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CONCLUSIOftö:

Les noticies substancioses sobre ta
no ens arriben fins l'any ib

pete reís a les darrenes M segle Xlll, dt fei m
INI aparell cíe finançactó AM que es
li ( to de!", dels

a ta reial. S te tl
era el responsable dt del

i d'aquest el rei dels seus
• «to Eh

membres dt la A do pagar te
al reí, i per a o En

reial es d'una
que ta a ta eis
Un dt 1270 ai

• dt doto dels í a
i la de

Fins no que la dels es
i Ter m t an que ta

part de del no es
fris ten ti XiV, nye ¡a funció

d« ta »J òti Xlli va ter
cue va més a

Ert doncs, tes «n ti camp de
la tl motor que

una

En tl camp dt ta a Ctrvtra, no
un fins el de

1331, per bé que 'is daguesta organització |a s'havien
a tl 1311. A dt 1331 els patrs (com a

ti
pel que |a s havia els ti

dt 1311; sen^tava ta figura ^i quo ts
un en ta

t desvinculat òrgans polítics; i
en de dt la

seva ai final de any, tres s'aniran
al XIV fe una administració

i

La del desenvolupament
en d'hisenda és la d'una xarxa

dt EI és el en fixar-se í
t) A del hi ha un clavari, es

cl de de í els
dt als El de
és» un i no polític.

el dt elf. i de
Its i per

En tl tra un
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comptable i un caixer; això m obstant e1 1 permetia
d estar al moH de) Cons*H i confer d aprop tota te dinámica i
problemática municipal. peí ConseH cada any. el càrruc va
ser ocupat gairebé sempre pef mercaders importants que van trobar
Ébrf una plataforma par pcomooonar se i adqumr

al

A mes a ruto del financera del
tambe «An« asssttda per catrecs. El

racional, que • Cervera m apareix documentat fin? 1392, estava
per del davari. Havi« at ete comptes
municipals al in«! de l'any Aquesta abans ta
desenvolupaven tto oïdors de comptes, el ders quals va
variar al llarg dels anys. Entre 1380 i s observa un procés
de (tote oïdors envers la figura del racional
Finalment, el ma l'encarregat de una mam de

d'una partida

Lorganitz;»r»c fir,an«»ra del medieval no
coniempiava de forma estncta la figura de¡ Això no

cada any, al començar, es feia una previsió dt tes
que pagar, i també una de com poder les
L evolució i restructura de
ós un i de

la

Les van ser un recurs
de forma contínua tot ei XIV. Ce i
d'ongens encara obscurs, tes «n un

eren un impost extraordman que ei consum í el
del era per

En un tes eren un
de fmançacio en tant que perquè el municipi

una concreta. no fmançacio en
el que la no podia del seu
producte. Aquesta que no que el

al rei amb vi ser un
que a Cervera s observa a de 1333

A tfaqweif moment com a mínim, les sén de
però de de

que el Consell pot sobre l'ús que es farà del producte
El 1360 tes gravaven

Els peí en l'arrendament
dt les no van una tendència regular
Entrt 1337 i 1395 es pot parlar d'un caracteritzat per

alte i baixos. La no ira a continua per
dos perquè la t per tant el consum; i

la poet existent consumia menys en minvar
iur tot els preus. Per tant,
una per a l'alça ts veia
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pete factors negatius esmentats, igual que els alts
preus impossibilitaven una tendència decreixent, m I ta
dat consum. De m haver-w doblat ta Imposició el
1384 § m endavant, suposem) ta dècada dels v.utanta s'hauria
caracteritzat per una contracció constant De ftt aquesta deurta
ser ta tendència real del comerç. Per tant. a.ts, reducció
del consum per imperatius economies de i en
ta percepció municipal de ta knpotictt com a financer del
pressupo-;.

que ta ait btntflcta que generaven tos imposicions
en particular, hom s adonà que ete alimentaris (vi,
cam i suposaven prop del 80% En els
dels productes van passar del a començaments
del période, 3 tan sois un 20%, produtnt-se una minva molt
acusada del consum, i per ttnt del tràfec,
mercaderies D altra banda, el vi, una de tot
importants i representativa d«) procés que van totes, va

un increment en ia taxa del gravamen que va de ser
1/8 part el 1333 a 1/3 el 1384. Aquest fenomen explica tos
alteracions d« de segle, i tos

de diner que el

Ete de tes que fi
dret a través de publica o
psr avançat, havien de ser individus amb una
econòmica. El pagament de elevades per avançat va motivar
que als grans beneficis només a

que disposaven de recursos per aquella
inversió productiva. La van ser
mercaders locals, tent en tos com també
en tes més (vi, carn i Després
mercaders, els que més van mostrar en tes

van ser et de la pel t els i
que a XIV es van ter de

mercaders per a l'arrendament a
de 1372 els a optar

hi de forma precisament ete de
l'arrendament rnés i més

Dins del période comprés 133? t 1395 s observa que
a de 1379 te el conjunt
d'arrendadors va Un
perd més en el temps, va produir-se a al
XV

del les tmposteiorm van
una dt tl 20% el

1356, es ai ?0% tl 1384. Per tes
el 40% de una

tl de fonts de
la però, un fonamental
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m te o:- censáis i violons ja que im més
ràpid {w adquirir ele vactes sumes de diner

La económica du segle XIV (Depreciado de
la moneda, aíca déte preus, davatasa del tipus d'interès.
monetització ö'una part del mercat de let rendes, ...). va
empeny ir particulars i • comprar í vendre rendes en
forma oe cénsate i violaris. L adquisició d un capital «n
metàl·lic a canvi del pagament anual (de perpètua ri és w
censal, i a una o dues vides sí tía m d'uns determinats
interessos, va ser un recurs utilitzat Sistemàticament pels
municipis del segle XIV. Les exigències econòmiques d'una
monarquia qui s'estava enfortint t dels interessos
polítics de la nobles i, i tot empreses militars protagonitzades
sobretot per Per« lli, va motivar que els municipis tinguessin
una contínua de diner que havien de al fisc
Ma!. Per aquests pagaments els muniap»s, que

no tenien u financer prou i eficaç, van
haver de recórrer a la venda de i Molt poques
vegades aquestes vendes anaven • cobrir el que
anomenaven desflemes comunes. Però aquest de finançació va
generar una dinàmica segons la a partir d'un cert
moment cakjna venent censáis t no només per
pagar al rei allò que demanava, sinó per
els censos més costos, », tn un segon moment, per podar coninyar
pagant tes rendes que havter les vendes
anteriors St un »r! temps els fors o de

t s'havien mantingut l'equilibn del
tipus d'interès es va trencar aproximadament a partir de 1 376,
moment a partir del qual les el seu
propi valor En el va minvar
progressivament, tai es de 3 el
següent.

La venda de i a les
del municipi, però sembla que de convocar els
pronoms de la vila per amb una que afectava
el futur de la comunitat. En darrera però, el rei
havia d'aprovar de tes vendes pel municipi.

a la qual no es va oposar ia que indirectament es
beneficiava d aquella per la el

optat Per tol d'éviter pagar tan el
municipi tenia dret a redimir tes vendes reintegrant la

del venut Des de 1332 tenim
pràciïca, però i

per la municipal a « termini,
uns econòmics qye a curt » en

encara empitjoraven la del Consell Només
Circumstancialment tl va -o va tenir
capacitat per a fer-ho- a §f 25% i el 43% de les
despeses a redimir cénsate i violaos Pero en general i davant
d'una estructura financera insuficient, per redimir censáis t
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at m caure en to rxJa i es van comprar nous
cénsate, amb la qual cosa ai remei que « no feto sinó
abreujar, a to llarga, to situaoó M Oms M context
dp "pressuposr munkapal as va evolucionar de vendre violarte a
vendre gairebé excKfSSJvanreflt cénsate. A mesura que

una conjuntura econòmica desfavorable, tanfcé
augmentava el recurs Ql censal i el IM vtsndes
continuades acceteraven to crisi, i to pròpia crisi empenyia a
noves vendes. Aquesta srtuactó M a través
de to importància que ete cénsate i van adquinr tant
dins de) déte ingressos com da Im despeses. Mentre el
137S 13 part d ingressos provenien da i violar», ta
despeses en concepte de pagar rendes van evolucionar

ente 1380, 1371 i 1383, df1/3. a 1/2 í
a 23 da despeses del rrumopi.

