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2. SOCIALS

Sota títol, per la de la
s'hi un d actuacions que auspKXlades pel

municipi van tenir una o El Consell
de la Pàtria no un d'actuació "Serveis
Socials", la no vol dir que no

e! que avui coneixem amb socials Por
ten en la que

concepte, que és i des de pretensions
metodològiques

Si avui de vegades p es fa definir ¡ el que
sân te nom pot les on

a la medieval
Finalment «ns htm decidit ptr indoure-hi la mtdieina,
t'tnsenyamtnt, als pobres, i la prostitució. També
els de aspecte

heterogeneïtat a l'epígraf.

2.1. MEDICINA I SANITAT

Els i rigorosos de GARCIA BALLESTER t
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KÉM« ei ta Mediona (71) han posat et manifest
que ta mstrtuaonaWzadó de li medicina com to concetwn
avui et obra d« l'època medieval. I això des de dues vessants
drferents però vtocutades. banda «t XIV acull ta
insHtucx>nalttz2òó de ta professió mèdica. Aquest tonòmon
culmina amb ta creaoó del "Cottegium' de d« Barcelona el
1342. banda, podríem * que
rassistènaa mèdtca pOWica a tes prinopals viles i ciutats
Malgrat l'interès í ta trascendencia out acompanya ta

dels col.tegts de metges, an ens ham da centrar
en el vessant públic i municipal dat fenomen (73)

La ta regulació de
lexeraci de ta a tos es a ta Corts d»
Montse de 1289 Les de tes de

dediquen un títol sencer a "examen de advocats, metges
t notaris*. Les d'Alfons H en la dita Cort són
referente ate i tracten sobre l'exercici de :

"... entto sera per tos de
quiscun toc, ensemps ab tos en
dret e qui seran que se
hauran feelment en advocations. e en las

cosas, en poder del Veguer, o del
e dels dits prohomens de toc*

(74).

però en un capítol s'estenen als
metges:

"Ordenam, e statuim, cjue alto se taca
en tos Metges, t Cirurgians" (75)

Sí aquests capítols de Cort es referien a i al jurament.
en el regnat de Pert III s'amplià la t s'intentà fixar
els que havien de tenir tant els com els metges

72 Lyís GARCIA BALLESTER:
1976); "Los

orígenes de ta profesión mèdica en Catalunya: el Collegium de
de Barcelona (1342)" E s t u d j o s a . . Jyan.

(València, 1982), 129-149; La..profesión JïlÉï3LJËlJ«l
(en

73 Vid. també A, CARDÓME« I PLANAS: HisjôniJeJa
1973)

74 QYAßCI.2,6, 1.17.

75 CYAßCI.2.6.1,18.
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tfd&ákflKdh JikaM jáyil^feáttflktfM^MftNMkáMIfc fett: MJKMMfcMk m&JttMiMMBlMh JhÉMh CïafefcM^k a»j» ^EM^hAaowis, •* uvsvnroiwv« m norma respecte eis aavn en are*,
i al final M lie extensible també ato metges AM s'exposava a
tes Corts de Cervera de 1359:

•(...) t que aquefts (savts m ertt) atmenys
haja M per sine anys en stud» A ta
qual «MM per sagrament m Itr lt. E
açò mate« en tai Metges de art de ph«*ca
votem ésser observat, saul que basta, aquefe
en General Studt, per tres anys tant solament

Pam anys desprès, a ta Cort de oe te
Oe Perp»nya Cervera, Puigcerdà i del Penedès

d una modificació a ti í efecte de
i el nombre de 4 metges- que IM

accedir fcom en aquestas sit d« «n dret ")
la en e) que t

a d estar cert temps en un havien de
els de llur

extrem, però, que m en ei cas

"í .} a açò sots te s«
observat en km de an de
phisica, en te
per tres en
e O't los d« 'a A

(77).

Segons de ia participació del
sextenia. a de en

amb el o de tres -un
mercader, un fisc, i un "qui de regonexer
i si te • t

• qui ai de speaayre se
pedanye s»en bonàs, t • pertany'
(78) de to deis o va
ter a ta Cort de 1351, • va ser en
tl de en a la de 1704 EI

d« no té de Cort de 1363
fi los emperò «

per de lur toy, o s m ( }*
(79) o bé per dos

7S Í, 2, S, 4,12

77 ÇYAQÇi.2. S, 5, 17

78 »I. 2, 2, 3«

?t 2, 3,17

896



De manera que aquesta efa tota la normativa de carácter
General que el rei i íes Corts van produir I'exercka de
la medicina • Im viles i ciutats fins a tes darrenes
Otë segle XIV. Aquestes disposicions pretenien de garantir la

dels metges a de ! examen d'admtsto
de l'exercici a la vil o ciutat; haver cursat en un
Estudi General; i, en certa mesura, tenir els textos bàsics de
medicina.

Oficialment t n to! aquest procés hi mtervmdna el Consell
amb els del reí i metges que ja exercien.

Pot dir se que, si més no en un primer moment, la "venia docendi"
la concedien aquests tres grups, i que només més endavant va Mr
ei "Collegium" de metges qui controlà aspecte i os
responsabilitzà del veredicte científic, menti« que el Consell,
no obstant, continuava tenint (ultima paraula en ia
d'un (80)

Paral·lelament, però també al
la ens aspectes de

i exercici de la mediana a Cervera i del que ht jugà el
Abans cal dir que fi de

s hi L'art de la comprenia
la i la Ei físic era

fi del cos, de tes i te
remeis El cirurgià, en canvi, era et qui

els les o
la stu »te battoirs,

una manor, es de fer
d« »te. El doncs, efa

que t'ait dt ¡ A
a da i cal tls

o Ne a l'art de la
stftô que part era

qui i eis te
que to d« dt tots

tus p«! que

La d« là
a d« 1291 i SANPERE. yna
del que

d» ni de no §os
ni de en la vila tro sia

de e sia per ios

80 "Los de la
"
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e per tos pronomens de ta vila, e haia que A
tear (81).

Ui nota cal relaoonar-ta directament amb el que va acordar
ta Cort ti§ Monteó l'any 1289 respecte d advocats, metges
i notaris. Només que l'orciinació municipal d'inctoure en
el tnbuna! examinador ta presènoa d algun altre metge, i
atorgava tota ta responsabilitat ait ju.ats i

La certesa que algú exercia ta s Cervera m ta
trobem f»ns començaments de sagte XIV. Ens que • partir de
1310 de Reixac era apotecari, i que d« 1318 ençà Pere
d Odena M exercia de Me (82). A partir d aquí tas notícies
són me« abundoses, per bé que de vegades només són notes áltate

an En una mica
mes d informació d enea que es conservaren volums d'actes de

Aló que es durant tot ti
període és que ta de i contractar me»ges
fou del Consell, i qui va delegar en el
paers Sen «Is qui entren en d'altres llocs,
els ofereixen í franqueses. les condicions,

de el Consell Es pot dir que els
executaren els del Consell però no és menys cert ep®

se'ls concedí ta per segons et
seu propi criteri, al marge de i prohoms Amb ta

a hen pogut El
cas de 1372 «ns d*txtmpl«:

EI maig el Consti s'havien
d'oferir a un metge que els paers havien per encàrrec del

Dues és el Consell qui
decideix llogar els serve« durant de com li
plaurà. Aquell mateix any, ai "el Conseil que com
s« per obs (.J f axi
de aver metge (.,,)", s accepten les d'en Mestre
Berenguer, I tl octubre ils del Consell ts
manifesten dividits davant del que un famés metge t
astròleg de Barcelona (83),

En canvi durant ta de 1388 sembla que ta
dinàmica fou un x»c diftrent. El Consell continuava essent

81 DURAN LJbrĵ  373,

82oc Notícies que devem a l'atenció particular de Luís
GARCIA BALLESTER i de Michael McVAUGH» extretes dti fons notarial
de l'AHCC.

83 AHCC Consells 1372, 26r, 27r, §4r, 39r
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I òrgan rectrr, però M havi* una major als paers: "que
los paners se entrameten de scriute si per res podnen haver
Mestre Matheu óeg Castell orurçtch. '. tl matg també se'ls
encomanava de fer tot ets pactes ?mb Mesfe Sedacer, i g
juliol M Consell deixava * dels paers la de cercar
t>ons metges" (84).

A més do tenir ta vit ben de metges, un altre
aspecte fonamental que corria a càrrec del i/o paers, era
la de te condxaons econòmiques i laborals entre
municipi i metge Igual com passava amb els mestres de te
escoles, no existiren unes condicions i uns pactes

En definitiva, la llei de i la demanda,
i la del metge regulava el salan-pensió i la

de condicions econòmiques Per cas rebia una
regulació i un diferents

Gom pot comprovar-se en la relació anexa, els salare van
variar molt d'un a un altre 100 s. que
s ofenen a Mestre Domingo d'Aguilar als 1.000 que cobraven pel
mateix període en Berto d« Tres Bern o Guillem Sedacer. Però tant
o més important que e! podrà ser que s aconseguís
respecte oi pagament de tributs i En cas
d arribar a franqueses. í durant
quant de temps. La mateixa relació a què ens referíem indica que
no sempre van oferir-se franqueses als Era un element de
negociació quan el Consol estava molt en un individu
determinat o quan la manca del servei a la vila era preocupant
L'any 1372 el Consell estava a tnfranqusr d« qualsevol
tribut durant 10 anys Ptrt Sabater i Btrtô de Tres Bens. En
d'altres tes franqytsts trtn més També il 1372
s ofena enfranquir del pagament de la durant cinc anys
Pere d'E so valls, i del pagament de la que afectava els 10

qut cobraria Bonanasch Alfaquím matt« any (85),
Però de fet poques noticies sobre aspecte d« te
negociacions. En tot cas, tnfranquiments per cinc o deu
anys no són gaire extraordinaris, ja que el Consti! tls utitzà
sovint quan es tractava de facilitar í potenciar ei veïnatge o
ciutadania amb la vila (86).

Entre Consell i metge es redactaven uns capítols que
regulaven te condicions del contracte i les obligacions del
metge arribat En alguns casos sabem que el contracti tenia una
vigència de tres, cinc, sis i deu anys, tot i que deuria ser

denunciar-lo unilateralment. El que si que es feia era

84 AHCC Consells 13S8, 40r, 47r, 59r, 67r

85 AHCC Consells 1372, 27v.

Víd. cap. V11 . d'aquest mateix treball
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el salan o pensió que rebna 0! metge Aquest
metge deuna estar oWigat a atendre tots ete **

o ciutadans de la vüa Però no «s que també
visites, coòrant-s ho. habitants fa e loot ös te
rodaltes. En els capítols, els paers van preocupar se que a causa
de sortides fora vila aquesta m esdevingués L'any 1379
aquest extrem mm expressament, de que el metge
no només no hauna de desatendre els vems, smo que m podrà
sortir de la vila sense «I permís dels quatre paers o la majona
d'elte. En qualsevol cas, mai m podria absentar-se de la vila
més de quatre o ans dies mensualment (87) En els pactes d« 13*8
el Consell volia garantir que el metge es exdusrvament
a Cervera i no a d'atot ara el problema
qur m ate paers i al metge a setembre. Davant N

de mosser Pere d'Avinyó per a que els autoritzessin
ai a desplaçar se a Vilafranca, el decide* "que
per tant com en vila ha e

de dos dies ença hutch ayen «n t to
sie tort („.)*, qut po ts ti meto*

d'anar a cap toc si no podia tomar "ei dia que marxava
(88).

Tot i ta relació, abundosa, de que exerciren a
Cervera, no temporades que ia vila o

tn Algynts |a
que en certes conjuntures va ser algun metge que

a Cervera. L'any 1372 va ser tn
intente, A començaments dany que la vila mal
proveïda do bàrbar; el maig ja s'anuncia que que s acosta
no hi haurà cap metge a tot Cervera: el efectivament, no
hi ha cap metge, tot i haver-ho * a d'ocftjtort

Que tl probfema no del tot "(...) t com
sie una de tes de Cathatunya e fort

ma! sen un {...)" (89). i ei 1383 "com la vila
s« pobra de bons metges" (90)

Stns ete d«! s. XIV van condicionar
ti mercat metges, de de 1372 pot
relacionar-se amb la coneguda mitjans" de
Barcelona tl 1371 (91), qyt Cervera, p
que tl de 1372 m a la vila una amb

87 AHCC 137S, 30V

88 AHCC 1388» 67r, 70r

89 AHCC 1372, 11 v, 26r, 34r, 36r

90 AHCC 1383,59r

Vlî RCj|i||njijdjn *̂Esfiirjia^yoJftfli H. 147-159,

900



motiu de ta pesta (92). D'altra banda aquesta et l'època de
persecussió déte jueus • tot Europa. Si en compte que els
metges mos bons i anomenats eren jueus, entendrem que els
programs antisemites van tenir justament la seva causa en les
terribles conseqüències sanitàries, econòmiques i dt ta
"gtenote".

