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Quan un poble coneix la seva història, els seus 

orígens, les vicissituds per les quals ha passat, 

és ben segur que pot entendre, i aprendre, les 

formes de com encarar el present, i encara més 

important, assentar les bases per les quals s'ha 

de regir el seu futur 
Francesc Rodríguez Bernal 
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UNA LLENGUA 

Parlar clar i català 

Fruit d’una lenta evolució del llatí 

parlat i fortament influenciat per 

l’occità, el català, una llengua 

nova diferent de la llatina, es 

parlava habitualment a Catalunya 

des del segle VIII-IX i s’escrivia, 

amb tota probabilitat, des del 

segle X. 

El català incorporà llengües 

preromàniques, aràbigues, 

germàniques, occitanes ...; en la 

seva formació s’observen 

elements d’un substrat ibèric 

(especialment topònims, lèxic i 

fonètica), restes d’una llengua 

introduïda sense substituir la 

originària i influències de llengües 

veïnes que convisqueren un 

temps limitat... 

Les paraules i construccions 
catalanes sovintegen, cada cop 
més, en testaments, actes o 
vendes; a finals del segle IX, es 
comencen a trobar trets del català 
enmig de textos en llatí.  

El Concili de Tours estableix que 

calia traduir les homilies “in 
rústica Romanam lingua” per tal 
que el poble les entengués. 

 

 

 

 

 

 

En el segle XI apareixen els 
primers documents feudals escrits 
íntegrament en català. 

 

UN TERRITORI 

Cada terra fa sa guerra 

L’escenari del naixement de Sant 
Cebrià de Vallalta era el d’un 
territori esquerp i muntanyós 
cobert de castanyers, pins, alzines 
i sureres. Ric en aigua que li 
aportaven les nombroses fonts, 

rieranys i rieres i amb terrenys 
d’al·luvió, tradicionalment 
explotats per conreus de vinya i 
cereal,  a l’ actual terme de Sant 
Pol. 

El poblament iniciat de bell  
antuvi, ocupava ja bona part de la 
muntanya, tant les zones de 
conreu ubicades a les valls 

fluvials, com les parts més altes 
del massís destinades a treballs 
de bosc. 

Durant els segles IX i X, el poble 
s’estructurava al voltant de 
l’església i en petits nuclis de 
pagès disseminats. 

Sota la Jurisdicció del  castell de 
Montpalau (que comprenia  les 

parròquies d’Arenys, Sant Iscle, 
Sant Cebrià, Hortsavinyà, 
Vallmanya i gran part de les de 
Sant Pere de Riu i Pineda) i amb 

VIURE A SANT CEBRIÀ I AL 

TERRITORI CATALÀ A L’ANY 1000 

per Xavier Roca Rosell 



la missió de protegir de possibles 
incursions, els Mata s’instal·laren 

a la zona,  a la part baixa de la 
riera de Sant Andreu. 

 

UNA SOCIETAT FRAGMENTADA 

Si ets estaca sofriràs i si ets 
maça feriràs 

Durant el segle X es consolida una 
societat fortament fragmentada, 

militaritzada i segregada en 
comunitats per motius religiosos; 
una  societat amb diferents 
estaments que formaven una 
veritable piràmide social  basada 
en estructures pre-feudals  que es 
venien imposant des de l’època 
tardo romana.  

La repoblació de les terres ermes 
havia deixat de ser iniciativa de 
reis, terratinents i pagesos i es va 
transformar en la creació de grans 
feus que sotmeteren els 
camperols a una dependència 
gairebé d’esclavatge. 

Existia una cort on el monarca, 
impartia justícia, repartia càrrecs i 
títols als amics, al clergat, als 

homes de confiança i als 
poderosos que l'envoltaven. 

Uns terratinents fidels, posseïdors 
d’importants exèrcits, que eren 
imprescindibles per a la 
consolidació de les noves 
monarquies. 

Un clergat que, alhora que duia a 
terme un enorme treball de  

recopilació de coneixements, 
cercava la perfecció individual i 
combinava la producció 

intel·lectual amb la de càrrecs 
laics i eclesiàstics de poder polític  

Uns jutges que resolien tota mena 
de conflictes (accés a la terra, 
fiscalitat, adulteri, béns, drets,  
homicidi...) i que,  tot i estar en 
mans dels poderosos, no deixaven 
els febles desemparats. 