Però la venda da í també M una
sòcio-poiítica, a més de

econòmica l actitud i de qua as
dedueix els compradors da í no és

d'una soto o Mercaders,
notera. Juristes... tots inverteixen en I m

això, que no cap en cedir-se'te o
vendre-se'ls ate, presandint de l'origen sòao-

de cada un. L església i no asá
al marga d aquest procés, i també hi i

ÉS un da déte
da diferents grups par

econòmica qua els és pròpia, però segons
la i ate Obvia dir que no tots els
mercaders actuaven com a rendîtes, ani tampoc tote els

invertien a les Però i
an ei comerç obert da no és en

El da era i La
i vtnda dt s'efectuava amè de diferència,

i amb un

Els (i ens només als
compradors, no ate en mesura del

rural (an un 21%), la cosa natura», pañi encara
de medi urbà !36%). Sovint es de mercaders que

deturant i congelant d'aures inversions
productivas, P*ifò procedència í mercantil déte

no §s el de
d« tes El 1381 1/4 part de eren

havien rebut el benefici comprats
tnnra per sar¡/oni í mercaders. Però 1385 í 1389

no només beneficiària, sinó que a començarà
a comprar nous, Sí i senyors havien els

compradors, 1372 í 13S1 tan representen un 18%
dels
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L origen geogràfic d'aquests és IM attre
aspecte important. Cal qüestionar-se *§í existeix una »ijocció dB
capital de rextenor f m conseqüència un fluxe de
sortida de rendes »ora de ta vl·la), quina te ta seva procedència
(ewnp o ciutat), i quin el radi geogràfic A capitals.
Aproximadament dos de cada tres déte provenien
de fora de Cervera, - «n espectal à» Barcelona, mentre que només
un de cada tres era de la vrta. Dels cinc capitate més alts
enregistrats, ur era de Cervera i quatre de term, però no de la
rodalia feudal liné dt Barcelona i el seu entorn. Atenent &

tot rendes pagades que hem déte anys 1372 i
1381, resulta que en termes absoluts hi na més individus

a Cervera que • fora, però en canvi es destina més
dmer a l'exteror que a la pròpia vila La te
que els beneficiaris d« Cervera cada veçr-da

més pocs, i «te de fem vagin F canvi, í
malgrat el lapsus de 1378, ta dti que es pagava a

i amt- un
i un 42% respectivament Això vol dir que el dels i
vioians forasters ha baixat per anar-se • tes
compres pels També es à augmentar -a

del nombre de procedents d*
l'intern més a Cervera. que tl 1372 de

diferents, i el 1381 de vmt-i-sis. que pot
la implícelo de tes a en -endes
urbanes. £1 s'observa que provenen de
Barcelona, que de v.nt-i-nou a en ei
període de temps.

El gntn de mMniopal era el
recurs a ta talla, la quai a Cervera es en (a
prèvia béns veïns en els «M El

tia un document que manava fer 01 Ço n sel1 i que tonia
una Està ctar que ti era
un instrument, una t un suport i no pas cat mena
d'impost o taxa El la i immoble

vems du Ctrvsra i W
propietats Aquestes eren estimadas, o avalades en

monetaris, de manera que podia saber-se «te béns
¡fumeries o mobles d'un vti en t sous

Era que un tant
cada vegada que una tala a la vila, L estimació

no variava per a Aló que si era
el tant que s'hi

La tata era una exjeeio dt caràcter
extraordinari a la de econòmics

de la Podem di' que era un impost
comunal o vtïnaJ, tot i que la d'impost fiauria de
ser matisada. Talar (una volia dir rebre de cada veí una

predeterminada de diner. No tots els ciutadans d'un
Hoc pagavtn un idèntic, sine c^ue es teta amb un
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de proporcionalitat a la nquesa que hom in aquest
sentit, abans da repteçar Mi dinars dels contribuants, ate
decidir quant pagava cadascun, la qual M feia taxant,
estimant o avaluant els bons mobles i imnx>bles (te tothom anotats
al to« del Manifest. B ConseH m a estar capacitat
per valorar «k béns dato veïns i efectuar talles de« de fínate
d« sega XIII Ni el rei m ete tat« delegats no intervenien an
ei otacas de decisió i confecció ete tes municipals.
Atenent al tau volum, lat talles podien ser normals, doblades,
auçmentades i grosses; respecte dal subjecte afectat, ajau

(topogràficament), selectives, generals, í globals per a
una comunitat an veïnatge. Dins dal de ta hisenda
municipal. van destinar-se procedents d una

en comunes. Par norma es plegaven amb la
da exigències dal rai. La

am un ingrés gairebé nat econòmicament, però d'un evident
social, ta qua: va fer qua a dt segle un
dt pobre En el da confecció

d'una Ma M el els (que feien
ets càlculs del que pagana cada veí), i els col·lectors. El

més era el de a través de tos
del vtgent, al tant de Ete
d aquesta important comissió no eren seguint un

de social. obeïnt ei d«
par quarters, amb ta qual no es cap

de a t'hora de repartir les càrregues En
un pnncipi els aran prohoms de la vtta, però a
de ven anar ocupant el toc de la Paerta. A més
$ evidencia qua ta da un passat -o

un futur- nodrit. déte individus més
directament en ta pertanyen un moment o

a alguna de taladora. La de talladors
ocupada normalment pee prohoms més pollfewmnt

en ei Consti, la cota demostra que la una
tecuca i una probablement i en

es socialment
en la ciels mercaders í

Relacionada amb la talla hi la questia. que
vam quan al XIV. La

ert un i En principi no
es d'un de sinó tan sols de ta

del en la d'un tribut reial La
feia de els del re« i el propi

Però en la recaptació de la de vegades el
Consti va fer-hi benefici. Durant un període cobrant

els vtïns que el rei
txig»a: però t« circumstàncies més normals, el Consell va

i ï* al temps, fot a de la talla que era
el per fe:-ho Des de 1273 i 1323,
privilegis p fixaven çye el mynicpt podía cobrat

entre els veïns un tent proporc»onai

1264



La quesha no era l'única exigència econòmica <M rei,
però si ta més regular i força feixuga Sembla que entre 1944 (en
virtut d'ur pnvrtegi de Pere M) i aproximadament 1358, ta vila
m gaudir, desprès et desembossar una de
dmer. dt franquesa m el pagament de ta A partir de
1373 ta quest« aran« destinada no el rei sinó a ta duquesa de
Cervera pol creat el i al duc el 1379 Però ta
canviava de 1380 ençà, quan ei nobte Joan Janer havia adquirit,
no sabem per quin preu, els drets que ei rei i després el
duc sobre ta questia. Amb ta questia pnvatitzada el municipi m
sentir-se perjudicat no només per ta del nou

sine també per tes elevades que pretenia (fuña
vila que estava vtvmt moment» no gaire bons. Del noble Janer la

va per herència a un important barceloní
els de Gualbes. fins que el 1548 el

municipi aconseguia ser propietari del tribut.