Probablement ta« contínues necessitats d assistència mèdica
durant tot al segle XIV (93) van accelerar tl procés
d'instituaonalització de l'exercici de li mediana i, sobretot,
van obligar els municipis a portar ta iniciativa en ta recerca de
professionals suficients en nombre í ert ciència.

En aquest context tenim motius per pensar que Its ciutats no
sempre van resseguir els acords en Corte referent a l'examen i
altres (tete metges El 1372, per exempte, el Consoli
considerava que Bonanasch Alfaquim era i suficient, i podia
fer "belles curer, motiu pel qual se'l llogava com a metge de ta
Universitat (§4). Com pot vtwri's, na hi ha cap tfexamtn,
i menys encara d intervenció en ta selecció d algun altre metge
en tl "tribunal" La penúria de metges deixar-se
d exàmens, ja que era prou un èxit haver trobat algú que
s avingués a treballar a ta via. Però d'aquest episodi de
1372, que cal en un context difícil, en qualsevol de
les referències encaminades a contractar un metge, mai no
hi ha cap indici d'examen. Sempre van ser els paers, per
indicació del Consell, qui van contactar amb ei que més els
interessava i en las condicions que decidien En
cap moment no hem vist intervindre-hi cap instància del
pode-r. Ni ni veguer no van mai en la contractació

a Cervera. I tampoc no tns consta que tls metges dt
Cervtra haguessin dt complir tl rtqutsrf d'tevtr estudiat almenys
tres anys en yn Estudi General, ni qye ta

de Probablement
('absència d'un col.legi de a Cervera va que el
Consell segons ta seva En aquest

és que els que actuaven a Cervera no sempre
de procedència universitària. La dels ressenya»

tls trobem el títol de "Mestre", però no tote.
Els i molt eficaços i

que no pas els que fet de medicina a
tes

92 LLOBET PORTELLA "Les a Cervera durant l'Edat
Mitjana", 39

Q13J CANELA "Cervera 1333-1384 t guerres", 55-
65

94 AHCC 1372, 27v
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Segons ia gradació acadèmica. després de
i de Licenciât, i era un títol que capacitava per a

l'ensenyament o bé per a accedir a una own Dret o
Medicina. Dels metges documentats ato dt Consells, cap
dels barbers no era Mestre, i algun, com Alfaquim, que

l'art de la medicina" no procedia del
món acadèmic. De fet, el títol Universitari no era cap garantia

de capacitació Fra Arnau no n ostentava cap í
això no obstant cobrà una pensió salari considerable (150
per on any).

I APOTECARIS QUE EXERCIEN A CERVERA

ADRENY,
AGUILAR, Pffi«
AGUILÓ, D0ffiíft§Q
ALFAQUIM,

ARNAU, Jaume

FSJC
METGE
CIRURGIA
FÍSIC
METGE
FÍSIC
APOTECARI
ESPECIER

CANET, cte
CANET, de
CARAVIDA»
CASES,
CASES,
CASTELL,
CASTELLVÍ,
COS,

ERES,

POIX, dt

FOIX,

GARGILA»

BARBER
BARBER
CIRURGIA
APOTECARI
APOTECARI
CIRURGIA
METGE
APOTECARI

APOTECARI
ESPECIER

CIRURGIA
METGE
CIRURGIA

BARBER

1334
1348
1341 ..
1324-1340
1372
1391-1392
13Í3-1404

Pf« de APOTECARI
Psrt dt

BERGA, de APOTECARI
ESPECIER

BERTRAN,

BUFAGRANYES,Btftfigy«€iRURG»C

1332-1348
1337
1 349-1370

1369-13Í5
13«8
1403-1407

1351-1302
1382-13§6
1389 1391
133Í-13S2
1404
1372-1390
1406
1334

1373

1356

1321

1396-1406
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ISOVAÍS.P.

LOGVAR, Bend« de
LOGVAR. Sutían

MORA. Pere
MORRENYA. Berto de

MORRENYA, Guillem
MORRENYA, Miquel
MORRENYA,

ODENA. Pere
OLIVER,
OLLER» Francise

PAL, Romeu de
PERA, Prince«

Ptft
PONS, Berenguer de
PORTELL,
PRAT, de

REXAC,
REXAC,

de
RIPOLL,
RIPOLL»
RíPOlL, Ptf»
RIPOLL,

Ptf»
RIPOLL.

Jo»
RITXART,
ROCA, Gui»fn
RODA, Pere

RiXART»
Ptrt

SABATER,

SALELLER,
SALELLES, Jo»
SALELLES,
SANT Psrt de
SEDATER,
SERRADELL»
SILLAN,

MESTRE

FÍSIC
FOC

CIRURGIA
APOTECARI
ESPECIER
APOTECARI
APOTECA»
APOTECARI

FSIC
BARBER
APOTTSARI
ESPECIER

CIRURGIA
BARBER
CIRURGIA
METGE
FISC
APOTECARI

APOTECARI
APOTECARI
CIRURGIA
ESPECIER
APOTECARI
ESPECIER
APOTECARI
APOTECARI
APOTECARI
APOTECARI
CIRURGIA
CIRURGIA
METGE
CIRURGIA
CIRURGJA
BARBER
BARBER

FÍSIC
METGE
BARBER
BARBER
BARÍER
FÍSIC
METGE
CIRURGIA
METGE

1372-1391

137M37S
137S-13Í4

1373-138S
134Í-135S

1330-1333
137S-137Í
13ÍM404

1318-1340
1381
13S5-1405

1330-1343
1396
1348
1377
13Í5-13SS
1341

1310-1316
133«
1333-1338
1360
1368
1372
1348-1360
1 354-1392
1360-1388
1404
136Í
1344-1348
1393

1349
1326
1354̂ 1396

137?

1382-10S4
1385-1399

1395
1 379^1 361
1347
1388
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SOLSONA, Berenguer 1337-1367
ESPECIER

1373

TAMARLENC, Joan 1387
TARROJA, Jaume 1388
TWESVINTS» Se*» <Je 1372

V ALE RNA, Bernat
VATLLORIA, Guillem de APOTECARI 1372

ESPECIER
VILANOVA, *

2 J ENSENYAMENT

Ei X! a I occident va un
i també un reneixement i En ta

en tes
í episcopals I s'hi

començiva a eneenyv tl "Tnvtyitt* retòrica i
i «I "Quadnvium"

, musica) Las arts a(
estructura

Al XI, però. ta van
préparai un de t A

(tel XIII. en la i la
d'Anstòtil, va una

el coneixement i t ensenyament. a la nova
(95)

En context, tos a ta
rural, van en i "hora que
relleu tos i les En

s'hi ensenyava un tnvium' i "quadnvium"
els que

provocar tl mètode

Al XH-XIli. el amb d'altes
i la per
cl coneixement científic, va de tes

o

GILSON: LA
J^¥ (Paris, 1952,

3a. 321-342, 387-548 ~
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Pel que ta a l'ensenyament poman i secundan ais segtes
XIII i XIV, l'esgtesta m compartir d'ensenyaments
amb ets munwpts te te ponopals ciutats. Escotes
eclesiàstiques i urbanes (particulars o "pubtiques") van
coexistir m m mateix te i ins ben tard cap mena de
control superior Ets cursos de gramàtica que s impartien a tes
Escotes Majors (Catedralicios, parroquials o municipals) no
responien a una programació ni «fi cursos ni en assignatures im
l'esgteSia o el municipi qui cercava te que es posaven
d acord amb ets respecte d»i contingut dels
ensenyaments (96)

Les que ensenyament a
Cervera de 1332, i a una

M Consell Ei Hit (te to és ei

"Encara de t de
Logtcha que an an lest de les

en Cervera saber
déte paers it Is an o no E per

te p que un
que n ha a st st n

ací benir legir de tes e
9« drt es ho mas

que de D ço tot
to damunt ert Conseyi « de
que tom qy« de
si ne for, car que
hom hi (tes a de

car es d aquesta que a
que hic f§ iest est an per zo M»
Però » de se

car, les que sich
són e out h des hom yna (9?)

El document de 1332, als que cl llarg de
tot ei XIV, és torça compten i D'una banda

ben clar que a ia vtla ha
pel Consell. hi el o el

vtgytr Fou en yna d«l on hi

96 fi pot vturt s ! LLUCH per
I, 1Í08,

li, 1921) AJO G SAINZ DE 01
(Madrid. I, 1957) I, sobre

la primera l'Estudi de Lleida
Byentv«ntura DELGADO iLCMMlfA

1982)

97 AHCC 1332-1333» ?4v
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els quatre paers, nou consel·lers i tres prohomes, que es prengué
l'acord Tampoc no calgui cap de cap Art òrgan Q

É caràcter municipal del et ratifica pel fit
que és ei mateix Consefl qui paga ei dels mestres
contractats, déte diners del comú. i m el volum
de Clavena corresponent

El text m ens indica si és ei primer
de l'ensenyament en «I municipi. En tot

cas s expressa que m aquell moment m M que prestés
aquell servei. La iniciativa de contractar amb diners públics

tnestres responia al prestigi que a ta vila. i el
que M hagués disponibles i El contracte era
aproximadament d un any. i «1 que ho en per a
lot el període La dels era per membres

Framenors i Predicadors, que sí aquells dos
eren o no per í gramàtica

ta una part de la pensar se
que en cas s ensenyava el "Trivwm* que també
s ht

í al a del
municipi, no podem pas d ensenyaments

i i a
í predicadors a Cervera Sia

sia, tampoc no en cap és ete de 1332
que en no feia «e

escolans.

Ei de de 1333, a a d'en Bons Homs
i Ardeny íAndey, segons DUWAN i SANPERE),

ote també, a 1332, Peu
d Odena (o ¿fCsâftâ}, Agui'̂ n
de i de River (96).

La d aquesta és que s'observa un
per tes anys, a de Pere d Odena, que

un de 1.000 s, que els 1C» s, que
per un sol any Domingo d'Aguilar» » els 200 s. qye cobren

pel période d'un any la Se'n aviat que el
tes la del

qye havien i/o les amb els
En operava la llei del ja que els
no ni n« o

contraries.

L'any 1338 a els de
Oliana i un -confunt, cal entendre- de 2ÖÖ

98 AHCC Clavaria 1333.7r.
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mm i M dedicava a i ensenyament Pere
d'Isovate, procedent de) món de li medkána. ja que era tísic
(100) De f et va passar tenint que metges i m dediquessin

Aa

Les noticies escadussegen a meitat de lot i que
A * anys 1356, 1358. 1362 í 1366, Í de
el 134t, 1355, 1356, 1360 i 1363 Es que els

brots de pesta van 1er que disminuís de mestres
que contínuament devia anan venir de les viles

A partir de 1372 tomen a abundar te • mestres
i que mm permeten tes condicio-!s

La M de i to demanda que va actuar a
favor dels a la segona dt de 1372
es fa évident que a la vila no hi de

pel §1 no
dun metge i el de
Mestre Berenguer 20 (4M s.) i
de i obra. Per la banda.

el "Consell que cim s* per dos aver
de lògica e de gramàtica e an de metge", Que

tes del dit El tiií
dos serveis al {101} En canvi, Antoni

Mr, de tos a partir de 1380 t a tos
1382, que se I tes per dur
la seva robe de Barcelona a Cervera, en 20 florins, i una

de 220 s. (102). Les del sovint
fixades pel mestre, que en tenia a favor

d aquests en el

També s'evtdtneit que l'ensenyament rt§ era un
permanent Depenia de la municipal de
o en cada moment donat, ( tant podia ser que la

vila un ten temps ben nodrida de mestres, com que de
no ensenyés a l'escola. Hem de pensar que i oferta
no era nodrida, o almenys a partir de

cert de EI mestre que hi el 1379 a l'hora

m AHCC Clavera 1337,53r.

100 285.

