Catalunya era 
['encarregada de I'adminstració d'aquell patrimoni en nom del 
monarca. Al Valles Oriental, com al conjunt de Catalunya, serien 
poc importants les rendes que es percebien dels establiments 
esmentats. 

Amb les limitacions citades, doncs, per a aquesta primera 
aproximació al tema emprarem fonamentalment el capbreu dels 

-- ~- 

Llobet, S (1990): El medi i la vida al  Montseny. Estud~ geografic, Granollers (reed.), p2g. 21 5-223. 
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bens reials del Valles escrit per Geroni de Magarola els anys 'i 668- 
1669 en nom del batlle general Josep de Rocabertí7. Pel que fa a 
la vila de Granollers, s'han pogut contrastar els privilegis i els 
establiments reials obtinguts en els segles XV i XVI amb el que 
consta en el capbreu de la segona meitat del segle XV1I8. Tot i 
que el capbreu es presenta com a general per a tota la comarca, 

22 no tenim dades suficients per a assegurar que efectivament 
inclogui la totalitat del patrimoni reial de la zona. 

Tipologia de la propietat reial 

La major part del patrimoni reial establert a la comarca era sobre 
1'6s de les aigües. Es refereix als rius Tenes, Congost, Mogent i 
Besos, i també a totes les rieres, els torrents i les fonts de les 
conques respectives. No és estrany que no consti la Tordera, ja que 
bona part del seu recorregut pel Valles el feia dins del domini 
senyorial dels Cabrera. El monarca també retenia el dret de I'aigua 
dels recs que sortien o desguassaven en aquells rius (molts dels 
quals constru'its per a fer córrer els molins) i que permetien regar 
les terres més o menys properes. En establir I'aigua, sovint es feia 
constar la possibilitat de construir recs, aqüeductes i rescloses per 
a conduir-la fins a les terres que es volien regar. 

Els molins -i el mateix dret de moldre- eren un altre tipus de 
propietat reial. Consten dotze molins i la major part eren de la zona 
del Congost. Tots estaven en mans particulars i eren fariners. En el 
capbreu, pero, són citats un altre nombre semblant de molins en 
descriure la procedencia de les aigües, que serien de propietat 
senyorial o directa d'alguns pagesos, cosa que reflecteix la 
importancia relativa de la propietat reial sobre el que en I'epoca 
medieval eren estrictes monopolis. D'altra banda, nomes en dos 
casos (el moli de Pere Puigdoriol de Montornes i el del mas Bas de 
Cardedeu) s'inclo'ia explícitament el dret de moldre. 

També constava en elsestabliments reialsel dret a construir molins, 
com succei'a amb els de Francesc Mitjans a Mollet i amb el de Pere 

' ACA. BatIlla General, núm. 214. Hi ha una segona part en la qual consten els contractes de precarl (confirmació 
d'establlments) ja cltats en el matelx capbreu. 
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Ribes a la Garriga. En aquests casos era igualment del rei la terra 
en que s'havia de fer la construcció. Tal com es registrava en aquell 
mateix tempsen altres indrets, algun dels molinsesmentats-el de 
Pere Ribes- no era únicament fariner, sinó que alhora era draper. 

Dins de I'ús de I'aigua, i associat amb la t inen~a de molins -al- 
menys pel que consta en el capbreu-, el monarca mantenia 23 
encara alguns trulls d'oli, un altre dels monopolis típics. Nomes 
se'n registren dos, un a la Garriga i un altre a Palou. De ben segur 
que senyors i pagesos en disposaven de molts mes a la comarca. 

En un volum molt menys important queel derivat dels drets d'aigua 
i dels molins tambe es trobaven dins de la propietat reial terres i 
cases. Consten tres masos, alguna botiga i porxos dins dels nuclis 
urbans (a Granollers i a Cardedeu), i unes poques peces de terra. 
Pel que fa als masos, en dos d'aquests es tenien en compte les 
condicions d'homes propis, solius i afocats, tal com ho feien altres 
senyors en els seus dominis. 

De manera escadussera trobem encara altres dos monopolis 
establerts a particulars: un forn d'obra i una ferreria. Resulta 
especialment interessant el dret de poder construir I'esmentada 
ferreria, perque incloi'a, a mes a mes, la impossibilitat que n'hi 
hagués qualsevol altra dins de la mateixa vila (la Garriga) sense la 
llicencia previa per tal d'assegurar-se el monopoli, malgrat que fos 
de nou establiment. 

Un altre tipus de propietat reial eren els monopolis cedits als 
consells municipals: les carnisseries, les fleques i els hostals. Aquests 
podrien considerar-se bens d'ús comunal i mes concretament 
((bens de propis)), segons la terminologia castellana. Com a antics 
monopolis reials podien haver-se traspassat a les universitats en 
forma de privilegi o, per contra, en forma d'establiment en canvi 
d'un cens. Pel que fa a I'administració, els consells municipals 
podien arrendar-10s o explotar-10s directament, pero en qualsevol 
dels casos continuaven tenint el caracter de monopoli i restaven 
sota el control públic. El dret reial mes estes al Valles era el de les 
carnisseries. 