Ei procés de una era al de tes
comunals, i el ret no hi si no era per

algun prêtent Els o plegadors
d« tes arrendaven ei servei i n obtenien beneficis
econòmics, ta quai cosa ta que a de hi trobem

coneguts personatges de la local, A més del
rei, ei municipi també poeta enfranquir a qui volgués de pagar

i en general Aquesta no afectava en
absolut ni a! rei ni a! Consell. Ja que el prmer sol·licitava
una tia que no s alterava per i existència de

o menys Si a fi trau í
¡ enfranquiment de otra individus era a la de poble que no

de cap mena de pnvilegis ni m estava dins
de la

Lis de van ser
ote í larrendament i ei dels bans,
i del i fonzè. Ete ertn una tont no

que va íenir torça la primera meitat de
per pagar partides de concretes. Durant

aquest période ta part dels provenien dt jueus de
Tàrrega, mentre que de Cervera va tenir un paper poc

Ets que cobraven els Jueus (de
més d'un 30%), i eh posteriors a la

negra, va motivar que el recurs al dels jueus fos
a la de En canvi, a partir

són mercaders i senyors feudals cíe fa rodalia els qui
van tl paper d« però de formes tls

de p no eren els préstecs, sinó
tes \ la venda de i violaris. Pel
que fa ai cobrament bans, ei se'n beneficiava d* 1/3
part, p que tes 2/3 parts es destinaren al batlle i al
demandant, ta víctima o el funcionaris de cada cas. El cobrament

de o et stu arrendament, que fi defmt i
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l'onzè, van tenir IN« trascendencia Ans dtl marc de la
h tsenda municipal.

dt lat depeses revela una cosa important: §l
gran protagonismo que van tenir m ti XtV let despeses
destinades directament 0 indirecta al reí. Els tnbuts adreçats
pete al rei ete cobrava directament un delegat del reí
Uns tes darreries del segte XIII lorgan.tzaaó del règim
municipal precisament es va accelerar quan el rei delegava en un
organisme local la responsabilitat île allô que li
pertaryta Per tant» ete tributs destinats al «se reial eren
cobrats i pel muntop« a de del segle
Mill. Anò no obstant, el eia, ten ei segle XIV, el
responsable de rebre Íes rendes que a
Cervera Per tant, els que els monarqu.es adquirien da
la tocal i a de vies directament per
la seva pròpia de tes í per dels
organismes municipals

No hi ha cap dubte que eis al rei
van ser les més í que van haver d«
suportar te viles i D'una M havia ets

que esdevingueren i ei més
important dels era ta questta Pere més eren tes
exigències extraordinàries Les empreses que va
protagonitzar sobretot Pera III van molt
notables. La guerra més o menys ta
redempció de la host local, i »te a van ser
tras tames, parà no els unies, que van el rei a

Si a ta «n
empreses hi afegim ta en do redempció

la els no
militars per al duc, el pagament d alguns i més ta/d

els i per la Diputació del
Generat, ens que, tot i lat tes origmafcs per

conceptes eren molt importants a la primera meitat del
XIV, Tan importants i a te capacitat

pròpia d'aquella organització municipal, que van
precipitar haver de recórrer a ta venda de i violans. ta

cost va provocar d'una en procés
de í amo yn no brillant.

El prop de administratiu de!
va d'algunes que no tenien una

concreta ni preestablerta, que es pagaven dels
comunes integrades per la

de obsequis a personalitats, salaris i
i í sindícate, mai no van ocupar un

lloc important del conjunt dispendis. El pagem<;-t
va tenir una important incidència la primera me^a

de XIV (el 1333 suposava el 44% de les despeses), però poc
a poc va anar minvant. Les grans obres públiques van necessitar
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grans dels municipis. En to muraltes i ete
religiosos. La guerra amb i te inestabilitat

M general del segle XIV va empènyer els reis a obligar
ta fortificació d'algunes vile« i ciutats • partir d'aportacions
econòmiques municipals, tot i to
financeres **¿i ConseH. En un primer moment, la construcció dt
to muMlles «ira pagada pe1 municipi amb els diners de taüts i
imposicions, però progressivament ta denvada del
pagament de to rendes de cénsate i violans va fer que el
finançament de to muralles fos, a més d'una càrrega feixuga,
totalmeM irregular i marginal. En ta construcció del temple de
Sants Man? passava quelcom semblant. Els dmsrs q'je hi aportava
el Consell procedien d'una part de la imposició do ta farina, i
ei sumes disperses que més semblaven una almoina que una
inversió De M probablement van sor les aportacions particulars
ne mercaders í de ta vila, que a canvi s'hi feien

to seves capelles, tes que van fer possible l'erecció
del temple

En definitiva, doncs, a jutjar .pels mitjans de
amb que comptava el municipi, cap d'ells no tenia un

caràcter regular Si bé era evident que sempre hi
hauria ingressos en virtut de to .posicions, de tes tatos, i
de i arrendament de serve«, no és meyns obvi que el volum
generat per tonte no era fix, sinó subjecte a
osdl.lacions no controlables. Efe ingressos "més ordinaris"
poden minvar i esdevenir mínims amb una conjuntura determinada.
Les imposicions estaven a expenses del nivell dels preys dels

o consumits; les rto estaven a la
i els arrendaments de bans, amb

poc pes específic el pressupost global, depenien de
l'actitud i de les expectatives de benefici.
D'altra banda, recórrer a de finançació extraordinàries com
els í violarà, posava de manifest l'eventualitat de

càlcul

La d'una font regular, eficaç, rendible i segura
de recursos econòmics va estimular la imaginació déte

potito per tal d aconseguir combinar adequadament
allò de què disposaven per a fer front al cúmul de despeses que
any rera any presionaven el municipi.

Podríem dir qye ete primers anys de règim municipal
organitzat (d'ençà de 1331} financer s'aconseguia p*»t
camí. Un grau de determinat motivava una resposta

parat lela Aquesta tendència de ser e! nivell de
el qye els ingressos, no va canviar en tot el

període. La fínançacíé, per tant, totalment a remolc
de les exigències

En el context d'aquesta organització econòmica sembla
evident que el municipi constantment mancat de diners. La
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diferència al Karg del temp« I« va la capacitat de
resoldre aquest deficit permanent, i M la seva prop«

que ja era crònica. El que ens interessant ós
poder fixar el nxxrent cronològic en el que es tranca aquest
relatiu equilibri entre uns ingressos bastants fixes (tes
Imposons) i unes despeses que m paren de créixer I en un
segon moment, quins mecanismes M el per enfrontar-s'hi i
quina és la capat.1at de la vila per a so*tenir-ho

Des d'una òptica cronològica, com a mmin a partir de
1337 es pot dir que la pnnopal font pel municipi va
ser tes Imposicions. La majoria dels anys documentats -no tofc-
va ser la partida am** més pes financer Tret de 1384, que tes

van ser el 70% ei usual va ser
que ta proporaó osai les entro i el 50% La talla, els
anys que ens és documentada, va ser la segona font més important
Si comptabilitzem tes Imposicions i la talla en tant que partida
pròpia, desvinculada de la questia, ens adonem que entre ambdós

sovint agrupaven una proporció mon dels
(tel municipi 71% el 1356 i 57% ei 1362. 64% al

1378; S1% el 137t; §3% et 1383; 8t% »I t384; i 68% el 1385. Htm
de pensar, però, que algunes d aquestes aplegava també ta
percepció en concepto de questia. Això, que el destí de
la no canvia res el emprat pel per finançar
les despeses El paper del com a de financiad va
ser secundari, í només va tenir certa en moments molt
determínate: els tnys "«372, 1373 í 1376. Too tres mys no es
documenta, pràcticament, la percepció áe cap pero si de
questia. És especialment important el paper financer de
les ja que era el que més directament ta
poblacJd. En aquest no de per alt la
cronologia de tes conjuntures econòmiques El cas de
1376 és exemplar: to ca.estia del va provocar que els