Uns funcionaris, en un món en 
què gairebé  no circulava la 
moneda, que rebien en pagament 

terres suficients (vegueries, 
comtats…) per mantenir-se ells, la 
seva família i  el seu servei; 
L’adjudicació de terres era un 
mètode de pagament habitual 
amb la finalitat de repoblar els 
territoris ocupats i de gaudir de 
protecció 

Uns camperols dividits en pagesos 

(propietaris de lots de terres ) i 
bracers   (conreaven terres de 
subsistència molt més petites)  

Els comtes presidien i formaven 
els tribunals, que garantien el 
dret i la justícia. Els jutges i una 
mena de jurat format per homes 
bons – veïns que donaven fe del 
bon procedir dels tribunals – 

impartien justícia. 

 

UN GOVERN 

El govern del territori carolingi va 
establir una divisió en  comtats; al 
capdavant hi havia un comte 
delegat de l’emperador per mitjà 
de jurament.  

El comte cobrava  els impostos, 
administrava justícia, reclutava 
tropes i era el receptor dels 
juraments de fidelitat que 



vinculaven els homes lliures a 
l’emperador.  

El territori comtal solia estar 
dividit en vegueries, en les quals 
el veguer actuava en 
representació del comte. Quan el 
comtat era una zona fronterera o 
amenaçada, el seu governador (el 
marqués) gaudia de plena llibertat 
per actuar militarment.  

Malgrat tot, el control del comte o 

del marqués sobre el seu territori 
no era absolut. Existien bisbats, 
monestirs i propietats alodials 
vinculades directament a 
l'emperador que gaudien en el 
seu territori de facultats 
semblants a les dels comtes. 
L’emperador supervisava el 
funcionament per mitjà 

d’inspectors, els “missi dominici”.  

L'origen de l'actual municipi es 
remunta a la divisió en parròquies 
del domini de Montpalau després 
de la conquesta franca de la 
marca hispànica.  

Els francs van donar les terres 
conquerides a personalitats civils 
o militars que havien fet un bon 

paper en la conquesta, en el cas 
de la Vallalta van ser els Mata, els 
Croanyes, i els Romaní. 

L'any 1019 el bisbe de Girona 
Pere de Carcassona va dotar, amb 
altres nobles i eclesiàstics, la 
canònica del Bisbat de Girona. 
Entre altres possessions va fer 
donació de les esglésies de Sant 
Cebrià (Santi Cipriani Maritimi) i 
de Sant Iscle (Sant Assiscli) amb 
totes les seves pertinences 
(terres, masos, molins, vilatans, 
bestiar, ...). 

El 1079, en l’acta de consagració 
de l’església de Pineda, Sant 

Cebrià apareix ja com a Sancti 
Cipriani de Valle Alta.  

La jurisdicció del terme va 
pertànyer des de l’inici, com Sant 
Iscle, al castell de Montpalau, 
segons alguns cedit pel Comte 
Borrell II a un cavaller franc; el 
primer personatge del qual 
coneixem el nom és "Umbertus" 

que jurà fidelitat a Ramon 
Berenguer I. 

Després de passar per diverses 
famílies nobles: els Cabrera,  els 
Medinaceli… Sant Cebrià va 
continuar depenent de la batllia 
de Montpalau, que comprenia 
també els actuals municipis de 
Pineda, Calella, Sant Pol, Canet i 

Sant Iscle de Vallalta i les cases 
aloeres de Canet, Menola, Camós 
i Pineda.     

 

UNA HISTÒRIA 

Història de vencedors, 
memòria de vençuts 

El segle XI, mal anomenat el 

segle de la por pels temors a la  fi 
del món pel  canvi de mil·lenni, 
fou arreu d’Europa un segle 
convuls, de grans canvis i de 
nombrosa activitat militar. Va ser 
el segle de les croades. 

A Catalunya, durant la seva 
segona meitat, fou un temps 
d’obertura al món de la mà dels 

monestirs de Cuixà i de Ripoll, un 
autèntic gresol de coneixements i 
de recuperació de la cultura 
clàssica.  