Finalment, tambe es consideraven de propietat reial algunes 
funcions o alguns carrecs relacionats amb la justícia: el saig (que 
feia complir les penes), el carceller i, sobretot, I'escrivania de les 



corts dels batlles. Si be I'exercici de la justícia en el terme del 
municipi o de les parroquies era un privilegi atorgat pel rei o pel 
senyor, segons quina fos la jurisdicció, el dret de I'escrivania podia 
quedar reservat i així poder ser establert en canvi d'un cens. 
L'establiment de I'escrivania podia fer-se, tambe, a un particular o 
be al consell municipal. Al Valles ens trobem les dues possibilitats, 

24 amb la d~ferencia que en el cas dels part~culars el cens era sempre 
mes elevat 

Establiments a particulars I 
La propietat reial al Valles Oriental estava localitzada, segons el 
capbreu esmentat, a vint-i-un pobles, si be la major part 
d'establiments estaven situats a la vall del Congostg. El poble amb 
mesvinculacionsamb el Reial Patrimoni era la Garriga, que en tenia 
dotze, seguit de Palou, Canovelles, Granollers, I'Ametlla i Sant Pere 
de Vilamajor. Els tres darrers nomes en tenien sis o set. 

Tenint en compte que sovint es tractava de drets d'aigua, s'enten 
la disposició majoritaria entorn dels rius, pero tambe d'altres rieres, 
torrents i fonts. També es interessant de constatar, per mitja dels 
toponims, que molts dels recs que aleshores ja existien, o be que 
es constru'l'ren en aquells anys, han arribat fins al moment present 
amb poques alteracions del recorregut. Un bon nombre d'aquells 
recs estaven en funció dels molins, tant en ['arribada com en el 
desaigüe. Queda palesa la importancia del regadiu en aquelles 
arees i que no augmentaria excessivament en el segles posteriors. 

Pels establiments d'aigua la batllia cobrava generalment un cens 
d'un sou, si be alguns eren nomes de la meitat i pocs arribaven als 
dos sous; en qualsevol cas eren quantitats poc importants. A la 
Garriga, a part de I'aigua del Congost, s'esmenten: I'aigua del 
torrent de Valldoliva i de les fonts per on passa; la del rec del moli 
de Benet Caselles; la del torrent de les ((Toyas i de la Mesquita)), 
que anava per la claveguera o rec cobert; la del rec del moli de 

Els pobles citats en el capbreu són: Granollers, Canovelles, L l l ~ a  d'Amunt. Santa Eulalia de Ron~ana, Santa 
Perpetua de Mogoda (no comptab~l~tzada per pertanyer actualment al Valles Occidental), I'Ametlla, Corró d'Avall, 
Mollet, Montmany I Vallcarcara, Palou. Caldes de Montbui, V~lanova de la Roca. Montornes, Montmeló, 
Tagamanent, la Garriga, Samalús, L I I C ~  de Vall. Parets. Palau Solitar(de1 Valles Occ~dental), Sant Pere de V~lamajor. 
Cardedeu I la Roca 
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Blancafort fins al molí d'en Pallicer; la de la riera de Vallivert i la del 
torrent o font de Cabrafiguera o de Rupit, com tambe la de la font 
de I'OliverÓ; la que corria pel bany de la Garriga, i la de les fonts de 
Tremonachs. 

A Palou s'establlen les algues de la font de la parroqula la que 
passava pel costat del camí ral, la del rec del molid'en Montanyola, 
la del moli d'en Junyent I la del moli d'en Cors A Canovelles 
s'esmentava I'a~gua del rec del moli Geredum de Llerona, la del rec 
que va del Congost a les terres de Pere Pau Duran, la del torrent 
de Canovelles I la font de Fangas, la del rec que anava del moli de 
Jaume Magarola al moli de Slmó Camporat I la del rec del moli 
de Mn. Camps al de Josep Gorgul Els establiments que detenlen 
alguns pagesos de Granollers es referien sempre a terres situades 
a Palou, I per tant corresponten als recs dels mollns d'en Junyent I 
en Montanyola, ja que a dlns de la matelxa vlla I'algua es tenla en 
emprlu Congost amunt s'havlen establert les de la rlera de la casa 
d'en Bosc I del torrent del Socau de Sant Pere de Vallcarcara, la de 
la font dels Avellaners I del torrent dels Saulons a Montmany I la del 
torrent d'en Prat de les Gargantes de Tagamanent 

A I'Ametlla els drets requeien en I'aigua del torrent de la resclosa 
de la Sagrera, la del torrent de Puigllunell, la del torrent d'en 
Xammar i la del rec de dalt de la resclosa d'en Xammar. A Samalús 
s'esmenten els torrents de Santa Margarida, d'en Canyes i de 
I'Argamassa, les fonts d'en Savall i les del torrent de Sant Genís. A 
Corró d'Avall nomes consta el rec del moli de Mn. Camps. De 
Cardedeu es fa referencia a un únic establiment a un particular 
de I'aigua de la riera, dita de Cardedeu, que venia del moli de 
Canoves. A Sant Pere de Vilamajor s'havia establert I'aigua de la 
riera de Moixa i la d'un rec monar que va a les terres del mas Gual. 

A la part baixa del Mogent ens trobem que a Vilanova s'estableix 
I'aigua del riu, la del torrent de Vallderiolf i la del moli de la Roca. 
A Montornes, a mes de la font del Mogent i la del Congost, tambe 
s'estableix la de la font d'en Torrents. 