101 AHCC 1372, 34r.

1 °2 AHCC 1380, 65r; 1381. 50v; 1383, 66r,

907

~-



de renegociar un nou contracte m dedarar que Ml »eus
sen/es també eren sol tatats a Montblanc i a Tàrrega (103)

Però amb apuesta competència entre viles per fer-se amb els
serveis, també trobem ets casos que «I Consell Q els

escolans no estaven satisfets del rendiment d un mestre El 1376,
per exemple, només es pagaven §S §. a per llegir el

i «to ato escolans (104) ! al 1393 el
revocava to penstó acostumada al to qual cosa
provocà una vaga de zel en l'ensenyant que "ni llegia ni feia
llegir als escolans' Probablement a fata d'un mestre que
expliqués gramàtica i lògica, el els serveis d'un
personatge amb quaNficacki perquè tos allò
que pagant h. és una o pensió. Així
ts va resoldre oi de 1393. rt contractà amb el

Pere Cortés, ve i de Antoni, que semblava ser
in cas no 1 pagaven cap

Talment com y« (fenttnyamants
d una vila a una parar de en una de

també cert o que
a tos de tes que els

Per tant. no escola, sinó un bon
tra un de per a ta via que

El cas A 1393 erts torna a servir
d exemple Els que any s'havien de tora
via saber si el proper any ni el mestre per
tal d anar-se n a un alta toc en cas (106). No ht ha

que la crisi i econòmica que s agreujà sobretot a
de 1380 va en l ensenyament de les escoles

de tos ciutats Les ¡ la minva de
recursos humans van convergir en aquest El desembre de
I3S4 el one per les m«rts a la via el

menys tant "stranys* 'prívate*, i que
el lloguer de les podrà

endavant. Per el h i només per
any, ta de 20 a 30 (i07) D'una banda
clar que ei cobrava a de la pensió del

ate o També ens
adonem qye en moment ei de que era la
seu de rascóla a càrrec del Per tant no existia,

1 °3 AHCC 1379. 19v.
1W AHCC 1376, 53r,

105 AHCC 54r, 64v, ?3r

1 m AHCC 1393, 84v,

1 °7 AHCC 13S4, 34v,
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encara, l'escola en tint que tdfei i te caràcter
municipal. Í finalment també se'ns que el mestre a més
de les classes que 1 pagava el fer-ne te
particulars o pnvactes (o bé estranys i m refere« a
forasters i locals).

Les notícies respecte l'Escola i a Cervera m
m els documents M segte XV. 1 SANPERE, amb

I en van donar fe en un sobre
tema, al qual ens remeten per evitar repeticions (108).

Una de 144? ens perrué
una mica la Nit« te ta que aquella

te í te en ets i al llarg
tel s. XIV En els van a Llorenç
Perull, fi te Cervera i a la Cort del ret. cercant la

"En après, senyer, no« ts •
e molt mes

en
així te Arts te com te

i així Civil Canònica,
vos .,,- -c! dit senyor rei vos

* per qy«
te dit se o

«n vil (...)"

La de Cervera no va
prosperar, pero deixa te que no es només d una

i te i cosí més,
sinó que els que s'hi els per

els cursos superiors a les o Generals

un prego tot per les
amb el per recrutar s anunciava que a

t'Escola s'hi podria Lògica, Filosofia,
Retòrica, i d'altres (110) Corn dit. i més a

de respondre a les de la via urbana,

108 AguttfOURANISANPEREiFetencGOMEZGABERNET:1!«
te en Cervera" ifiâlLl XVI1 (Barcelona, 1944),

5-77.1 pot veure's Amadeu-J, SOBERANAS "Una companyia per
les de í de Cervera el curs 1440-

XXXVIII 1977-1978). 169-175.

109 DURAN, GÓMEZ "Las de en Cervera"
AHCC esborrany 11 març 1447 (full sol)

110 DURAN GÓMEZ "Las de en Cervera*
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l'Escola fou un important factor de i promoció de la
viia

M marge M paper del I organització i
d'aquests ensenyaments, hem dues notes

segons Its quals ia vtta beneficiava cens per anar a
estudiar a fora de Cervera Ei 1360 en tonna de 200 s
s ajudava • frare Ferrer de Vergós, dels framenors, a que
cont»nues estudiant. Aquest personatge Ja cursat estudis a
MontpftKer, probablement de Dret en la (111),
Dattra tarnte el 1376 es concedien 10 al frare Pere
d Albers, dels predicadors, i de Cervera, que demanava un
apit per poder anar a «taxi (112). col·laboració amb els

que marxaven fora és ben no en va e!
Consell també deuria estar en la formació d'uns
titulars superiors" que quan un important

a la comunitat

2.3. ASSISTÈNCIA ALS POBRES

A podríem dir que als pobres en
una XIIIXIV organitzada seguint algun,
o tots, (113):

111 AHCCQtvftrtaim 73v.

1 1 2 AHCC 1 376. S2v.
i « «i

a En sobri tema, pot veure's Manuel RIU
RIU per): "La pobreza y la a los pobres en la
Catafuña (volumen misceláneo de y documentos)"
vol l» Anef© i AfM 1980). II. Anejo 11 AEM
(Barcelona, 1981-1982). l amb un molt més general,

i a partir sobretot d« fonte Carmtn LÓPEZ
ALONSO: 1ÍS6). Sobre
l"almo»na i la beneficència en un centre urbà semblant an rang a
Cervera, pot veure's Carme BATLLE I GALLART La Seu d'Urgell

la eis habitants (Barcelona," 1985). 109-
1S2; "Les institucions benèfiques a la Seu d Urgell (s. XI-XV)",

S (La Seu d'Urgell» 1983. 285-334 per a Barcelona, • de
la mateixa autora, LJajsgjgyicia_jyä„jttQres a _ JJLJllBAPJ

(Barcelona, 1987} i per les classes
marginades en són els de Maria
BARCELÓ sobre Ciutat de Mallorca (BARCELÓ I CRESPI, Mana: "Fonts
per a una de la demografia mallorquina. La
Tato*, La vida dins ta (Actes
de les III Jornades d'Estudis (Ciutat de

1985), 33-3?; i Teresa VINYOLES' "Unes notes
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} Adm. eclesiàstica
} Hospitals}

Ontat organiuaoa f j Adm latea
»
} } Pia
J Almoina } f. anàstica

j Municipal
} Fundacions particulars
} Pial °arfQQytll

} texts testa nit, tants
* Cantat no organitzada j

} Altres formules »ndiv

S'ha de tíir qwt ta que coneatm sobre
als a Cervera la baixa Edat no ós

abundant A part de de l'almoina d'una
per Ramon Serra, la resta de

documentació conservada per I època és d origen municipal i només
ens «forma, t «n part, d'un tipys d almoina No conewtm tn

la que tn qüestió,
ni tampoc no n«m etreat »n tl ne fons referències

tes dentes Ens doncs, tn tes
t tl paper dal Consell pel que fa a als

pobres

Una nota de 1388. segons la el anunciava a
com havitn desmercar els seus

rtcyrsos, és municipal pel
quo fa a I almoina (114) Manava el que per adobar unes

de de Santa esmerçar-hi els
del Baci dtls potor&s de la dels Hospitals, i d«

la Caritat Els s'havitn
d'avançar a la Pa«na pel motiu ja Institucions

o tl cas és qye el manifestava
la per Aquest

però. no §ra Ja el 1379 els

tes a ais XiV i XV* Açta_
2 1981) 107

132

114 AHCC 1388 29r
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a la Cantat i ate per a arreglar els
que no tocaven (t 15)

l» que M Consell es
classificava de sis maneres:

A,'Assistència directa ate convents en forma d almoina.
B/ Administració d'Hospitats i "subvenció"

d'Hospitals eclesiàstics
C/ de la Cantat" mitjançant un

censal
D/Assistència espontània i diversa
E Acolliment d'infants gitats
f/ de la

A) No era vtyre com tl donava dnw ate
Framenors i als Predicadors, no en tant que ajut per obres, per
exemple, sino per a en tes més

Es tractava, i aní es documentava, d® donar cartel
ate frares en ets moments L almoina substanciosa
tn és rany 1333 (116) EI Cornell vi haver dt
recórrer a un dt 500 s per donar a tots
els Coincidia, probablement, amb els dt
d'aejytlt "mal any pomer" que p htm documentat a Cervera (117)
L almoina de 500 s havia duna donació
pietosa de 50 s que finalment s'havia a 100 s (118)

municipal a tes ordes que Hi havia
a Cervera fou yna constant sobretot la part de XIV
De la fragmentada documentació qye ts en deduïm com a
mínim donacions (119)

1333 Frimtnors 500 s
Framenors 100 s

1337 Predicadors (per forment) 30 s
Framenors (ídem) 30 s
Sta Catarina (menjar 10 s
Framenors (vestuan) 300 s

115 AHCC 1379, 40v, §4v

116 AHCC 1333, 18r

117 TURULL "El mai any pnmef a 23 54

118 AHCC 1332 1333, 32v, 34r

119 AHCC Clavera 1333, 18r 1332-1333, 34r,
Clavena 1337, 51 r, 50v, 23r, 20r, 26r, 1355 43v, 58v, Consells
1358, 24r, Oavena 13«3, lOOv, 1372, I3v, Clavena
1376, 54r, 1379, 75v, 1381, 95r
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fita, CMM „.,..,.,.........„....... m t,
(Acord d'almoina setmanal per
Framenors i Predicadors: 201.)

1356 Agmft.................................. t
Fran»«» (vMtuart)..................... »I s.

135S Puado®«............................. 4 mit, ter.
13ÍO FrafMnoB (vMhMri)..................... «10 s.
1372 CtartoM ............................... 4 IT«, ter,
1376 FnmtnoTB (vMluari)..................... 3ÖÖ s,
1379 Agustins (cetebraoó capítol). 500 s.
13S1 Framtnefs (vMfcMri)..................... 300 s,

Podem veure que ti r almoina
d aquestes ordes que sovint deunen ventabte misèria.
En d'altres ocasions, en canvi, amagar una mena
de "subvenoó", com és el cas d ajudar a la celebració del
Capítol Provine«! dtii Prttííeidofs.

L almoina del Consell envers certs monàstics fins i
tot s havia i en respecte
els tramenors, que per la de la regla havien
de viure en la pobresa L any 133? el decidia de donar

any en almoina 10 tant a com a
predicadors que atenent tes queixes conventuals fou

al doble Els dos ordes te--«n et seu
'procurador*. Un laic que vetllava per la ï
que feia de pont entre I orde ï el Consell (120), La

d aquesta té una manifestació
en la regularitat, Atada cada any, 300 s que fi Consell
destinava a vestuari pels framenors

B) Quan vam el medi de Cervera ja ens vam fer
ressò dels que hi havia a la vila (121). D aquells

ser que uns depenien del Consell.
L'abril de 1356, ptr exemple, els paers t nomenaven
procuradors nous pels hospitals, i es feta a !a Casa
d« Magdalena, a l'Hospital del Corral, al de la Placa, i a) de la
Val. Aquests procuradors de comptes de
l'administració anterior (122). En d'altres ocasions tes
"audítorits* dels a càrrtc

i prohoms nomenats expressament a quarter (123),

120 AHCC 133?, 20r.

121 Vtd, 13.4.5. B/ d'aquest mateix

122 AHCC 1356, 38r,

123 AHCC 1362.16r-v.



Aquests procuradors tete Hosprtate actuaven con a gerents de
ta i responsables de i el servei
Segons una nota te 1384, era teína dels Procuradors que "pleguen
o fazen plegar te sensats déte dits t tinguen te

«i condret per manera que te M puxen ésser
t atoergats" (124). Resoeae te del

càrrec de Procurador i Ml relaoó tels que l'ocupaven
mm remetrem al capítol corresponent d'aquest treball (125).
L anàlisi institucional tel càrrec eni serveix per adonar-nos de
la incidència tel Consell en tete hospitals laics
í també en d'altres religioses, sobretot els
convents te Frsmsnors i Predicadors. Los atribucions tel Consell
en matèna «s posaran te una vegada més en un

te 1377, quan el Patronat que regentava la Casa te
Magdalena pretenia tor tora un Ull Amtyi, que ja havia donat a
la Cisa tots els béns a canvi de romandre-hi per sempre
Havent al Consell, manà la immediata
de (individu en qüestió (126). Deixant de banda el règim

pel que fa ai
"municipals' no tenim referències En alguna ocasió
DURAN I SANPERE ja va indicar el caràcter més d'aixopluc de
pobres que no pas mèdica i (12?)

C) El Censal te la Caritat, amb el baeí pobres, el de la
Canela i els era una de les quatre institucions

damunt Its el Consell tema
d'tntervinxjre-hi. Sovintegen tes mencions a "la caritat", però
mai s'tndica clarament què és exactament Ens ha semblat apreciar
que es tractava d« l'equivalent laic i te la Pia
almoina.