"(...) no podien haver moneda per via de (...)".
circumstància que queda reflectida en el del préstec. La
talla era un gravamen que
(economia oels

La importància de ta venda de i no va
començar a ser important fins 1378, t cal corr. una
resposta al poc * itor del que s'havia de les

any. Efe anys 1356. 1360, 1372 « 1373 la de
i Ja comptava en el pressupost perd es pot
dir que encara no eren un suport

Els 1383 i 1384 va
dràsticament; s'intentava el màxim profit de les
imposicions, es recuperava el recurs a la ¡ s evidenciava
que el de de i era
esgarrifós. L'any 1384 tes Imposicions un i cal
retofiar al censal; í tl 1389, cap «
encara més baixes, 'a venda de no rtà menys que un
48% ingressos. Sembla insinuar-se que la venda de i
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violans va ser un recurs subsidian que s emprava quan tes
Imposicions no eren prou rendîtes, quan ta îalta tri un mrtja no
recomanable, i quan IM despeses superaven ant» «serete ta
capacrtat financera "dass»ca' del (Imposions i
talles)

if resum déte percentatges de tes ds despeses
ens ha de servir, sobretot, per en la importància que
progressivament m anar adquirint el pagament de tes rendes o
armâtes dite censáis i viotaris venuts En aquest sentit, el
període que estudiem podrà classificar se en tres etapes. U
primera agruparía 1333 i 1337. on ei dispendi principal va ser la
devolució à» préstecs, ta qual cosa ens illumina sobre ta

d*aquMt en anys poc documentats. El
s»gon moment ti fixem entre 13iö i 137S sent consciens
dels que M na els anys Que tractem). Es defineix aquest
moment por una pro-ressiva importància del pagament de rendes,
però sense que esdevingui, encam, Quelcom tan determinant com
després (tret d« U"*3, encara que el càlcul de despeses d aquest
any no es del tot fiable) Ei tercer moment que considerem és a
partir de 137S en endavant El pagament de rendes arriba a
proporcions Aquesta partida pràcticament mai no
baixarà ta del pressupost de despeses, t ambara a límits
tan ate com el del 78% et 1383. í 74% l'any següent. Durant tota
la darrera tercera part de segle el municipi va viure hipotecat
pel pagament continu de tes rendes de censáis i violans que
s havien venent amb antonortet,. Aquest recurs al censal i
violan, que provocà l'endeutament crònic del municipi, no es va
deure tant a ta regressió de tes 'notable però el
1385 i 1389), sino sobretot a ta incapacitat fiscal d'una

empobrida i amb serrases dificultats econòmiques
l'attrt determinant vi se* el creixement de les exigències

per poder afrontar tes campanyes peninsulars i
mediterrànies. Probtbtement no és casual que el paga;nent de
72.096 al rei el 1360 eotneideai amb un increment notable
dels de ta venda de i viotaris. Els

extraordinaris al ret i al duc van esdevenir unes
que van forçar i el normal sistema financer d'un

que encara no comptava amb la capacitat suficient per
a increment de despeses. La relació entre la

t ta venda de censáis és innegable

Respecte de ! evolució de la quantitat absoluta
i despeses, el jjrímer qu« és el fet que el

es va «n ets cinquanta anys que
1337 de 1389. Però del pressupost va

un i no va respondre a una progressió
i regular. Observem, per exemple, que de 1337 a 1360 al

valor final s'havia duplicat. Es passava de 100 a 182 si
com a punt de partida l'any 1337. Aquest increment tan

d ingressos i cal vincular-lo una vegada més a
la que ocasionava nombroses despeses que a la
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vegada s'hi hauria de
tenir m compte el fet d« tractar-se A separóles pete

que Mi p«sta va Mb més amb h»
conseqüències CIM això va tenir tm M carnp de IM finances 1

L'any 1372 tes despeses, i ils ja
*J ntveo intcial da 1337. ( semb' ser que «I 1373
amb base IM a 27? pu .s

data el I )a no Mm a ser tan ft«
í moment aquest que suposa It del període
que htm M de es m
a ta • ) a ta quai

«I van e! 43% deis i pagar to
i« ter qui »y ets í

M dels Un cal
aplicar al cas de amb i els
i ti 67% del
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VW. WNAItCA POLÍTICA I SOCIAL

LELMAMCOUWOICIINSTTTUCIOHAL

B ftgbn munKapaJ havia quedat fett a Cervera •
partir tíete pnvttegts retáis d» 13 it te 1331, de t
tfWbtet de 1334, i també indirectament déte
delegats del rei al Ite.rg de per te discòrdies
sorgides en el vigent Del MS en tan ocupat

w de que ira «a
cal recordar a!k) que ja s'ha indtcat(i)

cal recordar que ta del govern
• del de li

per paers i Fora del M «to
prohoms de te A, que si no cap tasca te
govern, tu canvi sí que participaven m tes (tel

ü Consell General, que m vegades,
paers. í prohoms.

Li Paerta la i vint
a parts els o bams te ta

vila En el procés detecció M un (pe
proposava À de que te a

per a ser i electors,
que d'any en any, eren pels i

de

L elecció dels càrrecs te va te fer-se
te -o per tl 1331.

amb ia te te Paena, a tel qual va
utiiitóf-w e: te eis

Aquest com |a vam no It
te tots els grups a ta Paena, sinó que

oberta ta d'una entre un
d* te

D altra banda, tl tel rti el
tel a la via però te

tn tl §ovtrn rto s*ha com intensa. Per
tl tel XIV un bon fwnbtt de

Vid V. 3,: 3.2,; 3.3.; 3.4. d'aquest
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i atribucions 9» el feien, encara, mm
i acltva políticament (2).

Ita pMtagji vigents no de cap grup
• ta Paeña O m«or dit. ne aspecte

amb cap menció explícita. Les úniques en aquest
sentit son: ta normativa dct&da per Jaume II 91 1316 segons ta
qual m càrrecs cessante hauran d'esperar anys per poder
ser reelegits, i que m podran escollir per a i consellers
A seus farmttars m cap déte ccap déte graus que «I document, i
li proMbieié M 1331 que cap de castianies, cap
clergue conjugat. I cap usurer públic m accedir «É

de paer i fie conseHer Per tant. doncs ta selecaò dels
i ta 'ó que aquests de era ei

formal i apartir del qual s accedta al govern
La força que cada grup Q

és ona apart Cal també, que ta
de ta Paena el 1331 (ta es la de 1267)

al del de per
mà), w el qual s havia a una en tes
mans", í al tot que es perpetuaven en el

govern tocal.

Cap document no que els de cada
de propcsar els ei CM

d electors. Una dels
de permetre que al de paer í

que m eren N hi prou «FA que
electors els proposessin deuria ser

possible, però no s explica la lògica del
poder, que a perpetuar se, el és que els i

trim que algun
d« continuïtat La via més t és

que no propor i els
també que ja part del

M d'una un que
per que re fos de ròrbita"

i conseüers, ia no arribat a la d elector
Es d'un i era absurd que el

d electors proposés un que p n0
convocat per a part elector. La

en ei poder es teia ta via
i en els

p«! rei.