De la vall del Tenes, el lloc amb mes referencies es Santa Eulalia de 
Roncaria, amb els recs del moli d'en Barbany i d'en Radissa (que 
sortia de la resclosa del moli anterior). A Llica dlAmunt, a mes de 
I'aigua del riu ((Atthenas)), escita la del recdel molid'en Fonolleda. 
A Llica deVall consta la dels recs dels molinsd'en Canyet i d'en Coll. 



A Parets s'establia I'ús de I'aigua del riu i la que ja procedia dels 
molins de Llica. Finalment, a Mollet s'aprofitava aigua del Tenes i 
del Besos, a part de la del torrent de Caganell. 

A mes a mes del dret d'ús de I'algua per a regar, tambe s'establla 
per al funcionament dels mollns, fossln o no relals El capbreu ens 

26 permet conelxer els mollns que alhora formaven part, tambe, del 
patrlmonl del rel sota el control de la batIlla A la Garrlga hl havla 
tres mol~ns relals el de Pere Rlbes, el de Blancafort I el d'en Rosselló 
El més antlc d'aquests deurla ser el moli de Blancafort, que es 
esmentat el 1297, tot I que la familla n'adqulrlrla un altre per 
establiment I'any 1 5201° 

Els Rosselló de Vall eren ja, segons J. Mauri, uns emfiteutes 
importantsa partir del segleXIII; tenien cases i terresque pertanyien 
al monestir de Santa Maria de I'Estany. Aquella posició encara 
milloraria pels efectes de diversos enllacos matrimonials, 
especialment quan I'hereu es casa amb la pubilla de can Caselles 
(1633). Sebastia Rosselló i Caselles, fill d'aquell matrimoni, va 
heretar ambdós patrimonis, alhora que assoli el títol de Ciutada 
Honrat de Barcelona". Els bens reials que posse'ia la segona meitat 
del segleXVII eren diversos i tots havien estat conceditsanteriorment 
als Caselles. 

Pel que fa al moli fariner, situat en una terra del monestir de Sant 
Miquel del Fai, ja n'hi ha noticies en el segle XIV, i el dret d'utilitzar 
I'aigua del Congost, com tambe la que sortia dels molins de 
Blancafort i de Palau, que un cop emprada al moli s'encaminava 
cap a les terres de regadiu, fou establert el 151 8. La concessió del 
dret de construir una volta sobre el rec que passava pels banys i per 
les cases que tenia a la Sagrera, per tal de fer-hi un trull per a I'oli, 
ja existia el 1 527. Així mateix, els porxos fets davant de les cases que 
tenia prop de la placa de la Sagrera els havia autoritzat la batllia el 
1499. Tal com ja s'ha dit, tambe se li permetia construir una 
ferreria. La tinenca de moli, trull i ferreria -algun en forma de 
monopoli- feia palesa la condició de gran propietaria que havia 
adquirit aquella família garriguenca. 

'O Maurí Serra, J. (1949). Histona de la Garriga, vol. I, Barcelona, pag. 486-487 

" Maurí Serra. J.. ídem, paq. 395-423. 



El molí que Pere Ribes confessava que tenia era en realitat el que 
s'havia concedit al mas Pellicer en I'establiment de 1532. El 
contracte d'emfiteusi inicial preveia la construcció de cases i molins 
(si calia, mes d'un) per a moldre diferents cereals. El capbreu de 
1669 recollia, a mes a mes, que pogues ser tambe draper, pero no 
ens consta si va tenir aquesta dedicaciÓl2. 

Dels molins reials de Cardedeu -el de can Lladó i el del mas Bas- 
en sobresurt la persistencia de cert caracter senyorial. El cens que 
pagaven els Lladó inclo'ia una quantitat pel dret de moldre, a part 
de la t inen~a de I'edifici i de I'ús de I'aigua. D'altra banda, el 
contracte dels Bas preveia que es pogues percebre un sou per la 
feina de moldre. Es tractava, doncs, de mantenir elements propis 
d'un monopoli, si be aleshores diversificat en alguns particulars. 

A Llica d'Amunt consta com a reial el moli d'en Fonolleda i es 
I'única de les confessions registrades en el capbreu que incorpora 
els drets i les obligacions dels moliners. Es precisa que el rec de 
desguas del molí havia d'estar net (ca ús i costum de bon moliner)), 
tasca que pertocava al qui tenia el molísegüent-el Canyet de Llica 
de Vall-, i si no era així, Fonolleda podia amonestar-lo o tirar 
directament I'aigua al riu. 

Altres molins reials eren: el de Pau Llenguart -ciutada honrat de 
Barcelona-, establert a Granollers el 1505; el d'Agusti Mitjans 
-fill d'un blanquer de Barcelona-, que es construí a Mollet; el 
d'en Montanyola de Palou, que disposava tambe d'un trull, i el de 
Pere Puigdoriol de Montornes, que es tenia en subarrendament 
per onze anys. Tot i ser significatiu el nombre de molins que el Reial 
Patrimoni mantenia a la comarca, nomes fixant-se en la resta que 
es citen en el mateix capbreu es confirma el volum redu'it d'aquella 
propietat13. 

l2 Mauri Serra. J idem. pag 496-504. 

l 3  Altres molins no reials esmentats en el capbreu eren: Bramassachs a Vllanova del Valles, Canyet I Coll a Lliqa de 
Vall, Junyent I Cors a Palou, el molíde la Roca; Geredum de Llerona, Barbany I Vendrell a Santa Eulalla de Ronqana; 
Baixet a Caldes de Montbul; el de Jaume Magarola, el de Simó Camporat, el de M n  Camps i el de Josep Gorgul 
a Canovelles; el de la parroquia de Montmeló; el de can Caselles de la Garriga, el d'en Flaque a Tagamanent; el 
d'en Simó a Corró d'Avall, i el d'lsidre Vllardebó de Montmany. 



