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PINZELLADA CULTURAL RELACIONADA AMB EL  
 

PAU I TREVA DE DÉU 
Fou un moviment social impulsat al segle XI com a resposta de l'Església i dels pagesos a les violències 
perpetrades pels nobles feudals. Els concilis que es celebraren a vàries ciutats, poden considerar-se que foren 
l'origen de les Corts Catalanes. 

 

Als comtats catalans, és a dir, a l'antiga Marca Hispànica, entre els anys 
1020 i 1060 es va patir la revolució feudal: un període de lluites en què, 
enmig d'una violència sense fre, els nobles es rebel·laren contra els comtes 
per tal de prendre la terra als pagesos i sotmetre'ls a servitud. 
L'Església va aconseguir ser vista pels pagesos com una garantia contra 
l'extorsió feudal garantint el dret de la sagrera, ço és, en un radi de trenta 
passes al voltant d'una església, espai que el bisbe delimitava solemnement 
en consagrar un edifici de culte, on no es podia dur a terme cap acte de 
violència, sota pena d'excomunió 
Les sagreres, doncs, delimitaven un espai protegit de les violències feudals. 
Tanmateix, per assegurar un clima de convivència, calia anar més enllà, 
establint una autoritat que prohibís la pràctica de qualsevol tipus d'acte 
violent a tot arreu del territori. Aquest fou l'objectiu de les assemblees de Pau 
i Treva de Déu, la primera de les quals, als comtats catalans, va tenir lloc a 
Toluges (Rosselló), el 1027, sota la presidència de l'abat Oliba en 
representació del bisbe d’Elna. 
En aquest sínode, s'estableix una sèrie de disposicions: el deure per a tots 
els habitants del comtat de Rosselló i de la diòcesi d'Elna d'abstenir-se de 
participar en combats o lluites, entre dissabte i dilluns per així poder complir 
el precepte dominical. 
L'Abat Oliba, un ferm impulsor d'aquest moviment pacifista, presidí un nou 
sínode, a Vic el 1033, on, a part d'augmentar els dies de treva, que ara 
abastava de dijous a dilluns, s'estenia la protecció també als comerciants i a 
aquelles persones que anessin a un mercat o en tornessin; i així va anar 
consolidant-se el moviment de Pau i Treva, 

Per altra banda, la contestació aristocràtica va dirigir-se, en especial, als nous tributs com eren el bovatge, impost 
en diner exigit sobre les parelles de bous i d'altre tipus de bestiar, i el monedatge, pagament al rei per evitar que 
aquest, en ús de la seva regalia, alteri la moneda rebaixant-ne la llei, però mantenint-ne el valor nominal.  
Aquests tributs, amb pretensió de generalitzar-se a tot Catalunya, inclosos els dominis senyorials, s'inscriuen en 
el context de la Pau i Treva; així, als estatuts aprovats a les assemblees d'Elna (1156) i de Tarascó (1226, els 
juraments, a més d'obligar a servir les forces de l'ordre, també estableixen el pagament de l'impost de la pau.  
 
A Catalunya durant el segle XII, la seguretat de la propietat pagesa o pau de les bèsties, es garantia amb el 
bovaticum o bovatge, l'import del qual, en principi havia de servir per sufragar els exèrcits encarregats de 
mantenir la pau i per compensar les víctimes de la violència 
Tanmateix, segons exposa Thomas N. Bisson, els reis convertiren el bovatge, o rescat a pagar al monarca pel 
seu compromís a mantenir la pau, en el primer impost estatal de la història de Catalunya, desviant-lo, a més del 
seu propòsit inicial; el 1188, Alfons el Cast havia creat una milícia rural basada en els serveis obligatoris de les 
masies, i, a més, una força de pau com era l'exèrcit diocesà no rebia pas una remuneració; per altra banda, Pere 
el Catòlic el 1197 imposà un bovatge a la diòcesi de Vic per sufragar una expedició en resposta a la victòria 
sarraïna d'Alarcos, amb la qual cosa, com féu després el 1211 per afrontar els costos de la participació en la 
batalla de Las Navas de Tolosa; a Catalunya, doncs, el rescat o compra de la pau esdevingué un impost de 
guerra. 
 
En aquest conflicte entre noblesa i monarquia viscut a Catalunya durant el darrer quart del segle XII, com que la 
posició de l'aristocràcia fou la de defensar les seves reivindicacions no pas per la revolta armada, sinó negociant 
amb el rei en el marc de les Assemblees de Pau i Treva, s'hi posaren les bases de la monarquia pactista baix-
medieval, amb el poder absolut del rei frenat pel desenvolupament de les Corts -representació dels estaments del 
regne-, derivades de l'evolució de les antigues Assemblees de Pau i Treva, a les quals, a partir de la reunió de 
Barcelona de 1198, hi participaven, juntament amb els nobles i els clergues, els representants de les ciutats del 
país.    
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