"La caritaT tra, substancialment, un que tl Co:isell
veïns dt ia vila en forma te pa cuit,

però també tn diners, o gra, blat. La forma de
pagar el Censal es discutia any en funció de tes

tel moment. Com que l'any 1362 que hi havia
pobres, el Consell decidia que el es fes en oa,

per poder ser distribuït aviat. Això no obstant podia fer-se
com a moneda el gra. en cas calia pagar abans

per tenir te ftr tl pa. Paral·lelament el Consell es posava
en contacte amb tes flequers perquè pa suficient en

124 AHCC 13S4,32v

125 Vid, V. 5.2.2. C/d'aqutst mate« treball

126 AHCC Consells 1377, 6v

127 DURAN Llibre... 201-238
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dt l'augment de demanda que M havta (128) El
pagament preferent en pa curt també m l'any 1372,
1379, 1384 i 1368 L any per pnmera vegada, m taxaven els
productes perquè tothhom pagues el de la cantat en
diners, i que no s acceptessin ni gra ni pa cuit com era costum.
Normalment el Consell havia regulat el preu del gra per evitar
extorsions aqueHes dates de març. Al llarg d aquests anys els
preus van evolucionar així (129)

1372 1379 13S4 1388 13t3

FORMENT 10 s 101. 18 s. 14 s. 14 s
MESTIZA 13s. Si. 12s, 101. 10s
ÖWDI Is, 4s. 8 S. 7s. 7 s.

Et de li es any pels voto de
Pasqua í el pa cuit es reparte entre els pobres el dia

Tot i que no és que tothom
a pagament o destinat a la

caritat En alguna ocasió que de la vila paga
censal; sovint, també, fi to de tes municipals

reiftrides a tenen una de ser molt
generals. Finalment el 137« s'indica qut fam,
i motandants hi ha, que el Consell que paguessin
l'esmentat censal només que fer-ne (130). Al
1393 Bfc'enguer Reverdit prega que li de no pagar el
censal |a que havia maridat una Ma t els amics havien
daiudar-lo < socorre! La resposta del Consell fou taxativa i
negativa, Ja que el precedent podia tothom
d*exiflw-se'n{l31).

La Cantat com a municipal, doncs, tenia per
funció canalitzar te recepció d'un cens. que no un censal,
per tal d'ofenr uns serveis als El corrent fou
distribuir el pa cuit per Pasqua els "un dia no
sabut en ralba fos cridada la e que a tot hom qui
volgués penre fos dada caritat* (132)

128 ÂHCC 1362. 18v. 19v

129 AHCC 1372, 17v; 1379. 14r. 1384, 14v; 1388,
33v; 1393,54'.-

130 AHCC 1376, 97v

131 AHCC 1393, 88r,

132 AHCC Claveria 1376, 97v.
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Fa lefecte que ets esforços i el del cens M
distribuïa en un sol dia, m prefixat concretament, entre tols
els qui s'autoconsideressin pobres o No tenim
referències d'altres distribucions de p« d'aquest tons
AMO no obstant, dels recursos de ta se n benerioava més
gent que no només ete necessitats pels de Pasqua. L'any
1356 es desimana ta mertat de tot el que va se' recollit per a
l'obra de I església de Sta. Mana (133). e! 1372, del
forn, se'n treien qualm mitgeres de forment destinades • tes
monges dances (134); i el 137? m dóna un florí de la cantat a
una dona pobra a qui el obligava a pagar 2 florint segons
certa taxació dels béns (13S),

La de la caritat, en definitiva, ens apareix com
un servei social pietós de caràcter municipal i gestionat pel
Consell, que ordmava tot el necessari qui havia de
pagar, quan i com. El Consell, a més, regula .-a el preu del gra i
I equivalent en pa cuit. í administrava allò que
s'havia rebut, i per això ncrnenava procuradors de la Cantat
Només en una toia ocasió s indica que l'acord de pagar el cens en
pa cuit es resultat de la conjugació Consell Batlle. Cap altra
vegada intervé ei reel. D'altra bar.da, tota la
documentació era produïda pel Conseil (llibres d actes
i clavaria}. Sembla dar, doncs, que almenys la institució
benèfica de la cantat tenia un caire municipal i
dependent del Consell, políticament í

D) L assistència espontània a càrrec del Consell en un altre
canal utilitzat per distribuir almoina. En tant que despeses a
compte de la Universitat, havien d« ser en el de
clavarà corresponent. Dels volums conservats se'n desprèn que
aquesta modaltat assistenciai fou molt poc usual. Gairebé mai el
Consell no donà diners a Canalitzà l'ajuda envers
eís i Its fundacions pietoses. Tenim algun cas
d'aquesta forma dt donar almoina, per considerar-to
general.

E) Sense qu« es pròpiament als pobres, dins
el capítol d« strvtis socials pietosos també HI hem d'incloure
les del Consoli destinades a "nodrir infants gigats"
Els volums de ens revtl.len uns casos de

§n diner a certes do%«§ que s'avenien a nadons
abandonats. Tot sembla indiCAr que la remuneració només incloïa

tl nadó, però no adoptar-lo ni tenir-lo a Només en
un sol cas un té l'infant a En consta que

133 AHCC 1356, 23r

134 AHCC 1372. 13v

135 AHCC 1377, 29r.
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ti nadó es trobava en algún déte hospitals de la vila (el de la
Val, al d'en Cato, el de Sant Antoni.,.) La
d'aquest servei sembla indicar que tes (tones que el prestaven
cobraven del Consell per serveis concrets
i fixats.

Les despeses per "infants gitats" el 1333. pert
gairebé no en trobem més més endavant Cal pensar que el
servei va però amb despeses a càrrec de la

autònoma déte Procuradors de Hospital i no
centrada en la hisenda mur,.cipal de la Clavaria. Això, no
obstant, el 1335 í ei 1360 el Consell encara va pagar alguna
quantitat en aquest concepte.

La de serve« que el Consell es ia següent:

1333 un gitat de la Vall 2 s
«tem pel mate« . . , , , . , , , . . . 6 d
Pert dt Myntfar i sa muller (en tenen un
des de Carnestoltes). ........... 80s •
Mulier de Ramon Mateu un infant aue es
a l'hospital d'en Cato . , , 18 d
(dem.... . . . 2 s
Idem......... . . . . . . . . 4s 3d

1355 Un a de St Antoni 5 s

F) Finalment s'observa que eî Consell també assumí la tasca de
la cantat individual voluntària recollida en els

nota de 1388 mencionava dos bacms; el dels
i el de la D'aqyest avui no en sabem

res, » del destinat als pobres vergonyants només
n hem trobat una referència de 1373 (136)

Fins moment l*almo»na pobres vergonyants estava
organitzada en un sol bací, sense que ningú mes pogués fer-ne

amb el Però el fet que alguna altruista
persona deixés un al bací de sis mitgeres de forment
anual, va fer canviar tl sistema. En endavant, t per tal de
distribuir millor l'almoina, el Consell decidí de supnmir el
bací que passava per En el seu lloc dos prohoms amb

del Consti tindrien cura i responsabilitat d'un nou
Aquests dos individus eren paers i la resta de

Consell, tenien capacitat per distribuir entre els pobres allò
recoitntn, i estaven en acabar el seu manament

d un any a de l'exercici

136 AHCC 1373, 18r
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2.4. PROSTITUCIÓ

El tema de la prostitució podna relacionar-se, des d'una
perspectiva actual, amb rafea de publica. Però la
documentació que utilitzem, dt ta baixa edat mitjana, ens
aconsella enquadrar-ho dins l'àmbit general dels serveis socials.
Com es veurà, la decisió de la no és arbitrària
13?.

Les referències a to lembres publiques* no sovintegen, i
trobem ta primera d'elles el 1362. Però quan el terna fou més
candent a Cervera és l'any 1372, Totes les mencions que contenen
els aconte del Consell o la Clavan? manifesten l'mterès
regidors per regular activitat.

D una banda s'observa un problema o ordre públic, |a que el
Consell pretén evitar (escàndol pels carrers de ta vila.
Escàndol des d'un punt de moral intentant que les
prostitutes no per qualsevol Hoc, t físic en el

dels crits, i batusses.

L'important del cas és que el Consell, i de vegades, el
hallte, lluny de reprimir manifestacions, optà per
regular-les « controlar-les. En observem una
mquietut activa per resoldre els problemes que es plantejaven
Resolució aue en tots els casos documentats prengué un caire
positiu í no pas repressiu, fins al punt que s'hi van dedicar
recursos econòmics del comú de la en més d'una
ocasió.

Moralment, doncs, i els de '-s mentalitats i
dels costums s'hi podrien estendre, es feia ^'«m molt alt
nivell de permissibilitat La pràctica de la prostitució sembla
totalment assumida fins i tot des de les públiques.
Es considerava quelcom natural í es vetllava que
l'activitat de tes professionals quedés i closa en un
àmbit físic i material fixat. Mai no es va parlar d'expulsar les
prostitutes ni de prohibir el seu negoci. Sembla corn si el pecat,
reconegut i ben identificat, tingués el seu en aquella
realitat,

Ptl que fa als fets concrets i documentats, ja hem dit que
es remunten a la segona meitat de XIV Normalment es fa
referència a "ftmbres públiques", i només de 1383 trobem
la paraula "bordell*

3 Sobre el tema pot veure's Mana Teresa VINYÖLES: "Unes
notes sobre les marginades,..*, i La__ v»da g_uotidiana._a__BirçeJon3_

122-126, on s'explica la intervenció del Consell
barceloní en la vida del bordell de la ciutat
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La participació del batlle ós Actua quan el
problema esdevé ja lordre públic, però no a l'hora de regular

o aímeny t tant com s hi esmerça «I

El jutai de el Consell ordenava a voluntat del
que els homes que anaven amb havien de tenir

un posarse una "saca" damunt M 38) Es I única
menció en tot el període que afecta els El més usual fou

el llcc i l'espai físic on desenvolupar
sexual Com dèiem, el 1372 va ser prolific en

informacions

El problema era tl següent

"les que au en
la vtia no on ne on faxen
I« ir pecat, t no s« t de la
comunitat" ( ) "e vila sie

d'haver ( ) les
o no ors

atoergar" ( )

LA al no tra fàcil En el Consell
tenw-les teunides en un a ia cosa no s'ht

cap Aun tes en un
per a Ei oet qu^ h» posà

"ítem ho qu- s volgués
e a les

publiques a tot d»a, ne en qüestió
per zo to les en los

de la v«a, per 20 nos i
de al al

per eonprar e
a C

Efectivament. de i erari té el seu
tel en el d'actes del En ta del dia

24 de maig p es va acordar arreglar un que il deixarien a
per a que en (140) desprès

es tractava el en un reunió on els paers es
de tes

138 AHCC 1362, 24r

139 AHCC 1372,36v

140 AHCC 1372, 26r
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"que.te paers ab ateuns prohoms procuren e
asignen loch covinent a tos fembres, 0
si muter M seran, que.îs paers a comprar o
ademar atoerchs M administren déte
bens de ta universitat' (141).

Una de tes despeses costà 22 sous i 6 dinen, que es
gastaren en adobar l'edHíci i acondictonar-hi una canal. A mes,
•I Consell remunerava un home perquè escombrés l'alberg i hi
tragués tes pedres d« ta porta (142). Tot sembla indicar que, o
bé I acondicionament de l'alberg era precari, o bé l'alberg vivia
una frenètica, o tes prostitutes es negaven a ser

en un lloc probablement mig confinat. El cas és que
l'any 1376, només quatre anys després de preocupacions,

a Cervera no volia albergar les Diu la nota que "anasen
tot dia cridan per la vita, é lo forças que tos
albergasen" Finalment, i després de les infructuoses gestions
dels cercant qui tes volgués tenir a a casa, fou un

del qui oferí el seu hostal per les dones,
sempre i quan ta via l'ajudés a adobar-lo, per la qual cosa li
deixaren no res munys que 200 sous (143),

Ouate anys després, el 1380, Talberch o on stan tes
fembres publtquas stigues en penyll de caure, e tes dites

hagues&en requests nos dite paners", El requeriment dt
tos prostitutes que apellaren ais paers va ser escotat, í el
Consell decidía de fer adobar aquell alberg a càrrec de reran
publie. Les obres van durar tres dies, i Ni operaren un fuster i
un guixer (144).