Si I'explotació de pedreres era considerada pels Usatges un dret 
comunal, els reis, com els senyors, procuraren controlar-ne 
I'elaboració de vegades com a monopoli. Així, era del patrimoni 
reial el forn de coure calc, totxos i teules que tenia aleshores Bernat 
Ullar i Rosselló de Bellsola, pages de la Garriga. Malgrat que es 
podien donar en altres indrets de la comarca, no consta cap més 

28 establiment d'aquestes característiques. 

La propietat reial es feia, tambe, present als nuclis urbans, encara 
que fos en petits espais, probablement amb relació als mateixos 
processos de poblament i a la t inen~a de la jurisdicció. Al Valles en 
quedaven vestigis a Granollers, a Cardedeu i a la Garriga. Josep 
Calvet era un passamaner (un dels oficis textils de la vila de 
Granollers) que tenia per al rei, al costat de la casa, un porxo amb 
quatre pilars situat a la placa -entre la del Blat i la Major- i que 
probablement servia per a la venda del seu producte. A Cardedeu 
era tambe la botiga d'un paraire (teixidor de llana), Jaume Llibre, 
a la qual s'afegia un hort, sovint situat a la part del darrere de la 
casa. A Cardedeu mateix hi havia uns patis (aleshores ja amb cases 
edificades) dels quals disposava la família Lladó. A la Garriga eren 
els porxos, ja esmentats, de Sebastia Rosselló, situatsa la Sagrera14. 

Finalment, el patrimoni reial mantenia alguns masos i terres. 
Consten en el capbreu el mas Cortes, el mas Amat i el mas Cuch 
de Sant Pere de Vilamajor, i el mas Camp de Canovelles. Els 
establiments del mas Cortes i de can Amat fan referencia a les 
unions de masos que es produ'l'ren després de la crisi baix-medieval: 
el Cortes era el resultat de la suma del Palestí, el Janer i ell mateix; 
['Amat havia estat unit al d'Egidi i al de Jaufred. Eren, doncs, masos 
grans que podien disposar de terrenys diversos que, com consta a 
can Camp de Canovelles, tenien terra erma i terra conreada, 
boscos, pastures, prats, emprius, torrents i torrenteres, i, per tant, 
aigua per al regadiul5. 

El rei mantenia les condicions de dependencia personal dels 
pagesos -com qualsevol altre senyor- en els casos de can Cuch 

l 4  L'establlment s'havla fet a Pere Caselles i permetia edif~car un porxo o cases amb tres pilars i teulada de pedres 
I paret. I que les poguessin allargar f ~ n s  a la capella de Sant Joan I Sant Macarl. També citat per Mauri, J.,  ídem, vol. 
I. paq. 396-397. 

l 5  El mas Camp el tenla la prlora del convent de Santa Caterina Martlr de Barcelona 



i del Cortes en fer constar que eren ((homes propis, solius i 
afocats)) i que tenien I'obligació de residencia al mas16. Encara que 
eren drets poc més que formals, feien pales que, fins i tot en la 
propietat reial, els canvis provocats per la Sentencia Arbitral de 
Guadalupe no havien significat una transformació tan important 
de la societat rural1'. 

29 
Les peces de terra disperses només eren dues: la de Miquel 
Puigdemí i Pratvallescar, del mas Pla de Sant Pere de Vilamajor, i la 
de Bernat Miquel i Nualart de la Garriga. La darrera respon a les 
característiques que en altres arees serien de la terra comunal; es 
tractava d'una peca de bosc que sovint era un aigualleix o restava 
com una illa prop del Congost. Sense ser propiament una peca de 
terra, podem incloure en aquest apartat I'establiment d'un tros 
dels valls de la muralla de la vila de Cardedeu -en altres indrets 
tambe comunals- que era cedit als Lladó1*. 

D'un caracter ben diferent, encara que consideradescom a propietat 
reial i que per tant podien generar unes rendes, eren les escrivanies 
d'algunes corts del batlle. Certes viles reials havien obtingut per 
privilegi una serie de competencies judicials que exercien els 
batlles, i és en el marc d'aquesta administració que I'escriva - 
notari- emetia tot tipus de documents, pels quals percebia uns 
ingressos1g. Segons el capbreu, el rei retenia les escrivanies de 
Granollers i de Mollet i per aquest motiu tambe les havia establert 
a particulars. El fet que es poguessin mantenir indefinidament, 
transmeses per herencia, possibilita que el 1669 el propietari 
emfiteutic de I'escrivania de Granollersfos Jaume Pages i Simon - 
pages de Corró dlAvall-, pel fet de ser successor de Maria Simon 
Camporat i Gorchs, vídua de Josep Esteve Gorchs, burges de 

l 6  L'establiment del mas Cuch, que el tenia Miquel Vallescar, pages de Sant Pere de Vilamajor, esmenta només la 
possessió reial de I'habitació i I'afocació, i noexplicita si, com era Ioglc, anava conjuntament amb la propietat directa 
de tot  el mas. 