Pw a la
ftt un ai comprovtnt

à tots te i El fet

Vturt tots vuit del VI.
treball

1274



d'haver-se conservat poques i ¡a
d'algun«« tft to dur a amb

Pei que f a ais paers, ia immensa de vegades
havien actuat d'electors, amb la qual cosa

a autoetegir-se. Les ocasions en que i elector no
ens coincideix sempre són açuel·les que coneixem un nombre

baix d'etectors (41 a FM el 37 a CC e! 1362;
30 a CC i 35 a M el Per contra, quan gairebé tots
els algun accedeix al càrrec ei paer. L'únic cas
i§ és el del paer es la el quan conetxent
48 Arnau {te és i de Meana te
paw. Eut» A s observa ei fet.

en els
no els te Aquesta
m m l any 185

í més tl

En aquel) teal des de
1331 i tl restaña tot tl tan-

que í
del cos mai te

proposaven per a i a al
d'etectors
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2.L'ORIOEN80CK>PROFES8IOHALDELS MEMBRES DELCONSELL

La relació que hem d» paers amb m
documentades, ens IM permès d'elaborar

1

1

1
2
1

I 2
3
1
2
1

4
l 1

2
1

1
2
1

«KJScif %X>KHI5 |liwnrfWHmMMV îwmHIUHI
el següent quadre resum del període <

ANY sen
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1»?
1338
1340
134̂
1343

1349
1350
1352
1353
1354
13»
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363 1
1364
1365
1366
13«
13«
1372
1373
1374
1375
1376
137?
1378
1379
1380
1361

notjnpm|ww ^ ̂ T*

2
f
1

2 1

2
1

3
1

2
1 1

1

3

2
1

2
I

1
1
2

1 2
1
1

2
2 1

2
2

1
2

2 1
1 1

1
1 1

1
3

1 1
1

1

1

1 1

1
2
3

1 1
1
3
3
1
2
3
1
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
3
1
1
1

2 1
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m 2
H Ü 1 1 1 1
1383 2 1 1
ISM 1 S
1385 1 Í
1386 1 1 1 1
1»? 1 î 1
1388 1 2 f
1389 1 1 1 1
1300 1 1 1 1
13t1 1 2 1
13S2 1 1 2
13M f 1 1
1304 1 1 1 1
1305 1 1 2
TOTAL 1 2 2 5 6 0 6 3 2 7 6 2 2 - 4 8

LA mi
a Dt el nom ^ dos pel
qual

b Pere í Mora. fi van ser
•remoguis", § sigui, pel re: hem pres en
compte els quatre que exerciren

tí Teo-m dues HEM els dels de 1334
ta que i any 139? i que

no sembia otenr dubtes

d/ No prou de la dels (te 1341 i
1371.

e/ el nom de cmc paers el 1348. només els
que són al

t/ Q® Its AIM que coneixem de de 1352, emprem la
que hem pogut documentar personalment

g el nom de tres de l'any 1386, però els
comptabilitzem igualment

h/ (to
Hem ti la l'any
pròxim a l'any deserció del de Amb lot
tls d« Ptft PRAT § de FOIX

o i Ptft TALLADA § savi), eren tls
i ta s'ha de considerar

provisional Quan un «I corn i mercader
per ex . és ben que es d'una persona,
En cas d«
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V m eren un altre cat «part. un Arnau dt
com § notan l'any 1363, i un altre com a Senyor «I 1370,

hem considerat sempre l'adtcnpció de per ser més sòlida I
fîniiÉiil*» la» tfaaaai- «Én in i n••« m a*t«• fnauW M Toni oocunwniai.

I/ Bernat GIL to savi, sempre M stgut el que
Bernat GILI

k/ Els grups professionals per els paers són ete
següents: (Senyor, cavaJter); tu dret): MOT

METG (metge, ctnjrgtà. físic apotecan, espeoer,(noanj; MCI u fmmp, cirurgia, nsic. apoiecan, espeoer,
barber); (mercader). DRAP (draper, SAB (sabater,

pelteter, i
ALT ? (no en coneixem la

si és que en té)

D aquest quadre se'n ter tes
IM les observacions

metodològiques exposades

1, Aló que te «i d« mercaderes
i Amb »Is, dos

destaquen atastament per de tots els
apreciada, que

més si se : estudia amb

2, A de els o són la
que a tos en el govern

municipal

3. Al hi ha un grup de la
ens te El és t

cada any algun paer en part Tel
ta at amb es que

grup el de qui m
la to no ens l'na
brindada m la que es
en casos, de

í per exempte, en part
cap problema En doncs, cal que

no M caten tes solucions,
havent se de en la
és ben de la

de precisar

4. Ptf fa
ens és una de les

a QUI la de i vioians. Amb
si grup era format per

o no. El det ais 1360,1372»
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1ST! i 1383 h» mutt negatiu. els paers mi
identificats professionalr,tnt -4 només aquests-, només
dos tm résultat ser rendiste*. Ramon i Francesc ai
Rocafort tun paers i propietaris i beneficiaris de rendes dt
cénsate i violará. Tret d'aquests dos individus, no n'hi ha cap
altre Que només ens consti oont s receptor dt rendes. Nombrosos
mercaders invertiren els seus capitals tu censáis i violaris,
però ens constant com t mercaders Per tant, perd pes
ta que e! grup de r,o sigut, paroaJment, un
col JectK, rend*ta En canvi res no ens de continuar

sobre el seu ongen de pagesos

5, al prots^ntsme enregistrât per mercaders, i
s adona que jtmenys en (ta majona a

oi tres han cobert «h quatre
d« paer. Aquests dotze «up tots tfe van pertànyer a

un d aquests tres grups Però tant o més é«
que unta vínt-i-una vegades í

Ms dels que ta Per
més de la dels anys 1331 i

mercaders, i forw en el de
paer

6, A més a més, en dels vint i un anys que
tres dels quatre paers et no era

de cap coneguda, que a
col·lectiu da o

7, En absolutos l hegemonia d'aquests í ncara és més
notable Del d'mdtvtdus que el da paer

1331 i 1395, el 29% eren mtrcadtrs, el i tl
10% Eh o trtn el 22%. Tot

és prou gràfic dt dir que el que van ter
o M mercaders, o bé o bé

8. El cercle, prou a tres que
tos dues deis no

si hi i pressumptes

9. Els gremials, com és faci de hi poc
representats. Tots sumen el 8*?% E$ otnytixtn
a del del de la peu. i

En cap cas els no
són de dos quatre que composen la Paena, La

no qut n*hi cap de a no
ser, és ejut dtl grup dt no hi

d'alguns

10. Cronolègictmtnt» una la
tl període dt hegemonía de i

va dt 135? a 1388. A darrera data, i
molt tímidament la primera do els si
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mai nu havien dominat, com 9 mínim si que estaven més
representats. No de ser 1 el fet que
» ,-iM-l 4fe •afcfMfcJMB· A| €4^kA 4^^aA i Éttik4 ÍA «Mfetfki*4fe& 4É4fti«k MhdKAMtt !̂*b»»ÍACom a rninim vi 1309, i<nni i ijiw B meitat oeis paers siyum,
aparentment membres dols oficis (sabaters, sastres I hostalers).
Però aquesta tendència és rrtott f obté i M fita. de considerar amb
precaucions.