Posteriorment es documenten notes que manifesten que el
Consell tenía cura d'un relatiu manteniment material del bordell,
El 1383 es dewaven 1öö .». per comprar-hi draps, lite i

(145), i el 1384 sembla ser que la vila feta un censal a
Pere Font, prevere precisament, destinat a l'alberg del bordell
(146),

De manera que a més a més dt les actuacions referides del
batlle, el Consell actuà sovint pel seu propi compte i de forma

141 AHCC Consells 1372, 27v.

142 AHCC Claveria 1372,33v,

143 AHCC Claveria 1376, 28v.

144 AHCC Claveria 1380, 34r,

145 AHCC Claveria 1383, 93r.

146 AHCC Clavtria 1384, 54r.

920



i per i fi que
te de ta •

921



3. REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ, COMERÇ I AB ASUMEN!

No és en absolut casualitat que ai contingut d aquest
capítol hagués pogut ser una transcripció gairebé integra del que
dedicarem a l'activttat econòmica. S fi rellegíssim en clau
institucional ens adonaríem de la rellevància de l'òrgan
municipal en tot allò que m refena a ia producció agrícola,
ramadera i manufacturera, al comerç i tes Imposicons, a la
celebració de fires i mercats, i a l'abastament de productes per
la ciutat Per tant, i per no repetir notícies ni fets ja

abans, ens permetem de remetre-hi al lector advertint-
lo d aquella doble lectura, econòmica \ institucional. Ara, no
obstant, assenyalarem alguns on la participació í

del Consell era particularment interessant.

Les atribucions del Consell en d ordmacions per
regular la producció, el comerç i de productes
temen un doble origen. En alguns eren atnbucions
reglamentades per privilegi reial, però en general responien a
una pràctica no de forma escrita
Era un fet "natural" que el Consell en aspectes

de la producció, el comerç i que afectaven
únicament el municipi Els privilegis, que en fixaven
ei mac d'actuació en un camp, a retorçar el paper

í àmbit municipal Les per regular
les eren en privilegis de
caràcter general, sinó que són provisions per a temes
particulars,

Respecte de la producció de només tenim
de la intervenció en dos E! 1315 atorgant

el que permetia als de controlar la
producció de qualsevol obra d'argent (147), t a partir de 1344,

s'inicià el procés el del qual seria la
de la (148) En cas era

paers arrencar -d« fet subarrendar- les
de la vila. A canvi tl municipi havia de pagar un cens

anual, »mtoòlie, al re» (149). Tant el 1315 com després,
servien per garantir la capacitat

147 ACA Reg Can 211, 280v, AHCC s/n; LP 1315
abril 8, 8v-9r.

148 AHCC LP 1344 novembre 22, AHCC Pergamins s/n;
LP 135? març 10, 2§r~27v

Respecte del caràcter municipal del servei, pot
veure's Max TURULL. "La indústria drapera a Cervera a l'edat
mitjana,./ 48-52,
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decisoria i resolutiva déte paers m de producció. Això
mi obstant, els jurats (després paers) i havien de
g-, -antir al batlle reial que el marcatge i consignació de les
otxes d'argent es feia correctament Per tant, plena capacrtat

però amb ta presència del en
instància,

L'exemple més clar d'aquesta el trobem en ta
redacc.0 de les Ordinations de ta de 1320 050) Al
llarg de 31 capítols els jurats i prohoms de Cervera regulaven
tot el prods de confecció i distribució de fets a la
via. Es un cas genuí coordinacions els autors de tes
quals són els membres del Consell tocat També en aquest cas es
documenta la presència del

"Degotis a quatre del mes de març e
tos ordmacions detus per

tos e promens de ta vila de Cervera ab
consentiment de l*honorabte (...)"

El no tenia una segons ta
redacció de tos ordmacions. Només amb la de
ratificar, consentir, o, en el seu cas,
producció gestada pete i prohoms,

Els acórete municipals de més no contemplen
tampoc l'actuació del batlle Són els paers, o ei Conseil com a
institució, qui pren els aconte « els fa acorpplir. El 1372
s'obligava tes a blat de la botiga
municipal (151); í el 1379 tote els particulars que produïen
verema o a en
feien (152).

Les references, puntuals, pel qye fa a
la verema i ta o ramaderia Es una constant que el
Consell dictés pyntualnw* i partir de quins i f»ns quam hom
podía veremar» i en ' oes

"E com tots anys sis acostumat que lo Conseyll
ofdone quant ne en qi en se en les
quadres insanes e soiíranes en en dt la
vila'(153).

150 p».- TURULL "La a Cervera
a l'edat mitjana,.,"

151 AHCC 1372, 17r.

152 AHCC Clavtna 1379, 91 v.

153 AHCC 1384, 30»
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B tema de la camtcana es un xic més com p hem
ocasió de comprovan; 154) En h carnicería

era un monopoli reial exptotat r̂éclament o be en arrendament
Dels pMagi cap w te uírecta « la
producció ramadera Però d'aquesta absència w podem
deduir-ne el caràcter municipal del servei Ui prviíegt de 1344
indicava *que officials INI puxen gerar bestiar «no de
(155), i do« anys mes tard. també per de pfMegi, trobem
ta revocació It ta concessió de ta dtl e de les
cndes' que, d'estar a <f«n de Val, mm

a pertànyer a ta rita (156}

En y« i ramaders i
govern (ocal, »1 s havia tas a regular on
podien i on no eís els tes de 1333. a
min*m. també «J de ta cam
d entendre que m cap en i que
el ets

de

Un a partir «t
una dei rei a Pofcitt §1 una

la eís de Cervera e
s» ato per per si (1ST)

reial per a a
una es ta •!

1393 A dei vigie XiV que e>
te en Si sois

documentat et fi ei
del de de bou t de En cas

«I i es tl
la de ei peu Es

qy« no s» no tri la
(158) Els de a

anyol

També d'aquest gaip
la ta ha tes a El 13€2 »t

prohibia d« i per o

154 Vid 1 I23

155 I.HCC s/n. LP 1344 abnl 22 71 v 73r

15® AHCC LP 1346 (uiiol 10, 42r 44v

157 AHCC 13SO» 110r

1M AHCC 1303, 88r
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enginy sota pena de SO t., igual que amb ets conrtte

Im disposicions del Consell que «i comerç m són
gaire freqüents. D'una banda hi ha tota la de Im
Imposicions de les mercadehes que es venien peí a la vila
(160), t (fuña altra l'intent d'incenövar e) de Cervera a
partir del mercat i la ira (161) Ambdós els hem
estudiat oportunament, i ara ens de repetir ne el
contingut.

Tres pnvitegts reials regulaven fonamentals de
(activitat comercial La segure'at i deis béns que «s
mercadejaven quedava garantida per als qui i comeroar a
Cervera a partir dun prMegí de H ei 1294 (162)
Aquestes garanties es ei 1378 el
que concedia Pere lli als béns que es a (183)

La fira tra, au* el
econòmica i La (te fra

per te coma a
del o d'una El

de fira de fet era ei d« la (M rei
te de ta viia Ei de vegades

ets de la i e!
de ter tes Ei

de 1359. "to e pus ia
que te fe«-
(164)

La en la fra no es a la
o A a de promeetonar-ia a

el va
L any 1358. i en de la vila, es deia,

de «te a Cervera d'un
radi de 27 Km ) ( 1 §5) La

1 5i AHCC 1 1 v

160 ¥id 1143

1Í1 Vid li 5 1 1 5 2

AHCC s/n, LP 1 294 gener 1 8, 3r 3v

1S3 AHCC LP 1378 novembre 2?» I43r 145r

AHCC Pergamins s/n, LP 1359 juny 28, 48r 55r

Semprt i quan contemplem la llegua itineraria 6717*6
metres
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la fira. i la seva infracoó estava penada perdent ta
mtfMdwto t pagant mi nu menys que 10 d'or. Val •
dir que no tot el Consell estava d'acord amb aquestes decisions
t»n dràstiques (166)

Però m ta preocupació del consell pel comerç intern es
manifesta més clarament és amb l'elecció de cattes municipals.
Un privilegi de 131? reconeix que dts de feia temps era

que els jurats elegissin diversos "guardians" Aquests
funcionaris municipals vetllaven tl pes, la i el fray,
dt ta camicena, del peix, d« la mòlta de gra, de ta fusta, ta
venda de polls i gallines, els vmyògols, i la guarda dels

Et document seguia que en temps de carestia de
blat era costum que els jurats ordenessin en conta de

amb el preu del gra (167), Tots guardians i
d altres. aquest nom, o bé com a mostassa! o

els continuàvem documentant any en els
d'actes (168) Ens interessa

que tots ells eren pel Consell, òrgan del qual
en tant que auxiliars paers

Un important que era competència dei Consell
era la regulació i ei control d alguns preus El cas més notori
era el de ta carn t el gra. Vulnerar els preus dol primer
producte suposava. carmcers. incórrer en una pena de 20 s.
L'any 13?? un capítol de Cort fixava el preu que havien de pagar
ets per cada moltó, El Conseil, que podia regular amb
les ordinacions te ganancia dels eamteers, disposà que

de més que traguessin es destinés a l'obra de
de Santa (169), El control dels preus dels
bàsics per evitar l'especulació i l'abús

t n moments que el proveïment no esdevingués prou Huid

La de la municipal en la realitat
comercial de ta vita era total. Les sevts atribucions arrtíaven
al punt de poder dtetar un ordinició que prohibia els corredors
de comerç de fer companyia o l'un amb l'altre (170).
No en va després ens adonarem qut una bona part dels membres del

AHCC 1 358, 4?v

AHCC Pergamins s/n. LP 131? juny 1 , 27r~28r.

168 Vtd V 5 2 3 d'aquest mateix

AHCC 1 377. 33r.

1 70 AHCC Clavera 1 333, 34r,
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Consell eren mercaders, i que til seus de datas m
manifesten en la política econòmica del municipi

Finalment tenim el tema fit l'abastament de productes Ei
caràcter púWic del Consell í e! M J'tstar a expenses de la ira
popular m ter que «n aquest capítol tingués un protagonisme
especial. L abastament à» productes, que no es el mateix que
incentivar el comerç, tou intens en cera moments en fres
productes: blat, cam, í vi

Respecte del primer vam poder amb torça minúcia la
primera de la crisi cerealistica coneguda amb el nom de "mal
any primer* (172). El Consell activà en aquella ocasió tots els
mecanismes a I abast perquè no blat a la vila. Però tot i
el protagonisme del Govern local, no minearen referències a
(actuació conjunta amb el batlle reial, la qual cota no es
d'estranyar atesa la critica situació que vivia la comunitat.

Deixant de banda aquest cas ¡a analitzat, trobem d'altres
exemples on el Consell s'ha de responsabilitza'' del proveïment de
gra i que es pasti pa suficient Es el cas de 1362 davant la
imminent arribada a les portes de la vila del comte de Trastàmara
(173), En d'altres ocasions el Consell enviava un represor: ant en
nom de la a Barcelona per a comprar blat per la
Universitat (174),

Una visió general sobre el vincle entre activitat
econòmica í manifestació política pot trobar-se a Francesco
GALGANO: MlfiriL_dlL^Aaa}5_ f̂SinW (Botenya, 1976;
Barcelona, 1981), 37-44.: "El mun«apio es, para el capital
comercial, el instrumento de control político del mercado de la
producción yrbana. Los estatutos municipales garantizan derechos
de monopolio sobre la producción local a la mercantil: los
artesanos de la ciudad, así como los agricultores del entorno),
tienen prohibido vender sus productos a los forasteros y, en el
mercado local, aquellos soto pueden vender al detalle, quedando
reservado el comercio al por mayor a los miembros de las
corporaciones mercantiles"

172 Vid, II 4.2. d*aqu*st mateix treball, i també TURULl
"El "mal any primer* a Cervera...". Sobre el provisíonament de
blat també cal vture Eva SERRA ! PUIG "Els cereals a la
Barcelona del XIV", AJmjn|içjó_L societat a Ja__CiÄ|unvj

1988). 71-108; i CURTO i HOMEDES: U
LOJfJ í̂SQfííL.m^^^ . de blat .djyna___cjytal

(Barcelona, 1988)

173 AHCC Consells 1362. 31 r

174 AHCC Clavtria 1376,41 r.
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L existència com • des de 1332 duna bobga de Wat
municipal, i ta regulació i control (teto del grans, m
actuava en un mateix de procurar un proveïment

El segon gran problema de proveïment era tl de tai cam. I no
sempre perquè hi hagués manca d aquest producte, sinó pels

desacords entre els paers i els que no es
posaven d'acord amb les condicions econòmiques del servei B
1362 ate camicers volwn una (poto de 20 moltons diaris, i el
Consell la fixava en 10, límrt que els paers accediren a doblar
temporalment (175). Ei 137S tes ffiseofdàncies amb te camicers
de Cervera obligaren els paers a buscar-ne a Tàrrega. Vilagrassa
i finalment Tamant (176). Un text de 1388 exposa com tractava ei

el tema del proveïment de carn:

"(.. .) oer tant com la beneyta de
Paschua se acosté e es que per l'any
vinent m provehida la via de bons
qui tenguen la vila de per
to dit any següent per 20 lo d»t Conseyt
donà poder ate dits paners que ells en de
la dita puxen tor 0 avtnenia
ab los camicers de la vila o ab o ab

ab qui trobem mayor a
e a de la via, los la
via de bones cams l'any sd«vontdor
(...)' (177)

Però així com tf Consell no
manquen dtl mes pur de las
medievals Els productors estaven ben

amb qy« vist de prohibir tl
comerç amb els d'una ampla en de fra; o amb
la prohibició d'entrar de i la Preoyanosa a la
vila, tel i de que §n vtínatgt
amb Cervera (17S),

175 AHCC 1362, 19v

176 AHCC 1378, 63r, 65r

177 AHCC 13S8, 28r

178 AHCC 13S8, 34r
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4. URBANISME I OBRES

La œmpetència i ta responsab»'itat (tel Consell en matèria
(tel que avui anomenaríem urbanisme es va fer evident des d'un bon
començament d'aquest 'reball En 01 capítol dedicat al medi
construït es teit palesa 'a incidència t ta iniciativa
institucional en un seguit d'obres públiques, la qual cosa no
deixa (te ser natural (179). Des (te l'antiguetat el poder polític
i l'urbanisme han força vinculats (180) En el nostre cas
trotem dues obres en tes tl Consell municipal estava
totalment compromès tes muralles, t de Santa Mana
(181).