I' Serra i Puig, E. (1980). ((El regim feudal catala abans I després de la Sentencia Arbltral de Guadalupe)), en 
Recerques, núm. 10, Barcelona, paq. 17-32. 

l 8  EIS valls de les muralles eren sovint d'us comú I s'hl acostumaven a acumular fems i altres deixalles, tal com el 
mateix text clta. 

l 9  L'estudi de les batllles -com el del notarlat- dels pobles de la comarca esta encara per fer, en bona part per 
la mancadedocumentac~ó.Vegeu Barbany I Clurans, C.  (1987). aL'administraciódejusticiaa la Baroniade Montbul 
(SS. XVI-XVll)s, en XYXlll Assemblea lntercomarcal d'Estudiosos, Granollers, pag 93-102 



Granollers que havia estat I'hereu de Francesc Simon Camporat, 
notari20. La propietat, evidentment, no implicava I'exercici real 
d'aquella funció. 

De I'escrivania de Mollet només sabem que la detenia aleshores el 
notari de Granollers Francesc Aymerich com a marmessor de Pere 

SO Colomer. Aquest I'havia tingut per Joan Marques, també notari. La 
cort del batlle, segonsel text de I'establiment, era pera la parroquia 
i terme de Sant Vicenq de Mollet i disposava dels drets, els sous, els 
beneficis i les pertinences corresponents. Si el cens que es pagava 
per I'establiment tingués quelcom a veure amb la importancia del 
que es posse'ia, la diferencia entre la de Granollers i la de Mollet 
seria considerable, ja que els censos eren de 9 i 3 sous anuals, 
respectivament. 

Establiments als consells municipals 

En parlar dels bens o dels drets cedits a les universitats i als seus 
consells-com a representats dels interessosde tota la comunitat- 
cal diferenciar aquells monopolis reials que aleshoreseren explotats 
pels poders municipals -amb els beneficis corresponents per a la 
hisenda local- i, per contra, els drets que, tot i dependre del 
municipi, esdevenien de lliure ús dels habitants; aquests eren 
autenticament comunals. Centrem ara I'atenció en els primers. 

El monopoli reial mes comú establert a les universitats era la 
carnisseria. Aquest era el cas de Montmany, Mollet, Caldes, 
Montornes, Montmeló, Granollers, Cardedeu i Vilamajor. La cessió 
per part del rei consistia en I'espai, I'utillatge i el dret de vendre tot 
tipus de carns. Es precisava, en alguns casos, que es tractava de la 
disposició dels ganxos, dels pilons i d'altres estris, i que podien 
vendre carn de moltó, anyell, ovella, cabrit, vedell, porc, aus i totes 
les altres carns comestibles, excepte les dolentes o mortes abans 
d'arribar al carnisser. 

La possibilitat de disposar decarnisseria, sota la forma de monopoli, 
per part de I'administració municipal es manifestaria molt aviat, ja 

20 El títol de burges de Granollers permetr~a pensar que existla aquella cons~deració soclal d~ns de la vila, pero en 
tot cas no es coneix encara i podria ser un tractament circumstancial 



que esdevenia una de les fonts principals d'ingressos d'aquella 
hisenda. Aquest seria el motiu pel qual una bona part dels 
establiments i dels privilegis que els precedien o que els 
acompanyaven es troben ja en la primera meitat del segle XV. 
Granollers, per exemple, abans d'obtenir la carnisseria en emfiteusi 
(1432), ja havia aconseguit un privilegi pel qual en dia de mercat 
no hi podia haver taula de carnisseria al camí públic, ni a prop, en 31 
I'espai d'una llegua (1424)2:. 

La condició de monopoli tambe es feia constar en els establiments. 
Es prohibia que ningú més no pogués tenir escorxadoro carnisseria 
ni a la parroquia ni al terme, tal com s'especifica a Granollers 
(1450), a Sant Pere de Vilamajor (1473) o a Montmeló (1 505). La 
referencia a la parroquia noera únicament una qüestió dedelimitació 
territorial, sinó tambe, en molts casos, pera afrontar I'inconvenient 
que s'establís una altra carnisseria que depengués directament 
d'una institució eclesiastica, justament per a evitar el pagament 
dels drets municipals que requeien sobre la carn. A Mollet succe'ia 
que eren el consell municipal i els obrers de la parroquia els qui 
detenien conjuntament la carnisseria, si més no des de 161 7. 