11, La que si sembla més sos és h ipt
«teto )unstc s te l

Els en aquest
i perseverancia M te seva com • pin. En

canvi ht participació te mercaders MM els paers minva
cap a de segte A te ei

«tete d«
te ta crisi al

gué a tes te

12, cal que els tete
és no sen tots, sinó

o
9» un els de la

í te ta pell. d« tes
a ia hem d«

2.2.: L adscripció sòcio-professional dels consellers

La que pogut de de la
tns tl

ANY seny savi not drip sab säst ill ?
1332 1 1 1 S 1 10
1333 2 1 17
1355 1 4 1 1 1 3
1356 2 7 1 1 0
1357 1 1 2 S 1 1 8
135Í 4 5 1 1 0
1362 1 3 7 1 1 7
1385 1 1 2 1 1 1 4
1366 2 3 1 5 1 1 7
1372 3 1 5 1 1 1 8
1373 2 3 9 2 1 1 2
1377 3 S 1 3 1 1 3

1 1 4 6 1 7
1 2 2 4 1 1 0

13Í3 4 7 1 1 1 6
1393 1 3 1 1 1 4
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OBSERVACIONS:

jte¿ t f - ̂  - m»l«i ÉÉif 4^& <hi« •BiÉ^̂ tililÉ·m·i A&K dta«MMfawfc i «k^kAa/ n0fn pTBaCHlOu OO vMmpMBMmcBi Ml quaire l Sel
que coneixíem d« i respectivament per ser massa poc
representatius. In si qu« comptem ets onze f dinou
(AM vegades) at 1355. ISIS, 13791 tm

b/ Continuem amb problemes a alguns
HxJividus, i indiô em a axibmmaó tes opcions que hen pres
H«m considerat Bum» FUSTER com mercader i m guixer «

de to freqüència estadisoca amb que amdues
Hem considerant Pere PRAT me reader i no

per to de Im dates emprades. Ei hem 1st amb el
Pers de CANET Coneixem un que es dw PERELLÓ, i

que o M amb Pere (1377), e lié amb
3emat PERELLÓ tu Mi dos els anotarem com

que te VERGOS és el seu
• Berenguer n'és. En els que un ens apareix com

i amb una aura que pot ser
camicer, etc), fi «fi tent

que mercader

cl dti htw eonsidwit: yn corridor (1355 í
tin (1357); yn (1373.1379 i

d/ Li per fi que amb
•te pi*fs: SENY fS*nyüf, SAVI (savi en dftt): NOT

METG (metge, cirurgià, físic, apotecari, especter,
barter); MERC (mercader); DRAP (draper, paraire); SAB (sabater,

SÄST i teixidor); CARN
HOST ALT ? (no en coneixem la

professió, si es que en M),

Amb otos«fv«eiQn§, podem 1er Its següents
de la dels

eonstltfs:

1. En pnmer toc ens adonem que §1 grau de coneixement
ha molt del qu« ttnítm

del 55% de mentre que
d« 45% no en sabem la professió. Això és un primer

gut htm de prtndrt tn compti qyan les xifres.

2^ Amb la a l'abast, doncs, la de forces
tls no hi canviat de !a que ja

tls i ceïitinutn sent
tls dos amb dels

3, Això no tes proporcions han »r»vtat. Els mercaders
sen -Mmpre its amb que eompï«tm~ el 2?% del total de

tls 1*11%; i tls es amb el
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2%. P0f tant, hi prasèncía de notaris i juristes entre dis
conseHers IM mo« respecte déte Aquest M on
pondpi podria explicar-se per M d'irdrvidus m

però te 9» «gui així er un col'octiu ton
i estudiat com e» déte notans En te proporctó

de mercaders te susceptible de créixer §1 a conèixer te
* nous individus.

4, La baixa quantitat de savis que s aprecia en ei quadre
probablement respon a una qüesM Aquest col·lectiu
deuria ser tn virtut M de feina que
feia. la qual «mi M reftexava en ta composició del
Consell

5, com Sigui, mercaders, í el 40% de
tots ei i ei 74% de

S. EI poc pes que els els t«
t n el fet que el 8*7% del total del cos, i això
comptant-ht »e drapers, que es üe ta resta
de Entre «e consellers la rt'oficis ha
crescut Mis el 10%. però sent Els
anys que una en sén 1373, 1377 i
1388, on els a

sis i fes (15%) membres els Però
fet ni À ni coincideix en els anys amb la

de metnbfts dets entri els

?. En sis i notans, i
també ta dels Alguns anys.
com tl 1356, 130. 1373, 1377 í 1388, els sote gairebé
arribaven a ta dels

8. També mereix una menció apart ei 1st que en toes
membres de la en el govern de
la via, Galceran de Senyor de l'Aranyó, el 1363
al càrrec de paer, el Pere era els

1357 i 1382; i Bort p Cirera, Senyor de Bellpuig, ho era el
1379. El tet, que no es en i de

no de ser i puntual.

9. Tampoc entre els no hem pogut gaires
com a rtndístes, Ramon dels Arcs

tl 1356, de Tonwfftorei tl 1358 i Guiot el 1362,
tots els aviat a la

10. En definitiva» i amb tes obligades pel
de cal concloure

« els tn els
de govern
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M ̂  m A t̂ 4^^^«Ê^4^y&¿but* i» •u·CnpCIO

de
8 cos d'electors axiMi composat per cinquanta membres

cada quarter, « »gui. un de
de MM IM orcumscnpcJons geogràfiques de la

La gran d'individus que al llarg dels anys van
«l aquest poeitjl que tinguem un nombre mott

considerable de personales h professió dels quals no coneixem
amb prou certesa. No són dubtes per defecte d informació, sinó
per excés om sigui l'alt nombre amb diverses
adscripcions professionals incompatibles, ens tia obligat a

de fer una dels tal
com havíem M amb fit pffiffS i els A més a més, tan
sols let d'uns anys, amb ta
conseqüent pèrdua de representatwrtat de ¡as dades que tenim

Altò que si podem no és ta
que procedeixen del món déte Aquesta

és ta que hem la de què
disfosem:

DE CADA QUARTER PERTANYENTS ALS

ANY FM % M % P % CC % TOTAL %

1356
13SS

1372
1373

2
11
7
11
11
2

33
27
18
24
m
40

1
4
4
10
8
,

20
8
11
20
23
0

.
1
0
5
3
3

-
2
0
11
13
6

,
8
3
7
4
8

.
16
8
17
13
17

3
24
14
33
26
13

13
13
f

18
20
12

cuiraters,
corredors,
carnicers,

a/ Amb el que
els col·lectius: tapers,

fusters,
teixidors, llauradors,

fomefi» §yw»f§, jypontfs, ferren, i

b Cal que un numero d'eiectors de
cadi any i de cada 1356 (CC 5; FM 6; M 5; P 7); 13S8 (CC
41; FM 40; M 4Í» P 48), 1362 (CC 37; FM 43; M 37; P 42); 1386 (CC
41; FM 4S; M 50; P 46); 1372 (CC 30; FM 42; M 35; P 23) i 1373
(CC 47; FM 5; M 5; P 50),

c/ La d'algun s ha elaborat a la
o qy« hi htrn comptat individus que o

bé una sola i per tant no hi havia dubte,
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o toé at» més d'una totes elles eren considerables dins
dels in aquest sentrt, per exemple, m htm comptat ete
etector s que § més A i*r paraires també «is own «
mercaders. Cof<siderant-hi aquel·ls que a més eren
mercaders, hi nostra relació gairebé M duplicava. Només hem fft
l'excepcxS de Bernat OLLÉ R, qui segons tm conegudes és més
fàcil que f»i Waner que no mercader Per tant, és pot dir que la
relació és de essent molt ep« M hagués més
electors que tombi procedissin dels oficis.

d/ à it relació dels electors poden observar se tote els casos (to
doble adscripció professional, tint si són dins d'un mateix um
dt ta producció cum si no

ei Al quadre que s'indica, a quarter, «I nombre
dels a l'esquerra, í a !a dreta 01

tant per cent Que xifra del total d'electors
del (parter respectiu En el percentatge és

molt poc ja que §1 nombre d'electors
documentats és molt pobre (particularment tot 1356 ¡ FM i M de
1373). Finalment oferim tl
quarters

De tes en tes
conclusions

1. El pnmer qu*t I atenció la d electors
dels és que. ser immensa, és força

I això en uns que en uns altres. Es molt
de poder que en

prop duna part dei del
cos tes de 1356 a FM) i 1373
(FM amb 40%), M ha § tots
els a Framenors í Montseré