Sena reiteratiu msistir-hi de nou Però cal adonar-se que
les es construïren mercès l'tsforç i financer
de la universitat per la institució municipal, tot i
i interès i i incentiu reial perquè l'obra es fes realitat La

de l'obra murs era municipal, també ho era el
finançament i l'elecció d'alguns que hi col.laboraven.
Precisament aquesta elecció, pol.lèmica pe-que també se la
disputava el rei, posa de manifest la participació municipal
L obra murs es va endagar a Cervera quan ta vda p comptava
un esquema basc de finançament municipal, pero cal entendre que
en - i no sabem si també el les gran obres
acceleraven la institucionalització de la pública a
nivell local. Per finançar l'obra uns mecanismes
de tributació vtinal t dt control dels contribuents

Sobre tes precoces atribucions prohoms de
Barcelona tn d'urbanisme, Carme BATLLE "Els prohoms de
la Ribera d« Barcelona i llurs atribucions en matèria d'yrbantsme

meitat del segle XII)", El Pla de Barcelona » ïa
(Barcelona, 1S83), 155-160. Viure els treballs de

Joan-Francese CABESTANY I FORT "Demografía, sociedad y urbanismo
en el siglo XIV*. CjiíAmoî jAJÉSjoja 8 (Madrid, 1977), 189-
202, "Una pnmera reforma urbana a Barcelona la plaça del blat
(1351)", Cuidffnos de Argytologja e ....... Historia de la Ciudad XVII,
(Barcelona, 1977), 141-154, "L'urbanisme a la Baixa Edat
Mitjana", E^ojyçĵ uĵ nj_g ĵÇa^ÜyJiyjl (Barcelona 1 983)

i fifi
Una síntesi clara i molt ilustrativa d'aqutst

problemes els podem veurt per a Mesopotamia a Vere GORDON CHILDE
dj __ !â__SÏÉSl&ô (Barcelona, 1967), i més^ __ __

extensamet Karl A WITTFOGEL Despotismo, orje_ntaj:_jretydfg
(Madrid, 1966)

181 Vid 1 3 4 3 1 3 4,5 C/ d'aquest mateix treball
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Aquesta dinámica contribuí, sens dubte, a verlebrar, si ja no
n'estava.el rèQim municipal.

L'altra gran obra que mereixeria unes consideracions
semblants é« ta de l'església parroquial, en cas gairebé
catedralicia. Amb l'agravant que no era la jerarquia eclesiàstica
la impulsora del projecte, sinó ta pròpia universitat per mitjà
del Consell. La construcció d'una gran l'hem d'entendre
tant ccm a necessitat material de donar cabuda a tots els
feligresos, com en term«« d« prestigi urbà. L església era ta
manifestació artística de l'hegemonia d'una nova classe social
que ostentava el poder en tat ciutats Ho en va mercaders
tmr niants com Ramon Serra s hi feren construir sepulcres i
capelles.

El capítol que dedicàrem al medi construït comptava amb
d altres exemptes on ia iniciativa i la participació del Consell
era evident La cura que tingué el Consell en mantenir en condret
els camins que donaven accés a la vila és exemplar. Si la misse

paers era vetllar pel millorament de ta vila, com no havien
de preocupar-se dels camins. Aquests eren el punt dau pel comerç
amb I extenor, t per I abastament urbà provment de la rodalia
Els camins eren transitai contínuament per i carruatges
de pagesos I en temps de verema trànsit s'mcrementa\ a
Ja vam moltes ocasions que els ordenaven adobar
uns camins deformat per tes pluges i el trànsit (1 82)

Podríem documentar d'alfres actuacions menors en aquest
mate« sentit» però sembla «xetssiu fer un de tes obres
què es responsabilitzà el Consell un pont a la coma d'en
Vilagrassa (137f), el pont del Camar (1379) escombrar i arranjar
"els pous" |1373), la Creu de (13§3), etc,
ttc (183)

Un àmbïï parallel al que són públiques,
però que entra dins l'urbanismt, és la recerca de l'aigua El

ha suficientment i com per tomar-hi
documentals idèntiques (184)

L'aigya, un recurs ara i sempre, p
era a Cervera a l'Edat Els problemes de

sanaven rspetmt amb el El Conseil, en tant qui

1 R?
i d accés a ia vsia vture cap I

3 4 2 d rtuiiotx

183 AHCC CLavena 1379, 62r ?3v 1375 26r 1393
24r

184 DURAN U tora. _ 70 i ss Vid u 2 1 d aquest mateix
treball
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púbfct, ;í* "I responsable de la carestia, i
m aquest sentit no escatimava provatures de saurins de tota
ment,

El 1371 els esforços s'esmerçaven a la tont de Bordell, on
un |ueu ja va treballar-hi sense èxit. Més tard t ri "un mm de
Calatorao' el que garant« de trovar ne si et Consell es
comprometia acabnda folra, de pagar-li tos despeses i un salari
En aquest cas no sabem com va acabar reimpresa El mateix any
1376 també m treballà a la tont d'Ondara, més baixa que
lantenor Cent trenta-sis homes, durant deu dies, van fer-h: un
pont tres Ngues per que l'aigua sortís per Ttxaugador".
L'obra deuria funcionar a mitges, perquè el 1385 un gascó
s oferia a treure d aquella font un o dos muinars (185).

A de oi 1393 i 1395, es toma a prestar
a la font o>" 3oro%l que coneguem quin èxit.

Totes tes foren finançades pel Consell, «te paers del
MI comitiva més d'una el toc i tes

instal·lacions.

Finalment, del municipi en d'obres i
urbanisme tambr es manifesta la pròpia estructura

En §1 seu (186) l'existència
d'uns càrrecs municipals pel que el 1333 rebien
ti nom d**obrenf. Un privilegi de 1344 consolidava la

i d'aquel·ls funcionaris

"(...) que to bate, paners t de la
villa dt Cervtra any dos
prohomes obres qui totes
qüestions de termtns, de carrtrs, de parets.
de canals, de portees t (...)"
(187),

El caràcter municipal del càrrec fora de dubte, i la
referència al que actua amb els paers es pur formulisme

p que la no en
participació. Els "obrtrs", doncs, pel Consell i
dtptníen d'ell. Com d'altres càrrecs que s'anaren

al del XIV, uns auxiliars

185 UÉfî  70 i ss

186 Vtd V 5-2 3 d'aquest mateix treball

187 AHCC S/n; LP 1344 abril 22. 71 v ?3r
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»li

5. DEFENSA VEÏNAL I ORDRE PUBUC( 188)

Per defensa veïnal entenem la defensa dels interessos dels
veïns de Cervera que estan amenaçats per o institucions
de tora del municipi. La defensa veïnal podia actuar a un nivell
col.tectiu i a un altre de particular o individual

Es obvi que els òrgans municipals per la universitat
tinguessin l'interès preferent de defensar la pròpia universitat
de l'extenor D altra banda Ja hem vist com actuava la
mobilització de la host en casos d« penll (189).

Però la defensa dels veïnals es mostrà
particularment intensa dins l'àmbit de tes relacions Consell-
vems La municipal va esdevenir un veritable aixopluc
de vems sotmesos a tes arbitrarietats de senyors feudals
de la rodalia, a l'actuació del d'altres i en
qualsevol mena de El Consell va assumir
realment la defensa jurídica, diplomática i militar déte
ciutadans de la via. I de fet cobertura i garantia era
(fil tel ntctssàfia en uns moments que la crisi tconomica dt

dt segle XIV accentuà la i la violència feudal.
Gaudint tes d'un estatut propi i prou ben
reglamentada la relació de voïnatge d'un individu amb una ciutat,
la defensa veïnal havia de ser una practica

Deixem de banda, doncs, la veïnal de caràcter
coHectiu que en essència I associaríem a determinadas relacions
de poder En canvi ens etntrartm en de forma general

casos, força nombrosos» qye el la defensa
individual d'alguns veins.

L'anàlisi d'aquesta deftnsa la indicant quin
òrgan concret va assumir-la; a qui ts i en virtut de
quin motiu o pacte; dt qut ts quina acció havia
motivat desenvolupar la defensa veïnal, i com s'emprenia í amb

la defensa veïns de la vila.

1 Rfl00 Per tal d'evitar un ús de documentals,
mencionem a continuació ete textos en aquest epígraf.
Per la poden rtlaetonar-se amb la notícia
corresponent AHCC 1332-1333» 9r. 46r, LP 1354 setembre
27, 30r~32r; 1356, 3Ír; 1358, 6r-7r. 1372, 22v, 31r;
1373, 26r, 30v; 1377, 6v, 12v; Clavena 1383, 55r, 1384,
40r; 1388, 23v, 39r. 1393. 14r. 30v, 4§v, 50r 65r. 70v, 85r,
90r

189 Vid, V 5 1,5. d'aquest
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Pel que fa al primer aspecte, en to major part de tot
ocasions va ser el Consell el que on una de les sessions decidí
to defensa d'un v«í i* usual trobar 'el Consell
decideix', -que el ConseH em«*, 'acordà to Conseir, ..etc. En

casos m preosa que el to
en els paers, o bé fins i tot e« delegava ta en un prohom
elegit pel Consell in una sola ocasió es documenta l'actuació

déte paers; aquests "sens conseyll, com no lo« cas de
aplega, conseyll, feren extr to penó" (190).

La iniciativa del batfle i del veguer estava eclipsada en
aquesto fets davant l'actuació del municipi Pel mateix motiu que
els paers van prescindir del Consell, el í el lloctinent
del veguer també varen perseguir uns que es tancaren a
Monrtalcó

En general, doncs, es fa evident ei del Consell
com a coi.lectiu que, al marge de delegar actuacions o no, prenia
la i déte de

Respecte la segona -a qui es defensava* cal pensar
a priori que tote els individus amb de veïns
eren i de ta institucional. Si el
ConseH reaccionà igual en tote els casos és de resoldre.