Una excepció al caracter públic de I'explotació de la carnisseria reial 
era la de la Garriga. LafamiliaVilanova tenia establerta la carnisseria, 
situada a la Sagrera, i tenia el dret de tallar-hi tot tipus de carn. El 
consell municipal era el qui decidia, pero, el preu de venda de la 
carn i el que donava al carnisser pel seu servei, alhora quevilanova 
havia d'aportar un tribut d'acord amb el que venia. El  1691 el 
consell aprova no donar res a Pere Vilanova perque la carn no era 
bona. Sembla que hi havia un conflicte entre el consell i Vilanova 
pel que fa a la notificació dels preus que els consellers havien de 
fixar; d'altra banda, Vilanova es negava a pagar I'impost del sise. 
Els beneficis no devien ser gaire bons, ja que el gener d'aquell 
mateix any Pere Vilanova es volia vendre la carnisseria. El 1695 es 
negava a subministrar carn perque la universitat no precisava el 
preu en relació amb els de Mataró, Granollers i Caldes; en un altre 
moment, els preus els decidiren els Vilanova, amb la queixa 
consegüent per part del consell que eren excessivament elevats22. 

2' AMG. Llibre de priv~legis. fol. 39. 

2 2  Mauri Serra, J. (1949): Historia de la Garriga, vol. Il. Barcelona, paq. 265-267 



Un altre monopoli, no tan estes, cedit als municipis era el forn 
de pa, dit ((forn de puja)). En el capbreu consten només el de 
~ o n t m a n ~  i el de Granollers. La universitat de les parroquies i el 
terme de Montmany, que unia Sant Pau de Montmany amb Sant 
Pere de Vallcarcara i Sant Cristofol de Monteugues, tenia en 
establiment els tres monopolis basics de subsistencia, que eren la car- 

32 nisseria, la fleca i la taverna, amb els corresponents drets de venda. 

Era freqüent que algun d'aquells monopolis hagués estat cedit al 
municipi mitjan~ant un privilegi reial i, per tant, de manera 
definitiva i sense cap condició econornica. D'altra banda, tal 
concessió esdevenia molt important per als municipis perque es 
convertien en les fonts principals d'ingressos de la hisenda local, i 
no sols per I'explotaciódel monopoli, sinó tambe per les imposicions 
que requeien sobre la venda d'aquells productes, especialment el 
vi i la carn. 

La vila de Granollers disposava de carnisseria, fleca, hostal i 
taverna, pero els dos darrers no es tenien en establiment, sinó que 
depenien directament del consell. La tinenca del forn de puja havia 
estat confirmada per Felip III el 1599, tal com es recull en el capbreu 
de 1669. No s'esmenta en quin moment fou concedida, pero 
probablement anava conjuntament amb la carnisseria entorn de 
1435, malgrat que alhora hi havia el privilegi de poder disposar 
de forn particular per a ús propi23. 

Els municipis també tenien alguns espais i cases del patrimoni reial. 
La universitat de Granollers tenia dues cases -al costat del 
cementiri de la parroquia de Sant Esteve-, que aleshores ja 
estaven derru'l'des per les necessitatsde la mateixa església. Cardedeu 
disposava d'un espai a la placa sobre el qual es construí la 
carnisseria. Amb relació a I'activitat comercial, tambe a Cardedeu 
s'havia establert el dret de tenir taules -que es deien ((dels 
marxants))- per a estendre, parar i vendre les mercaderies els dies 
de mercat, els dies de fira i en d'altres ocasions. A Granollers, en 
canvi, un dret similar -el dels espais de la Porxada- pertanyia 
directament a la univer~itat*~. Caldes disposava del corral del 
bestiar als valls de la vila. 

23 AMG. Ll~bre de priv~legis, fol. 73. Segons una sentenc~a de 1401. 

24 Dantí i RIU. J. (1 988): Terra ipoblació a l  Valles Oriental. Epoca Moderna, Santa Eulalia de Ronpna, pag 274 



A part de drets I bens immobles, la monarquia ced~a als munlclpls 
algunes ~nst~tuc~ons I carrecs, Igual que ho fera amb els particulars, 
era el cas de les escrlvanles de Tagamanent I de Canovelles La 
unlvers~tat de Tagamanent, constltulda per la matelxa parroqu~a I 
la de la Mora, tenia I'escr~vanla amb les facultats explícites de fer 
documents públrcs, contractes, testaments I últlmes voluntats, I 

certs actes de justícla per subst~tuc~ó de I'Audlenc~a en aquell 33 
terme25 En aquesta confess~ó es fela pales que I'escrlvanla 
partlclpava en dosamb~tsd'acc~ód~ferenc~ats el notarlal proplament 
d ~ t  I el de justic~a 

A Canovelles era el mateix batlle -aleshores Jaume Colomer-, 
amb els jurats i els consellers del terme, el qui exposava la tinenca 
de I'escrivania de la cort del batlle amb els drets, els sous, les 
prerrogatives i les pertinences corresponents, i també amb el dret 
de nomenar notari. Queda clar, doncs, que quan I'establiment 
d'escrivania es feia a una universitat es tractava del dret a disposar 
d'aquella institució, mentre que els establiments a particulars 
pertanyien al carrec d'escriva. 

Finalment, uns altres oficis que formaven part del patrimoni reial 
eren el de saig o corredor i el de carceller de la vila de Caldes de 
Montbui. Ambdós tenien a veure amb la justícia: el primer era el qui 
feia les citacions i executava els embargaments i altres penes, 
mentre que el carceller vigilava els empresonats. 

Les viles disposaven d'altres bens i drets reials, pero eren d'us per 
a tota la comunitat. En aquest sentit, malgrat que per a la Batllia 
General fossin una emfiteusi mes -com les anteriors-, la reper- 
cussió del seu caracter comunal fa que puguin ser considerades 
diferentment. 