2. Cronològicament és d'apreciar cap concreta
al del període D'una banda perquè pocs anys, i
d'una perquè sempre utilitzem mcomplertes dels

de

3. On si s aprecien és les quatre
circumscripcions De forma i el quarter de
Frarrterws és tl que presenti normalment LI major percentatge

yn promig del 23% any. Montstré
i Cap Corral a distància amb un promig del 15% i
14% respectivament, I en darrer lloc la Plaça presenta una mitfà
del 6*4%,

4. Els que teórtcamer.t pertanyen els oficis representen,
en general, una proporció del total del cos superior a
ia que tenien en els de paer i de conseller. O dit d'una
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aftra manera, la relativa importancia que els
els electors (tot i sent miñona. Í només en quarter), m
m reflexa ni en la configuració del cos de ni en el déte

Importen» i ntndta. L'actHud econòmic« et paer» I

Poeto1 «pe «i grup que predomina al
govern van Mr ate mercaders í els ja és de per si

Però ho «ana més si parte1 de
quin de es tractava Ens a
si els mercader? °cía¡)lerts en el efectivament
mercaders i homes de negocis en actiu. burgesa i

una nova concepció d« tot coses, o oe si pel contrari es
d aquell de mercaders que ja s'havia a e
feudal, participava de la seva cultura s'identificava

amb tes i els seus
en improductives Ei dels mercaders,

probablement invertí part dels en
l'arrendament d* tes imposicions d'estudiar
el funcionament d aquesta institució és que to inversió
era un nsc, però no ho és menys fi fet que podia generar

E* tractava damscar per guanyar més
diners En canvi la inversió en rende« dt i era
un negoci segur però improductiu Aquesta actitud
conservadora va donar peu al que s'han ciutadans
rendistes

ó dos ¿Informació què poden serw-nos
per parlar com ils » tls qje
dominaven «I Consti! D'una banda tl de l'arrendament dt
les Imposicions municipals, amh els noms dels arrendadors i la
quantitat que pagaven per l'arrendament del cobrament de cada una
delies, i d'una banda la relace de les de
i violans que la universitat havia de pagar any ate

o beneficiaris d aquells Tota
informació no és tl completa, que però ens ha semblat
suficient per intentar lobiectiu i davant de la

i documental de confeccionar la
i econòmica de tots els membres de tes

L'arrendament de les Imposicions no va ser una
reservada als mercaders, ho vist prou

les hem estudiat dins la hisenda municipal Ptrò van ser eis
mercaders el col·lectiu que s*hi va owcar majoritàriament Ara
no es tracta d'anatear tots els t i veurt st

1285



arrendaren Imposicions, o w beneficiaran dt rendes. AM no ens
oran cosa. Si deddrn apbcar només

entre paers i notans im perqué »on els dominants amb
•̂*4feÍÉM MEEJl̂ hM L̂flfê ÉÍM «î AMh t̂f̂ ^k MÉÀ^M ÉittPiÉi iH * «K j-*J1»»*toAaliÉ MB i·i mfU" - ̂ -mona onwenoa raspee» <MB anros, i sooreioi perçue
l'actitud Ail mercaders WMIM tes Imposio jns i les rendes te
MM un símptoma ¿W seu compo tarnen t sooo-economtc i d« ta seva
actitud envers la »ocotal feudal, a la qua! pertanyen

2.4.1.: Merraoers, ImposiCiona l rendes

Per començar seleccionarem eis i els consellers
que tus com a mercaders i ens en la seva relació

de tos i fi de rendes do
i

Pel que fa a tes Imposicions, la relació
i amb e! seu no és fàcil

is de bon començament un de i de
Podem el nombre que un individu

va al del period« documentat, i això ja ens
un valor que per els Gerents paers

i Ptfê w en ei
pts econòmic de tes Imposte, s. No és en tl

ta imposició de tes ix îes. que amb prou suposa
1*1% del del ep« el arrendaments.
que la de la que t/3 i t/4 part de lr

Ptr tant comptar tant el facto.
com 01

La la tes
arrendades per un al de tots

els anys tl 8 tent podria haver-ne
una any durant vuit anys, com vuit en un

any.

En r»nvi el de respon al fet
d'arrendar Hem

t mercaders que van arrendar les de la
el ví i el pes |o farina); i htm triat

tres perquè són les i tes que impliquen una inversió
importent. arrendar Imposicions és un

tant de com d'alt nsc en ia inversió.
Presyposa yn de ric i en actiu.
A a un a aquest recompte:

no és el arrendar una de tes grans
any, que arrendar-nt -individualment o en

dos o tes un any, Per un tiemple; el 13S3
de la val 14.133 s.; el vi 14210 s.; i el pes
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dels motos (amb flequaria) 11.885 s.; tes tret Imposicions
plegades s'arrendaren per 40.228 sous. pot veure's suposa un
desembòs impc rtant, í probablement um o unes pèrdues
també consideraos. Exaccions own aquestes no estaven a l'abast
de tots els mercac^rs.

Les relayons de paers i consellers amb l'adscnpció
orofessiona! dt n^ercaders ens d« ter
reflexions:

1. La pnmera apreciació que m desprèn de la relació és que
gairebé tots els paers i consaiters que eren mercaders van
arrendar algunes Imposicions municipals alguna vegada. Aquesta
proporció at dels els (no hem

ni Ramon Serra ni Berenguer de Vergós) i al 86%
entre els consellers. No hi ha cap aquesta curta
diferència percentual i ei tot dt ser paer 0 conseller

2 Però si gairebé tots els paers-consellers arrendaren
les imposicions, hi ha que s'han d« tenir en compte Un
bon nombra d aquests paefr consellers mercaders van arrendar ton
sote una o dues Imposions al llarg de tot el període
documentat, la suposa un d activitat molt
reduït D altres individus, en canvi, es perfilen com arrendadors

í no com els anteriors; són aquells
mercaders que en van arrendar més de cinc de i que són
més d una tercera part de tes persones que dia van ser
paers, i una proporció una mica més alta els
Per tant ei nombre d« í arrendadors
d imposicions se» majoritari és força important Hom de

en compti que les imposicions s'arrendaven per mitjà dé ta
o "encant públic", amb la qual cosa el nombré de

mercaders que a l'arrendament necessànament
pel nombre d'imposicions que a pública.

Pot donar se el cas que un individu poques Imposicions
arrendades hagi tingut la voluntat i la d'arrendar-
ne més, però no dtts econòmics per a competir amb

arrendadors potents En definitiva, doncs, el nivell
d'arrendament d alguns paers-consellers mercaders permet

interpretacions: per tes Imposicions, o
financera per arrendar les

3, Htm vist que h» ha una gra-i diversitat entre patrs-conséllers
que una en deu anys, i altres que
n'arrendaren any. Sembla qyé no hi ha cap relació entre el
nombre dlmposíeíoris arrendades í la an els càrrecs de
govern municipal. Per posar ixtrrplts ens adonem
qu« Arnau de Riudovtltes, amb quafrt paenes i cinc conselleries,
tan arrenda una Imposició i no de tes importants; mentre
que iemat de Ptracamps, que va ser conseller una sola
legislatura, va arrendar nou Imposicions amb alguna de les més

iconèmicament,
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Però havent vat que gairebé tots els paers-consellers
VÄO arrendar Imposicions, results HIM interessant

d'anaWtzar en qum tpu* d'Imposicàons van invertir Les de la
cam, cW vi i de te terina MW tes més costosos i In mes
rendibles to que una fmançaaò més
important. En apuestes tres Imposicions, sobretot, s'apreciava
tant ta capacitat déte inversors com la mm disposi

