TEMATICA HISTORICA, SOCIAL, I DE COSTUMS

El monarca que ens va concedir la primera carta
de poblarnent fou, corn hern dit, Alfons el Cast, I de
Catalunya i II d'Arago, (ja que la nurneració dels reis
6s diferent en cada estat). Alfons era fill de Ramon
Berenguer IV i Peronella, els quals havien aconsseguit la unió catalano-aragonesa. La persona del sobi.
ra era el nexe d'unio dels extensos territoris que pos.
seia. A Catalunya s'aplicaven els Usatges i el fur de
Jaca a Arago. Alfons, be que va viatjar rnolt pels seus
dorninis per fer sentir la seva autoritat suprema, tarnbé va residir rnolt a Lleida, potser perque aquesta ciutal era al cenlre dels seus dorninis reials, des d'alli va
atorgar la 1' carta de poblarnent d'Orta. Aquest rei va
esser molt zelos de les prerrogatives reials, i disposat
sempre a imposar-les, aixi com tarnbe en la proteccio
dispensada als rnonestirs i ordres militars, ambdonatius i concessions favorables al desenvoluparnenl de
llur riquesa ramadera.
En principi, la poblacio de les terres catalanes en
ternps del total dornini rnusulma era, practicarnent,
continuacio de la població hispano.visigotica. Aques.
l a població sernbla que va recular respecte a la dels
lernps dels rornans, si rnés no a les ciutats i a les zones de la plana i de la rnuntanya mitjana (on es trobaria la Terra Alta). En conjunt, doncs, la població era
rnolt escassa i, tret de I'arnbit pirinenc, forca disper.
sa.
Els rnusulrnans no van representar cap aportacio
dernografica irnportant; és fins i tot possible que les
guarnicions fossin formades, en part, per indigenes
convertits a la religió dels dorninadors, i, d'altra banda, no hi havia pas gaires guarnicions. Les guarnicions musulmanes mes próxirnes eren les de Tortosa
i de Lleida, que ho van continuar essent durant uns
tres-cents cinquanta anys.
Conquesta i repoblament van esser dos feno.
rnens que, be que anaven estretarnent lligats. nn eren
paral.lels: sovint I'area conquerida depassava de rnolt
les possibilitats de repoblació, de manera que la con.
questa militar avancava a salts i deixava al seu darre.
ra territoris que el repoblament anava ornplint, sovint
rnolt lentarnent.
Al cornencament del segle XII, es va cloure el da.
rrer acte de la conquesta militar del territori catala,
arnb la recuperació de Tortosa i Lleida. Aquestes conquestes van atreure rnasses irnportants de població,
guanyades per la riquesa, tant de les ciutats corn de
les hortes que les voltaven. Les altres terres no es van
cornencar a poblar fins queTortosa i els seus voltants
no van assirnilar tota la població de que eren
capacos. En efecle, pocs atractius oferien els pendis.
sos ressecs de la Terra Alta, llur ocupacio practicarnent ha d'esser posada en relació arnb el segon gran
rnovirnent de repoblacio medieval ernpes pels catalans. A la nostra comarca, una població musulmana
bastant nornbrosa va-esser reforcada per nous repobladors cristians, vinguts, sernbla, de la banda de
Lleida. Aquest corrent va esser especialrnent fort els
anys següenls al 1185. Essent Orta dels ternplers,
aquests van invitar súbdits seus a repoblar llurs nous
dominis; es pot identificar clararnent el grup de repobladors de la Terra Alta, vinguts de les terres de Llei.
da i regils pels costurns d'aquesta ciutat.

Les caracterisiiques de la carta de poblarnent
d'Orta, responen, dintre de la classificacio, que hern
fet al segon apartat, segons la diversa naturalesa
d'aquests documents, al tipus tercer, el rnés cornplex,
on, a mes de posar condicions per ocupar les terres
(apartats 4, 5, 6, 7), de donar avanlatges fiscals i poli.
tics (apartals 14,15), fixa unes disposicions sobre se.
guretat del trafic, responsabilitat civil i criminal dels
nous pobladors i regirn d'acequies (apartats 8, 9, 10,
11, 12, 13, 16).Corn veiem, als prirners apartats (2,4) la
carta de poblament atorga als habitants d'Orta, els
castells dels termes d'Orta i Bene, per repoblar-los
(edificar-los) i cultivar les seves terres, sernpre sota
els furs de Saragossa.
El concedent de la carta era el sobira i els beneficiaris (apartat, 21, la col.lectivital de pobladors presents, que a partir d'aquell mornent cornptaven arnb
un instrurnent juridic basic del regirn de la cornunitat
vernal.
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APENDIX 1
In Chrisli nornine. Hec est carta populationis
quam ego lldefonsus, rex Aragonis et comes Barchinonensis et rnarchio Provincie, facio vobis horninjbus
populatoribus de Orta qui modo populatis ve1 in antea
ibi populaveritis. Dono namque vobis horninihus et
concedo bono animo et spontanea voluntate totos
illos fueros de Saragoza. Similiter dono vobis totos
illos terminos de Orta et de Bene quales fuerunt ibi in
ternpore sarracenorurn, excepto quod retineo rnihi et
successoribus rneis ipsurn castrurn de Horla ad
rneam voluntatern facere et ipsarn hereditatern quarn
ad opus rnei el castri retinui. Alia ver0 castra que infra
iarndictos terrninos sunt que vos populatores de Hor.
ta populaveritis ve1 aiii horninibus qui ibi adveniunt
populare ve1 eorurn terras ve1 teringnos laboraveritis,
habeatis et teneatis ea bene constructa sincera et in.
tegra et custodita ad rnearn fidelitatern et ornnium
successorurn rneorurn. Et donetis rnihi et successoribus rneis, irati vel paccati, polestatern fideliter de ipsis castris quandocurnque earn vobis requisierimus
ego ve1 rnei successores per nos ve1 per nuntios nos.
tros. Prefata autem ornnia dono vobis, omnibus populaloribus de Horla. sicut habentur et terrninantur et
continentur infra iarndiclos terrninos, hoc modo tit populetis ibi ad fuerurn de Saragoza et facialis ibi casas, salva rnea fidelitate et de ornni rnea posteritate
per secula cuncta. Quisquis ver0 aliquern venientem
ad populationern de Horta disturbaverit ve1 sua abstulerit ve1 rnarchaturam perhibuerit, ablata reddal et
pectet rnille solidos, rnihi quingentos et clarnanti
quingentos. Si ver0 aliquis malelactor cuiuslibet ma.
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