Bens d'us comunal 

Ja hem comentat I'escassetat dels bens comunals de muntanya al 
Valles i la poca informació que se'n te. En el cas dels drets de 
Vilamajor, no sabem SI es tractava d'aquells drets, pero, si d'una 
banda sembla que se n'extingiren uns el 1281, per contra I'any 

25 Segons el capbreu, el primer establiment de I'escrlvan~a fou el 1548. 



131 5 Jaume II ordenava al batlle de Vilamajor i Cardedeu que 
defenses el dret que tenien d'utilitzar les brolles i la llenya dels 
termes del Far i del Coll, ja que hi havia qui ho impedia26. 

Sobre els drets dels habitants de Sant Celoni a Olzinelles, 
Palautordera, Vallgorguina i Vilardell, sabem que el 1666 encara 

34 eren vigents Conservaven el dret d'empriu que els permetia fer 
llenya, per a ús propi, a les terres no conreades i d'arbres i arbusts 
considerats no fructífers. A diferencia d'altres indrets, no podien 
vendre ni arrendar el dret esmentat. Es tractava, doncs, d'un 
aprofitament per a la mateixa comunitat i per a la sub~istencia~~. La 
dificultat de mantenir aquest tipus de dret estava justament en la 
resistencia que hi oposaven les altres poblacions afectades, motiu 
pel qual s'endegaven plets contínuament. 

Una altra cosa eren els drets comunals exercits dins de la propietat 
reial. Per les característiques ja comentades d'aquell patrimoni a 
la comarca, es tractava un cop mes de drets relacionats amb la 
utilització de I'aigua que s'establien no a un particular sinó a tota 
la comunitat mitjan~ant els consells municipals. Segons el capbreu, 
I'aprofitament comunal de I'aigua el tenien a Caldes, a Montmeló, 
a la Garriga, a Granollers, a Cardedeu i a Vilamajor. 

Un dels casos mes interessants es el de Caldes, ja que els jurats 
havien obtingut per a ús públic, el 1452, tant les aigües calentes 
com les fredes. Mes endavant s'hi afegien les procedents de la font 
Jordana, les que venien de la clota d'en Camp, les del torrent que 
anava al mas Valls i al mas Dortiguella, les de la font d'Ayguaix 
i tots els recs i les canonades que arribaven a qualsevol lloc de la 
vila. S i  les aigües termals eren ja importants a Caldes des de 
I'epoca romana, la possibilitat de lliure utilització per part de tots 
els habitants, amb les canalitzacions necessaries, deuria permetre 
el desenvolupament de les terres de regadiu, a mes de la producció 
d'hortalisses, Ili i canem, I'aprofitament pera molins i trulls, i també 
la confecció de manufactures com ara I ' a d ~ b e r i a ~ ~ .  A part de I'ús 

26 ACA. Cancellerla, reg. 212. Citat per Comas I Duran, P. (1984): 600 anys del Carreratge, Cardedeu, pdg. 33 

27 ACA. Audlencla Conclusions c~vils, num 164 Segons la conclusió del plet interposat pels representants de les 
parrbqules esmentades, es consideraven infructífers: pi bord, a rbo~ ,  bruc, aladern, gatell, marfull, salze, salic, poll. 
grevol, sauc, glnesta, tremol, estepa, romaní, aranyoner I altres semblants. El PI plnyer, I'alzlna I el roldor estaven 
entre el fructífers. 

28 Ballart, 1.; Vtllanueva, J. (1981). Resum de la h~stória de Caldes de Montbui, Caldes de Montbui 



comunal de I'aigua, s'establia també el dret de pescar tot tipus de 
peixos amb xarxa o amb qualsevol altre aparell. 

Els habitants del terme de Montmeló podlen emprar I'algua del 
Congost, la de la riera de la Roca I la que sortla dels mollns I de totes 
les fonts Es fela constar que era per a regar totes les terres del 
poble, tant de dla com de nlt. La darrera preclsló es completava 35 
amb el dret que tenia la unlversltat d'asslgnar el repartiment de 
I'algua a cadascun dels usuarls,ja queaquell era un mo t~u  frequent 
de conflicte entre els membres de la matelxa comunitat. En aquest 
cas, tractant-se d'una concess~ó relal, no hl haurla la reserva de 
precedenc~a d'ús per part del matelx senyor que acostumava a 
aparelxer als domlnls senyorials 

L'ús comunal a la Garriga quedava restringit; només s'aprofitaria 
lliurement I'aigua del Congost, la de les fonts i la dels molins per 
a regar elsdimarts i els dissabtes, amb la nit inclosa; i passatsaquells 
dies, I'aigua s'havia de tornar a encaminar cap a la riera. Aquesta 
limitació cal posar-la en relació amb els establiments particulars 
que el mateix patrimoni reial tenia al terme. Seria interessant 
d'escatir el procés cronologic d'ambdós tipus d'establiment, és a 
dir, si la privatització havia estat anterior a la concessió comunal 
o si fou la pressió d'alguns pagesos la que va fer reduir I'empriu. 