Al territori de la denominada 

Catalunya Vella es multiplicava la 

presència de castells des d’on, per 

presura -ocupació de terrenys 

erms-, s’articulava la repoblació. 

El comtat de Barcelona, hereditari 
i desvinculat de  l’emperador 
Carlemany i del rei de França, era 
l'única autoritat capaç 
d'organitzar la repoblació i la 
defensa ja que, per aliances 

matrimonials,  tenia el poder 
sobre la resta de comtats. 

El Califat de Còrdova perdia poder 
en favor dels almoràvits i el 
descobriment del sepulcre de Sant 
Jaume, amb les respectives 
peregrinacions, va permetre 
l'entrada de pelegrins i…de noves 
idees i innovacions. 

Abd al-Maliki al-Muzaffar, va fer la 
darrera ràtzia  contra els cristians 
del nord. 

 

UNES RELIGIONS 

A cadascú el que sia seu i 
l’encens, per a Déu!  

Cristians  

Els ordes religiosos fundaven 
monestirs en les zones acabades 
de repoblar que, a més de focus 
religiosos, eren el centre de grans 
explotacions agràries on es 
conreaven els cereals. 

L'Església, que  va santificar la 
lluita contra l'infidel, jugava   un 

paper important, tant en la 
societat com en la cultura. La 
influència del desenvolupament 
cultural carolingi va permetre que 

florissin escoles com la del 
monestir de Ripoll, que posseïa 

una de les millors biblioteques de 
l’època. L’Església mostrava el 
seu interès per comunicar-se amb 
el poble, que ja no parlava llatí. 

La introducció constant de  nous 
coneixements no era una excepció 
a la comarca del Maresme ja que , 
per la seva situació de terra de 
pas, era travessada per 

abundants vies de comunicació.  

Carlemany, en el seu imperi,  
imposà l'adopció del ritus romà, 
convençut que una observança 
única en el culte contribuiria 
poderosament a la unitat del seu 
regne. 

Oliba de Cerdanya (971-1046), 
abat de Ripoll i de Cuixà, 

impulsava una  important acció de 
difusió de magnífics còdexs que 
servien per a la celebració de la 
missa. 

Quan els clergues narbonesos, 
portant el ritus romà  amb 
elements propis francs, 
experimentaren el canvi de 
litúrgia, es trobaren amb un país 

on regia encara una litúrgia 
indígena visigòtica que sabé 
oposar resistència a la seva 
penetració.  

Una part del escàs clergat, amb 
poca formació cultural, i alguns 
bisbes veien amb mals ulls que 
els cristians dels nous comtats 
hispànics celebressin «more 
romano» i abandonessin la litúrgia 
tradicional, rica de contingut, que 
contrastava amb la sobrietat de la 
litúrgia romana. 



La celebració de l'eucaristia, tota 
en llatí, havia esdevingut ja una 

qüestió del prevere, una acció a la 
què els fidels assistien 
passivament. Només s’utilitzava la 
nostra llengua en l’homilia i en 
ritus associats al naixement, la 
mort, els casaments…  

Jueus 

Havien arribat d’Itàlia a les costes 
d'Hispània i van fundar aquí les 

primeres comunitats.  

La llengua fenícia i l'hebrea antiga 
érem cananees, però els fenicis 
van inventar un sistema d'alfabet, 
més àgil, que les va fer  
evolucionar per camins separats. 

Els jueus van col·laborar amb els 
musulmans quan aquests van 
arribar a la Península,  ja que ells 

havien estat perseguits pels 
visigots.  

A diferència de molts cristians que 
varen canviar de religió, els jueus 
varen conservar la seva i van 
viure als calls. Es dedicaven al 
comerç o a la medicina i eren dels 
pocs que travessaven la frontera 
sense problemes. Comerciaven, 
feien d'intermediaris, etc. 

Musulmans  

L'islam respectava les religions 
cristiana i jueva i es limitava a 
cobrar un impost especial. La 
major part de la població Hispano 
visigoda va acceptar els 
musulmans i alguns, fins i tot, es 

van convertir i es van integrar en 
la seva societat... 

 

 

UNA ECONOMIA 

A la plaça per tractar i 

l'església per resar 

En el marc d’una economia 
bàsicament agrícola, el 
creixement de la població va fer 
necessària l’explotació de noves 
terres, del comerç i de l’intercanvi 
de productes. 