En moto to documentació no a qui es
defensava. Es paria de mercaders, veïns» prohoms, singulars»

de Cervera, etc.. D'altres coneixem
particularment de qui es tractava

PonçdeGraeti§(1354)
de (1372), llaurador
Ferrer (1373), déte

Arnau iorraç (1373),
(1377)

Pere ¥erder«i( 1388)
BerantFígtfer(1393)

Ferrer
Jaume Arnau (1393),
GüdtomAmtN(1393)
Pert (1393),
Ermengou (1393)

de

El text no sobre la
o ti nivell de individu en el cas dt
de Claret la víctima as rtcontixia *hom de poc poder",

Alió qut sí que ptr la es que l'individu
en contribuís com a veí a la publica. El mateix

AHCC 1372, 31 r
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demanava defensa ja que era veí en tant que pagava
qüesties, comuns i altres exaccions econòmicament a
la v.ía donava dret a beneficiar-se de la seva prot?cc<o

Especialment interessant resulta conèixer els protagonistes
de les accions contra veïns de Cervera vegades trobem
referències obenques i imprecises. de P«ra, ehs de
Tàrrega, del Canós i d'altres llocs. vegades només
s'mdtca It localitat tot presoner a Cantona, En ona cas la
víctima no täte per qui era atacat; i en un ato» el Consell
hagué de defensar un veí del patronat de la Casa de ¡vtegdalena, de
Cervera mateix Per tant, sovintejaven Its ocasions que el
Consell com a institució defensava els veïns conta parteóte»
d altres localitats. Però no els de relacions

en aquesta defensa El 1356 els paers s'han
d enfrontar al de Tàrrega davan» les pretensions d'aquest
últim de cobrar uns bans a uns de Cervera, i el 1393 és el
deiiloc de Costó qui fa pres un veí de la vila

No obstant, l enfrontament més í davant el qual hagué
d'actuar el Consell, és amb senyors de les rodalies El
1373 un missatger dels paers queia presoner a Cardona, i a partir
de 1377 mena de notices és constant Alguns

de ta vila eren inquietáis pels 'prohomens déte
castells"; el 1384 es menciona que el comte de Cardona té un
presoner dts de fa temps -el mate« de 1373'-, endavant tls
agressors són Pere d Avinyó, cavaller i del Governador de
Catalunya; Maimó *-a Cirera í Bernat d« Pinós; Jaspert de
Ribelles; i Bcínüt laceran de Pinós, tots ells nobles de zones
properes a w via. Aquest tipus d'intervencions no vam
documentar-tes a la primera de XIV, sinó que es
tomen fréquente a fínate de centúria. Es la coneguda violència

que s'accentuava en temps de crisi t econòmica. La
pertinença a una ce nunitat urbana, com Cervera, deuria ser una
major en aquest d inseguretat

Però la violència feudal no va ser l'umc motiu que va
propiciar la intervenció del Consell en la veïns. De
tots tls cascs que tenim documéntate concloure'n que tls
motius que necessària la intervenció municipal eren,
sobretot, quatie:

de Cervera fets presoners
-Atacs
-Delictes contra la propietat
- Pretensions

El cas ts donava sempre entre vtíns de Cervera t persones, o
de l'exterior.

Finalment tns fixarem com el Consell va defensar els veïns,
i amb quins mitjans. Normalment només ens consta la decisió
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d'emprendrs una determinada defensa, però no sempre
s'explica què es farà Quan w tractava d'un atac vtotent ta
reacoó era perseguir alt agressors i fer sortir e! penó.
S'arribà, m aquest sentit, a posar setge a Monttalcó, on
s havien refug»at ets fugitius, durant IN« diet. En casos
de segrest o empresonament el Consell per escrit o per

d'un missatger als responsables. En una ocasió el Consell
va recorrer al veguer per sol.Hcitar-li ta intervenció. La

al rei fou el camí per rasofdre «I
segrest dels paers d'una legislatura anterior i que el 1383
estaven en mans del cavaller Pere d'Avinyó, veus portant del
Governador de Catalunya

Una resposta global i mobilització popular va ser ta reacció
proposada pel Consell que contestava «I fet que venint de mercat
de Tàrrega uns prohoms de la vit per individus de
Tàrrega, Canós í tocs. El Consell acordà, aquell 12J8,
obrir procés de pau i treva contra els malfactors; advertir ta
població que amb les armes per si

crtdar-la, que tothom que de la vila ho
fes armat; i recomanar d* no anar a mercat a Tàrrtga.

Per acabar volem mencionar tres que tenen alguna
o particular.

La que van ter els de Ponç de conta
els de Tàrrega -entenem que el municipi- que el tenien presoner
oòiigant-lo a signar capítols de pau final Aquest cas va motivar
la intervenció de jurista* i remissió d'un dictamen final. Tot
el seguiment del cas i ta seva a Cervera van
ser inclosos dins del cos documental dtl Privilegis,
Es un cas de defensa veïnal assumida pels que tingué
trascendencia tn l'administració de justicia, tai vturtm més
endavant

Un segon cas pot ser l'exemple de la institucional
davant d'un físic envers un veí de la vila. tornat de
Claret, "hom de poc poder", í la stva van ser i

l'estiu de 1372. II van cteure's a
Montfalcó. El í el lloctinent del van perseguír-los
fins que closos a la fortalesa ja no van fer res. Bernat de
Claret demanà defensa al Consell ja que era veí de Cervera i
contribuïa en questts i comuns, E!s prescindint del
Consell, es mobilitzaren militarment i van fer una força
bèUtea municipal, "el penó", dí,1gida per Pere de Sant Genis
que comandava deu servents, de un temps i les
Oluges Montfalcó, aconseguia mtna d'acord i
tornaven a la vila.

L'acció atacants < la petició de de la víctima
provocà manifestacions del Consti! com aquesta:
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""p

•que com les coses contenguJes en ta dita
suplicado wen M maltetes e de mal exemple
• täte Que tomen en gran menys preu •
penudta dt ta universitat e (teto singulars
que aquete qui foren al sien
perseguits coin mills • pus rigorossment puxen,
t que si mesons s.i fan que sien per
la universitat" (191).

De fet va ser una constant que el Conseil es
responsabilitzés d« tes despeses econòmiques qut podia provocar
la defensa déte veins de ta vila. Així es documenta
s intenta el dels a Cardona,
pero també quan la víctima no treballava expressament per ta
via, sinó que era perjudicada en el seu propi negoci o

és el cas de ta de Pere Verdera, veí de
Cervera, que estava a Pujalt a causa dels perjudicis que i

i ta defensa d'un tal a

No obstant, cat dir que no en tote els les despeses en
concepte de defensa veïnal foren pel municipi
Coneixem dues de 1393, en que el Consell decidia

í prendre ta d» dos però amb
el ben que la vila no s'hi res, sinó que tes

a carme de

I el cas té d'íntoftwar-nos
respecte de quin tipus de sorgir entre

de ta vi« t els senyors La nota, de novembre de
1384. diu lili:

lo note de Cardona té
hi un vetií nostt, no.s sato per

al es stat per part
paners, to feu a es

Its no ha be ha
ans no açò ha §

pres to dit home, e b han ta
t azo ptr tant te dit no vol

fer que.s faz« hom del dit E
to dit tort al drt vthi

(,.) Sobrt no te que
to dit fet sie per la axi

de • de s« e
(.. )"

191 AHCC 1372. 33r

AHCC 13S4, 40r

936



Com dètem, ta vwüfieii feudal va a prova tes
munfefcflfc oes del pont de vista de llurs

atnbucMjns i consoWació

Finalment, hem dectdrt {findoura dins d aquest epígraf
agüeites atribucions referents a l'odre públic. però
dtferenaades tant de l'administració dt com de ta
»unció arbitral i pacificadora dels paers Odre públic, doncs,
en el gairebé de poloa local Si la host «ta l'oxèrat
irregular reptegat pe! Senyor § §1 Rai tls seus vassalls,
no pot dir se que existís un cos fix responsable de ta seguretat

En tol cas, ta sortida del penó per del Consell
era ai que més s'hi aproximava L'equivalent a la polida local
per l ordre eren aquells càrrecs o que nomenava
ti d« forma El cas més dar es
tl vinyógols, que havien de vsttlar el terme dels

i els bans que podien als delinqüents
En d altres ocasions el Consell elegia, per un any, un prohom per

per a 'a de Sempre amb tos despeses a
càrrec de ta universitat mdtquen que la

s exercia per tom dt la vila i ta propietat,
• no era urbana t només de ta seguretat
personal,

Una referent a l'ordre en
l'armament veïns dt la vila, la qual cosa

ta d'un cos de L'any 1362, i
tl fet que c1« de no eren

el Cons«! que tothom de ta via dugués
Al so del »othom havia de ¡a seva feina i

la ptna dt 50 sous
(193)

A de el 1393, els i dos prohoms
els comprats a fis veïns, i

cadascú el seu (194). Aquestes movtlitzacions ciutadanes
paf no ho eren envers un exterior, sinó

davant -3è de la propietat com
les

les del en
d'ordre públic. Dt fet tra la que

1 §3 AHCC 13S2, 26v

AHCC 1393. 78v

§31



junsd»cc*ò «i aquesta matèna, amb això I'
pnmordialòei'adm.nistrac»ódeju»tíc»aalav.la(i95)

D»ns d aquestes actuacions m
tota aquel·la intervenció del en altó que

e! toc En tant que element que l'ordre
A jocs d'atzar, la era an temps de

fra (196). Però en època no «ml tl es
preocupà de prohibv-no En trobem mencions el 1372,
tl 1378, el 1383 i el 1388 (197). Aquest últim any sindica

to del battle amb els paers:

"En quara acorda t ordona to Conseyl! ab
t de en de [ J
de la dita vila. que hom de qual

que Mg, e condició sie, no gos levar
ne ter a ne a dins la vila
de Cervera o termes d'aquela; ne ne
ter a |och penyores de

de la vila de Cervera pena de
perdre tot ço que aura les
penyores o de v«! de ban" (198)

El era taxatiu, però ara ens assenyalar
participació del es de quelcom

amb l'ordre public En una
col·laboració entre el . fi Conseil.

195 V| 6_ jj'aygsi ^^ treban BERTRAN 'Els
en els del i Cort..."

':K> Vid. VI. 5 2. d'aquest

197 AHCC 1372, 16r, 1376, 32v, 1383, 89r; Consells
47v.

1 i8 AHCC 1388, 47v
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6. ADMINISTRACIÓ DE JUSTTCU

6.1. PIATEJAMENT

L'advertiment i precisió que vam Im en començar ti capítol
dedicat a tes atribucions del Consell ha de ser repetit i
recordat amb nou èmfasi. Aquest epígraf pretén analitzar les
relacions del municipi, o de' govern local amb la justícia. Dues
consideracions importants:

1 Avui qut més qui menys està d*acord amb el princp de la
de poders a l'Edat Des de ta història

del pensament i tos tomes polítiques fULLMANN). ins els
historiadors generate « els del Dret, tote
coincideixen en afirmar que a l'Edat no només no es
practicava, sinó que no es concebia, la independència del poder

ei poder judicial i l'executiu Ara no és el moment
d estenore ns en aqueste aspectes De que s* no existia la
separació de poders -t una cosa molt és la major o
menor atomització del poder dificnment podem considerar i
tractar de tonna la pràctica "er aquest motiu

el concepte "administració de fustie.a* amè algunes
reserves, i per motiu creiem oportú de mattsar-ho
"Administració de justicia" es una formula i gairebé

No hem d entendre que un poder reunís
com a resultat d'una sama de diferente elements

Justícia i administració no és que paralleles sota una
mateixa mà. Sinó que ne com a ideologies
independents. El municipi, en el cas, una projecció

que aglutinava com un tot alio que AVUI
anomenaríem funció governativa i funció Per aquest
motiu és tractar i parlar d'adrrwntstraoo de justícia en
un sol epígraf. Ho sempre aquest ben

2, Per si fos insuficient, la formula "administració de justícia"
tampoc no tns ptrmtt dt delimitar tant com voldríem ei camp que
pretenem abarcar. Administració de justícia i govern municipal a
l'Edat sena un bon tema per a una tesi. Però ara,
tot i ti stu rellevant interès, nt és el objecte central
d'estudi. El tema podria abordar-se -com a mínim ctes de quatre

a) quin dret s'aplica7 b) qui l'aplica9 c) com § aplica
d) com s'executen les sentències. Si renunciem al procés i al

penal per allunyar-st dtl tema d'estudi, ens queden
dues qüestions encara per resoldre El dret aplicable t els
funcionaris u òrgans que tenen capacitat per fer-ho. Pel primer
aspecte no compten amb documentació suficient t la magnitud del
plantejament supera aquesta investigació Ei segon aspectt,
ftnalmtnt. s'aproxima més al qui ara §ns interessa
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En definitiva doncs, i en el marc d aquest treball, votem
aprofondir un tema que no hi estudiat: tas
atribucions del Consell municipal en de ¡ustioa, i ta
competència amb d altres òrgans superiors peí atnbuir-se aquesta
pràctica. Amb quins milans personals el municipi per

justícia9 En quines entenia7 Quines
limitacions s observen a ta seva actuació7 En fi, quin grau de

i cfintídèneta tenia tl Consell municipal a
l'hora ete ete delictes comesos i resoldre plets en el
terme que tenien jurisdicció.