L'establiment de I'aigua a la vila de Granollers es tenia ja des del 
1432. Es concretava que era I'aigua de la riera del Congost, la de 
la font de Rosanes (de la Garriga, que arribava igualment a la vila) 
i la de la font d'en Tapies de Corró dlAvall. A més a més de la lliure 
utilització, es permetia fer basses i peixeres per a un aprofitament 
mes gran29. El consell de la vila aprovava, el 1480, una ordinació de 
distribució de I'aigua per a regar: els dilluns i els dimarts que anés 
a les hortes ((jussanes)) (des del pontarró de Jaume Riera fins a 
I'abeurador); els dimecres i els dijous a les hortes mitjanes, tal com 
es feia, pero incloent-hi la d'en Paluadaries i el padró que esta sota 
I'adoberia; qui tingués I'aigua dissabte a la nit que la tornés al rec 
de I'abeurador; qui trenqués I'aigua quan no li tocava o incomplís 
['establert cauria en ban de 10 sous30. 

29 AMG. Llibre de privilegis, fol. 75. 

3C AMG. Llibre de privileg~s, fol. 179. És una copla de 1553 



A Cardedeu era I'aigua de la riera de Vallfornes (que des de 
Canoves anava a parar al Mogent) la que havia de servir per a 
regar totes les terres. Tot i que aquest empriu no sembla que 
estigues sotmes a cap mena de condició, cal recordar que alhora 
coexistia, almenys, amb un establiment particular d'aigua que 
era el que tenia la família Lladó. En aquest cas, pero, anava inclos en 

36 el dret de moldre en el propi molí. 

Finalment, el síndic de Sant Pere de Vilamajor tambe confessava 
que el poble disposava de les aigües de les rieres de la Mora i de les 
Brugueres, a mes a mes d'altres rieres i torrents, tant pluvials com 
de recs, que permetien regar les terres dels vilatans. La concreció 
que els beneficiaris eren els habitants del poble planteja el fet que 
en algunscasosesdevenia motiu deconflicte la possible diferenciació 
dels drets dels propietaris foranis de terres del terme. Igual que a 
Cardedeu, a part de la concessió a la universitat n'hi havia de 
particulars, la de la riera de Moixa i la del rec monar. 

Conclusions 

Els bens comunals dins del domini reial eren, doncs, escassos al 
Valles Oriental en la segona meitat del segle XVII, com tambe ho 
era la resta del patrimoni de la monarquia. L'escassetat, pero, 
no era conseqüencia de les transformacions dels segles moderns, 
sinó que ja es podia afirmar a la darreria de I'epoca medieval, tal 
com conclou Merce Aventín3'. Essent I'aprofitament de I'aigua el 
dret comunal mes estes, a mes a mes de les abundoses concessions 
a particulars, cal considerar els efectes que sens dubte tenia sobre 
la possible diversificació de conreus, sobre la facilitat de les 
rotacions i, en general, sobre els nivellsde producció i de productivitat 
de la terravallesana. L'estudi delscadastresdel segle XVlll permetria 
aprofundir en la proporció entre les terres de regadiu i les de seca 
a les zones esmentades. 

La importancia de la renda reial a la comarca era minsa en I'aspecte 
quantitatiu, ja que nomes percebia per tots els seus establiments 
27 lliures, 6 sous i 10 diners I'any. En el mateix període, el consell 

3' Aventin I Puig, M. (1 996). Lasocietatrurala Catalunya en temps feudals. Valles Or~ental, seglesXIII-XVI, Barcelona, 
p9g. 82. 



de la vila de Granollers rebia 300 lliures per ['arrendament de la 
fleca, i un paleta podia cobrar entorn de 90 No era, doncs, 
el valor economic d'aquell patrimoni reial el que comptava, sinó 
mes aviat el manteniment d'una vinculació contractual i amb certs 
components de caracter senyorial tant amb els particulars com 
amb les universitats. 

3 7 
D'altra banda, els establiments dels monopolis municipals eren els 
que aportaven les quant~tats de censos anuals mes elevades, tot i 
la seva migradesa. De totes maneres, igual que succe'ia amb els 
pagesos emfiteutes, el reconeixement de I'existencia d'un propietari 
eminent, el rei, no condicionava el control i la llibertat d'actuació 
que els consells municipals exercien sobre aquells serveis. Tampoc 
no pot considerar-se que el cens anual, que era fix, contribuís 
negativamental rendiment de I'explotació dels monopolisesmentats 
per part dels consells. 

En la perspectiva de I'estudi dels bens comunals, tenint en compte 
la mancanca del coneixement de les zones de domini senyorial, 
sembla clara la poca presencia dels drets d'empriu pel que fa a 
terres de pastura, de bosc i d'erms. El predomini de I'habitat 
dispers, la persistencia del poblament -fins i tot en el període de 
I'ocupació sarra'ina-, els tipus de conreu i la importancia relativa 
de la ramaderia podrien explicar aquella estructura de la propietat. 
Amb tot, enscaldria una analisi mesamplia de I'epoca medieval per 
a poder arribar a conclusions mes fermes. 

Jaume Danti i Riu 
Professor dlHistoria Moderna 
de la Universitat de Barcelona 

32 La BatIlla General nomes Ingressava en total entre cinc m ~ l  I set mil lliures. C ~ t a t  en Elliott, J.H. (1966). La revolta 
dels catalans (1598- 1640), Barcelona. pag. 89-90 