Agricultura 

En el segle XI, el conreu de noves 
terres, va comportar  l’ arribada 
de noves tècniques i de moltes 
innovacions que provocaren una 
verdadera revolució en el món 
rural. 

L’arada romana fou substituïda 
per altres arades i arades de 
rodes; l’aparició de les ferradures, 
el jou frontal i la collera va fer 
possible la substitució dels bous 
per cavalls en les feines de 
càrrega.  

Els molins, controlats pel senyor 
feudal, es multiplicaren com a 
font important d’ingressos.  

La rotació triennal es 
generalitzava, es diversificaven 

els productes i millorava la 
producció. 

Comerç  

La producció agrícola es destinava 
prioritàriament a cobrir les 
necessitats dels qui vivien en la 
propietat i, si era possible, a 
generar excedents que eren 

adquirits pels camperols de la 
zona, venuts en mercats locals o 
intercanviats per productes que 
ells no produïen.  



La dificultat per mantenir, vigilats 
i en bon ús, els camins, els ponts i 

les calçades, va comportar 
l'empobriment del comerç 
allunyat d’on es produïa. 

El deteriorament de les 
comunicacions i la persistència del 
bandidatge va fer  que només 
subsistissin els mercats de grans 
ciutats o rutes comercials,( com la 
de la sal), que mercadejaven amb 

productes cars o escassos. 

Els ports marítims van continuar 
garantint  un bon nivell mercantil. 

Ramaderia 

La ramaderia era font de 
nombrosos productes alimentaris 
per al consum humà, per a la 
vestimenta, per a l’elaboració de 
manuscrits, per a l´ús en 

l’agricultura…; per garantir-la 
calien noves terres ermes per 
pastura i l’ estabulació que 
assegurava continuïtat. 

 

EL MÓN ES MOVIA 

No estàvem sols  

Pels volts de l’ any 1000 els 
víkings arribaven a Amèrica del 
Nord, es celebrava la primera 
assemblea de Pau i Treva de Déu, 
el Cid conqueria València, 
s’iniciava la primera croada i 
Almanzor consolidava el Califat de 
Còrdova. 

Avicena escrivia el cànon de 
medicina, naixia la universitat de 

Bolonya, Abraham bar Hiyya, 
hebreu andalusí, exposava els 
seus coneixements matemàtics, 
astronòmics i filosòfics i Ibn 
Gabirol donava a conèixer els 
seus poemes. 

 

UNA CULTURA 

Cultura 

L’esperit de reforma envaïa tota la 
societat.  

Els monestirs continuaven sent 
els  principals centres de 
ensenyament, producció i 
conservació de llibres; la cultura 
escrita catalana es beneficiava de 
traduccions al llatí d’obres 
científiques àrabs.  

Ripoll no comptà només         
amb un scriptòrium d’intensa 
productivitat, sinó que els seus 
monjos escrigueren epístoles, 
cants poètics i impulsaren el 
treball de recuperació de 
coneixements.  

La regla de sant Benet era 

adoptada gairebé en paral·lel a la 
penetració de la de Cluny. 

S’expandia l’acceptació de la 
litúrgia romana que comportava la 
necessitat d’adquirir llibres 
d’acord al ritus romà que havia 
implantat la reforma cultural 
carolíngia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_bar_Hiyya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Gabirol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Gabirol


 

 

                                                                 amb el suport de  

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 

 

El CESC INFORMA: 

 

ELS TEXTOS DE XAVIER ROCA ROSELL I EL POBLE DE SANT CEBRIÀ 

 

El gruix d’aquest número del fulletó Vall-Alta ens aproxima al que podria haver estat la vida dels 

vilatans de Sant Cebrià en l’any 1019, data en que apareix per primera vegada el nom del poble en un 

document escrit. En una de les primeres activitats d’Òmnium Vallalta del curs 2018/2019, en Xavier 

Roca Rosell ens va parlar d’on podríem treure informació per escriure un text històric . L’Arxiu del 

CESC hi apareixia i també totes les seves publicacions. A un any vista de la celebració del Mil·lenari 

(1019/2019), li vàrem demanar si ens escriuria alguna cosa per a la ocasió i, sense prometre 

fermament res, ens va dir que ho pensaria. No havien passat ni dos mesos quan ens va fer arribar una 

primera versió dels textos perquè ens els llegíssim i els consensuéssim. Desprès de diversos correus i 

d’un parell de trobades al CESC, els textos van esdevenir definitius i aptes per a la seva publicació.  