S'na d« dir que »I tema de la "justícia local" a ta Baixa
Edat Mitjana ha estat poc estudiat, i particularment a Catalunya
i des de que hem indicat, GIMÉNEZ SOLER (199) i KLUPEEL
(200), amb ben diferents, se centraren, arribat l'àmbit
municipal, amb el balte i el veguer La jurisdicció tou més
tard per LALINDE ABADIA, que hi dedicà més
d'una obra (201). Deixant de banda moltes d altres referències

a dos funcionaris de la jurisdicció
inferior, la exercida pel gairebé només
compta amb dues breus aportacions de GAPCIA GALLO i FONT
RIUS (203). Amb tot, son dues obres de però que aporten

i no §xt§r»sos A diferència
àmbit de l'administraco de justícia, els
la en ete i superior

son prolífics, tnetft que continua se en una
global i de de justícia en

a Catalunya a la Baixa LALINDE
ha la TATJER la

Andrés GIMÉNEZ SOLER 'EI poder judicial en la Corona
dt Aragón" MRAgJ VIII (Barcelona, 33

200 KLUPFEL "El de la
,*

201 LALINDE "El 'Cuna* o "Cort " La

202 Alfonso GARCIA-GALLÖ "Jueces populares y jueces
en la del derecho

i a ÜRAJL 53
1146), 56-71

203 José M1 FONT RIUS "Las administrativas
y dt las ciudades en la Esparta

XXVI (Valencia, 1952 1 953) 93 1 18
*\f\ A
u LALINDE Ljjj¿ojtamac»órioener aLen la Cojonajíe_Arjfló_r
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Audiôncsa I í amb una
visió mon general que caldria començar • i actualitzar
El treoaH de síntesi més complet i recent correspon a Benjamín
GONZALEZ per bé Que l'autor esU-dia un mim tan ampli own
"ta en unes coordenades amples: des de
l'organitzactó judicial romana a Hispan«, fins ei poder judicial
a espanyol al segle XIX. Latenoo prestada a
I administració de justícia a la tañía edat a Catalunya.
í més concretament a l'àmbit municipal, ha de ser necessàriament
reduïda. Però l'estudi ens interessa especialment perquè ens
ofereix, precisament, una síntesi que no del context de
I administració de justícia m els diferents regnes tienes.

8.2. LA JUSTÍCIA LOCAL A L'ALTA EDAT MITJANA

La pràctica jurídica dels municipis deis segles
Xii i-Xiv, té mota relació, encara, amb la tal com
es i s aplicava a l'alta edat (s X). La Recepció
del Dret comú va significar una transformació profunda, però al
s XIV encara no s'havien esborrat tes pràctiques
anteriors Com en qualsevol procés t politic, els canvis
profunds deixen (existència d'estructures anteriors Tot
i la nova forma de vture t entendre el Dret els Xlll-XIV,
encara hi haurà de tes fórmules que s'tstaven superant.

Per consideran m de conèixer la
práctica jurídica en el nivel més baix -el en el període
que precede« el nostre nucli d'estudi

La presència musulmana a la península a partir del 711 va
una de l'ordre furidte i polite
en la monarquia visigòtica tard, la recuperació

va implicar la
d'un ordre econòmic, i qui en època

tan s'havia insinuat Mentre que la desaparició
d'un poder central unte -el monarca visigot- vtn ser

comunes tant a l'àrea corn castellana,
s'ha de en compte que la vinculació territoris
"catalans* als reis i l'estret contacte econòmic i

Provença : Llenguadoc, tan que ht

205 yi jertsa TATjER PRAT Lj. Audiencia ReaignJa_Cjp_rQna
of (Ed microfitxada, Barcelona, 198?)

206 Benjamin GONZALEZ ALONSO "La Justícia*.
H 1988), 343^417
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notables, en tots ets sentits, entre ambdues àrees e ana i
capuana.

En aquest context va predominar um concepció privada del
Dret i li justícia, ja que no existia un montrai capaç de
garantir-ne «I seu caràcter públic. Aquest caràcter privat entre
te segles VIII-XI! es manifesta en el fet que a la pràcttca d
rei om w senyor feudal mos. Aquesta absència d'un poder
central fort va provocar alhora ta de! 'Liber", que
era l'unto ordenament jurídic general i complet, i va ter que el
Dret prengués un to essencialment consuetudinari. Segons indica
GARCIA-GALLO per a l'àmbit castellà, fins al X no M havia
jutges El comte, en nom del Rei, presidia una Assemblea judicial
formada per tots els homes '¡tures de la comunitat. Uns quants
d'aquests eren elegits pel comte i nomenats de prova,
havent de ventear aquelles proves que acordaven. Aquest
funcionament sembla que es modificà per pròpia inèrcia a
començaments del segle XI. Els de prova nomenats
circumstancialment i amb caràcter puntuat per a cada ocasió,
anaven consonant se t essent sempre els mateixos. I de
de prova a dir se Is senzillament "tudtees* A més a més el
comte delegava en un veguer la presidència que h corresponia per
delegació reial. I el rei, a la vegada, també podia nomenar un
lutge directament prtsandmt del comte i el seu veguer D«
manera que en aquesta lusticia local ordinària hi intervenia un
representant més o menys directe del re«, i un grup de ludices*
que provenien de la base de la comunitat, o assemblea
Sempra segons GARCIA-GAILO, aquests "»udic^s* d'origen local
reberen el nam de prohoms (probt hommes) i "alcaldes" a
Castella, i actuaren conjuntament nomenat
directament pel sobirà. El creixement cte les ciutats i
lorganrtiacé de les és ei context dins el qual
tes comuniteo van aconseguir de nomenar» a a més dels

o prohoms, també el |utge reial

que hem a de precisar
ser aprofundida, s adapta a la castellana, t necessita

per la

Per SALRACH, a XI a Catalunya la justícia dcM
i els havia desaparegut Però si a Castella,
GARCIA-GALLO, això actuà en beneita de les comunitats, a

Cslalunya en canvi -mes feudahtzada' triomfà te justícia
l'àmbrt esdevenia herència tribunals

» estava protagonitzat per l'actuació del batlle o el
prescindint, cal entendre, de qualsevol participació

(207)

20 M SALRACH "La i el govern de
Catalunya a l'Alta Edat Mimant, IX XII"

, 1983) 55
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La situació va «w canviant al caliu de la reconquesta i la
reactivació econòmica tie Im ciutats. Mentre que a CasteHa «I
segle XII la dinàmica municipal va aconseguir d absorvir aquell
jutge delegat reial per convertir-to en un funcionari d'etecció
municipal, a Catalunya apai animent s'actià a r inrevés: desplaçar
l'activitat dels magistrats locate m sentit ascendent ins
associar-k>s ai batWe o veguer que continuaven essent reials.
Per tant en aquesta fase da la vida municipal ete nudis i

gaudien de més autonomia que no tes ciutats
catalanas qua estaven met vinculades a l'autoritat dal rei. Me*
endavant tindrem ocasió de comentar m aquesta diferència amb
Castella era tan accentuada o no. Tot t la persistència (tel

i el veguer a Catalunya, la justícia ordinària d« pnmera
instància es desenvolupava dins l'àmbit i amb un context netament
municipal. Però vertebrado i incidència institucional és
pròpia, sobretot, dels segles XlIl·XiV

Característica ,omuna de la justícia del Xí-Xií et que
estava aplicada per individus sense cap preparació tècnica * xò,
de fet, no era cap entrabanc per a la seva eficàcia, ja que to
era vigent cap text que precisés coneixements i forma àó
específicament jurídica. Al voltant del costum, els jolges toc iJs
eren, com ja ho indica el concepte *prob» homines", qvit de
confiança, solvents moralment, i cert person'. En
tot cas, ei que ara és la no
professionalització ni qualificació individus que exercien
la en moment.

8.3, LA JUSTÍCIA LOCAL A LA BAIXA EDAT MITJANA

A de XII, però al del XIII, pren
rellevància tl fenomen de tes municipalitats, que cal relacionar
amb la que Htm descrit Àqutsta do GARCIA-
GALLO amb un procés tant a Castella

a Catalunya:

"En proceso de evolución de la justícia
(es refereix a l'etapa e~ que a el
jutge ja es pel poble), que se
fundt con el de origen del como
entidad administrativa, la entre
función de justicia y función de gobierno, que
ha existido entonces, y
vuelve a ser, desde que surge el Muncipio, el
juez y tos alcaldes, a un tiempo, y
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administradores d* las m to
econôrmco. en to politico, etc'

A CasteHa IM corporacions les integraven ti
jutge, els alcaldes i ete jurats, a més a més d'aquells
funcionaris auxiliars. EHs formaven l'òrgan de govern de la

i també el tribunal d« justícia. I si t n un principi el
seu nomenament era reial, poc a poc es convertiren tots en
càrrecs elegits peto propis veïns. Aquesta autonomia municipal en
el camp govematiu-judicial va dedinar considerablement a mitjan

XIV amb la introducció de la del 'corregidor*, i amb
la substitució del "Concejo abierto" per un òrgan més tocat com
era el "regimiento* (20t),

A Navarra ens Votem amb "jurados* » "conseller" d'elecció
veïnal, que comparteixen el govern local amb ("alcalde* o "juez"
que primerament era nomenat pel rei. i poc a poc ho tou per la
comunttr*

A Catalunya originària de pronoms va
ivoluoonar a formes més reduïdes. D'una banda ts configura un
òrgan de caràcter execute de 3, 4 ó 6 individus, per
un òrgan més ampit que de fet exercia funcions consultives, i que
acabava tot en el Consell General que es reuma en determinades
ocasions

Però la presència dels del rei batlle i
veguer*, a diferència de Castella, no va ser absorvida pels
càrrecs locals sinó que va continuar vigent com a cap del
municipi de designació reial.

Amb paraules de FONT RIUS, referint se a Catalunya, la
ciudadana se administra por el veguer, o

del rey, con la asistencia y conssp de las
autoridades municipales así de los magistrados directivos como
de sus consejeros-, qut formaban su cuna o tribunal, al par que
el órgano administrativo de la ciudad ( ) las municipalidades
catalanes tendieron a destacar la mtervenc»on del elemento
ciudadano en la administración de justicia ( )" (210)

208 GARCIA-GALLO "Jueces populares "67

209 Agustín BiRMUDEZ AZNAR El
Mfiaa_(134g-.1474) (Murcia. 1974), 49-59. Es

paiieularment interessant per a nosaltres la part sntroductòna
deo'cada a la política municipal d'Alfons XI destinada a enfortir
el poler del rti en perjudici del de les ciutats

«^ 4 rt
u FONT "Las instituciones administrativas y

* 110
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Aquesta cúria integrada tant pel o veguer reial com
pels càrrecs descendencia local, entenia de materia ctvil o
criminal. Fins i tot th representants al marge dels
funcionaris raíate, manifestaren competències tn règim penal i un

de táseles pacificadores i arbitrals

Però a més a més déte interessos polítics déte rea en
ets jutges locals per jutges reials, la transformació

(te la justícia local va tenir el principal impuls en la Recepció
del Oft romà-justinià. Ato segles XIII-XIV, mentre els reis, uní»
amb més fortuna qo« altres, reivindiquen ei monopoli legislatiu i
l'administració de justícia, el nou dret va cel.laborar en aquest

I hi collabora ídeològíeamtnt i material. El caràcter
tècnic i elaborat del Dret romà s'escapava per complert dels
coneixements i tes capacitat d'aquells "prohoms" que avaluaven
els fets amb el criteri del costum i el sentit natural La

de jutges populars o locals per jutges tècnics reíate
s'ha a per IGLESIA (211) i no tant a Catalunya.
El cas es que a la Corona d'Aragó s observa una considerable
confusió entorn de la justícia local Com veurem, actua el rei
directament; actua el Consell municipal que entén que
r administració de justicia és quelcom inherent a la seva
responsabilitat de govern amb un bagatge i una tradició ja
considerables, actuava també el veguer en tant que responsable
reial específic en la pràctica jurídica, i actua també un altre
delegat reial, el batlle, que sobretot es preocupava de vetllar
el patrimoni reial. De manera que la justícia local a Catalunya
al segle XIV era l'escenari de la pugna entre el rei i les
ciutats per aconseguir un major domini de la funció publica.

La justicia local al Principat al XIV, exercida pels
òrgans municipals o tambó pels delegats reials, era un esglaó
dins d'un complex organigrama manca? dun funcionament i
estructura regulars, Com dèiem, la historiografia actual ha
estudiat algun dels òrgans fonamentals d aquesta estructura
,»««letal, però no hi ha cap treball complert i actual de conjunt:
A grans podríem dir qua la justícia local s'íncloïa dins
d'aquest esquema general.

211 Aquino IGLESIA FERREIROS "La labor legislativa de
Alfonso X el Sabio", f̂ JÉl̂ xJlMOAíL Un „gasado juridjco_co£DMri
(Múrcia, 1986), 328-329.
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