És evident que molts dels aspectes que es donaven en el territori català en l’any 1000 i  que en Xavier 

explica quant a religions, cultura monàstica, estructures de govern i socials, justícia,... no es poden 

generalitzar a Sant Cebrià, una parròquia d’interior formada d’un nucli petit i cases disseminades. 

Tanmateix, en altres aspectes com el domini de la religió cristiana, la llengua, l’economia basada en 

l’agricultura i la ramaderia per al consum propi, i la dependència política del Castell de Mont Palau i 

religiosa del Bisbat de Girona, són ben reals i formen part de  la història . 

Tot el nostre agraïment a en Xavier Roca per la seva col·laboració. 

 

IN MEMORIAM DE JOSEP BORRELL VILAR 

 

Què malament que fem les coses, quan esperem que algú ja no hi sigui entre nosaltres, per dir tot allò 

que en pensem i sentim per ell. 

Vàrem ser veïns tota la vida. Recordo ja fa un bon grapat d’anys, abans de casar-se, quan vivia a Can 

Lladó. Aquest era un lloc conegut  per mi, donat que hi havia de passar quatre cops al dia, en les 

meves  anades i tornades de l’escola. Recordo quan vivia allà  amb el seu pare Jaumet, la seva mare 

Enriqueta, el seu germà Francisco i la seva dona Pilar. Ell el més jove d’aquella casa i jo un galifardeu. 

Tots dos amb més rauxa que seny, protagonitzàrem un grapat d’anècdotes que recordo bé, però que 

ara no venen al cas. Un cop casat, seguirem sent veïns, primer sota de Cal Correu, i després a la casa 

nova que es feren no gaire lluny, allà on puja el camí de Can Roca cap a casa. El fet és que, al cap del 

dia, passava varies vegades pel davant. Això ocasionà moltes trobades al llarg dels anys amb ell i 

l’Asunción, la seva dona, que aprofitàvem sempre per xerrar de la feina, dels bolets, de les maduixes, 

del temps i de tot allò que ens unia, sempre amb alguna conyeta final, que demostrava la bona salut 

de la nostra amistat. I quan l’ocasió no permetia una parada, braç aixecat i crit en boca per saludar-

nos, com a veïns, com amics que érem. Més tard, ells deixaren de treballar les mines arran de camí, i 

els darrers anys, en Josep es va dedicar a cuidar de l’Asunción, emmalaltida i impedida de fer moltes 

coses per ella mateixa. Aquelles trobades foren llavors encara més esporàdiques del que haguéssim 

volgut tots tres. 

Com a bon cebrianenc, el recordarem per la petjada deixada en la seva tasca uns quants anys com a 

regidor al nostre Ajuntament, on no tinc cap dubte de que tots els seus companys podrien explicar 

millor que jo la seva dedicació sincera i honesta, com ell mateix. O com a soci del CESC, on el 

recordarem com a una persona entranyable, col·laboradora. Molt destacable la seva donació de totes 

las cintes de super 8 que havia filmat de les festes del poble,  avui ja exportades a suports digitals, per 

la seva conservació a l’arxiu històric del municipi. 

Com a veí i amic, el recordaré com una bona persona amb majúscules. Se m’amunteguen els adjectius 

per definir-lo, generós, treballador, sempre disposat a ajudar a tothom, familiar, …i, fins on m’arriba la 

memòria, no recordo a ningú amb el que s’hagués discutit o enfadat mai. 

Així, recordaré en Josep, rient i saludant a mig camí de casa, i així vull acabar aquest escrit, penedit 

potser de no haver-me aturat més vegades, de no escriure més sovint sobre la gent que encara és 

entre nosaltres. Malgrat això, d’alguna manera vull creure que aquestes paraules les sentirà, o les 

llegirà. 

Jordi Torrent Bofí, vicepresident del CESC 
 

http://cescsantcebria.wordpress.com/

	Portada
	interior - revisat
	Contraportada