Aquests mercaders més van ser els següents
(paers i consetters plegats; entre el nombre de càrrecs
que van ocupar):

(3)
(7)

P«* (f)
POT (3)

CA VALERA. Andreu (2)
POT (3)

(3)
MAGER, Guillem (li
MANRESA, Bernat (5)
MIRO, Arnau (1)

(8)
Pi« <4)

P)

(4)
PUJALT, (?)
SiRflA, (¿)

(2)
POT (5)

En ets que
amb te qui tes més Entre «to

un una de les tres
més importants, i la proporció els és del 34*8%,
te manera que podem dient que a un de
tres u una força

tes i una
per a mtroduir-s'hi de ple és

de ja que es de amb
en el govern local

5. En la reproduïda de que
els arrtniíactors no tren els

dins del Consell. Pocs
d'ells van arrisar a la Pitria en ds ocasions, í tn
canvi és freqüent d« veure qu« havien dos o tres

polítics.
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6. l» propwtat i e! matea de de censáis i
topa» • una altra sòoo-ecrriòmica

ben diferent a la de^ l'arrendament de ta Imposicions, riespecfe
d'aquesta actitud rondista entre els pssrs I conseHers mercaders
m produeix un fenomen interessant: un «t de coincidencia
entre til mercaders arrendataris df ta més elevades,
i ete mateixos mercaders receptors de rendes.

?. Un 37*8% ei mercaders paers 1 un de conselters reberen
renal de censáis i vwlaris en el estudiat. S'ha

de tsiw present, INI obstant, pue INI rendes elevades són mort
poques, i que el vtter mitjà és de Les rendes més

entre te paers (1000 s.; 700 s i SW s.) pertanyen «n
tots eis casos a mercaders que ta principals
Imposicions I la entre ete
consellers

8. La percepció de rendes no ! arrendament
fret en

ete paers i set entre els (388%)
Mentre que els que rebien rendes i mat no
cap amb ta són un sol
cas «to paers, i dos ete Són
els que una per M que
ta rendes del paer Pere Serra eren de 300 s. i ta dels

Foguet í Pert Vall de 300 s, i 600 s,
darret • de Pere Val podria

ser amb d'un mercader que no
§n I arrendament d Imposicions t en canvi te una

Però com pot veure s és un sol cas entre tots
ete

2.4.2.; Notaris, Imposicions i rendes

Ptr a (actitud o la econòmica
déte notaré i no només ta

i les Rindes. Aquestes
per ato mercaders, í com un test que podia

ser focp Wei Per conèixer els
endinsar se en un estai a través déte propis documente
que ara no podem abordar De manera i essent-ne
plenament conscients, hem decidit d'aplicar el
coneixement de l'arrendament de tos i fa percepció de

entre els patrs i que eren notaris.

De la relació única de i mercaders amb
l'adscripció professional de notaris qut reproduïm a l'apèndix
se'n pot deduir tl següent:
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1. El percentatge it i que
ta entre el tfft notará. S
entre ets mercaders l'arrendament d'Impostoons afectava el 92%
déte »ndtvidus, entre m alectava el En
te un percentatge però si considerem que M
de notan« i no A mercaders f que per tant es una 9«

M »eu professional, tarn 9» ti
nombre 4l <|« intervingueren en ta 6s
notable

2. to tel 47% per ser d aquests
(el 4§m del total del d« notaris paers
m vegada d« ta tres
i Pere toi va de iss en

una Els que to
de ta cam, et vi o la van ser vuit, »I 219% del
total d» o

3. També ei de prim i
documentats ha molt (M dels
un 162% ens que fos o de de

o era d« més del
mercaders

4 Els d« que en í al
M a un sol En te

CMC que no van mai cap
te
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3. L'ORIGEN SOCIO-ECONOMK DELS MEMBRES DEL CONSELL

Fins ara havíem fet un* radiografia dels membres del
Consell des d'un punt de vista sòcto-professional. Això és

l'adscripoo professional de consel·lers i
En aquest epígraf, en canvi, ens de conèixer

tes caractéristiques socio-économiques mateixos
que el poder en ei a través

dei Consell de la Paena

Això no si no
de de la

població d® Cervera a la segona d© XIV La
dels del ens permet de fff una

amb de a partir
de ta riquesa moble í que havien

Es tracta, en d« veure a quin grup de
riquesa pertanyien paers, i Caldrà
veure també si tl poder econòmic contribuents (i per
tant vis personatges met rics en béns i immobles taxats)
coincideix en una expressió política

iota no podrà d® ser
p que la del -que és la font d'on trèiem

la dels vems s'hâ conservat molí
fragmentada en anys i quarters al del XIV,

3.1.: L adscripció socio-economic« dels

Com dèiem. hi fia que no ens
permeten de fer a tots fis que tenim

Els del del que estudiem
als anys i 1340 (CC); 1352 (P); 13S6

(P i M); 1309 (CC); 1375 (FM); 137S (M) i 1382 (P). Aquesta gran
|a va de l'estructura

de la via, i ara ens amb el
i Pert a s'hi

una la d adscripcions
que

les hem a referències de
En els l'individu qut

cercàvem a la de era el nateix que
a fhora d'tlatwrar la

dels paers
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Ui dol da 9» no
coneguem tot característiques d'alguns paers

que s'afegeix • IM esmentades. Per
Mit nem qu« els A t
de d'aque >ta A com a

i * op
aquells anys què IM À

i que són susceptibles (to ser Així doncs.
de ta tos 1348, a

partir del qua! prerxjre references de i p M està
tant En ta (to paers de
per «xernpte, de en endavant. La

d'un pot
en un període de deu

DE A
DE I

ANY A B C D E F Q
1348 2 1
1349 2
1350 1 1 f
1352 i 1
1353 2
1354 1 2
1355 1 1

135? 2 1
135« 2 1
1359 1 2
1300 1 1
13S1 2
130 1 1
1363 1 1
136/ 1 1 1
1365 1 2
13» 1 2
136Í 1 2
1369 3
1372 1 1
1373 1 1 2
1374 2 t
1375 1 1
137S 1 1
1377 1
137S 1 1
1379 1 2 1
1380 1 1 1
13S1
1382 1 1
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AW
1383
13W
1385
1386
1»?
1388
1389
1390
1SÍ1
1394
13S5

C
1

1
2
2
1

i F

f

2
2

1

Q
1

al Els de són els oue els
de taxació que vam i

de la població. A: de § a K
B de 51 a 125; C: » 1» • 500: D: de 501 a -50. E de 751 a

F: de 1001 a > 3: superiors 9 2001

b Les de 1340 estaven un
Ets hem de forma Ei

cte 1340 l'hem a Q; el a
II; ei al C; et vint4-trüe i I*E,

e/ 1% hem en compte, i per tant m els hem eowsidefat,
els més de resoldre Pere VALL, Benoît VAIL,

de FOIX, SALA, LAMSART, i B*f»«gy»r dt
MANRESA. Tampoc no tls que

de ni que no

d/ Creiem que tex-notari Pere de Canut és tl que Pere de
Canet

§/ El d« que htm no permet de
de any fret la to

tls Per tos
del pròxim a la Això

no hi ha que la cronològica és
La del de Framenors no

ens tos 1375» Its
són d« en Amb ei Gap Corral

i una de 1340. A l'apèndix
|i l'any de de

f/ El que de ser és
els 1366 » 1375. Amb yna d« nou anys

de tots t te
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Amb m aquest seguit d'advertiments, que no són pocs,
i amb el quadre resum que hem elaborat, hom pot arribar a las

1. Quan vam estudiar (estructura sòoo-economtca de la població
vam indicar que, en funció M d individus que M

a cada (to dasse, M Ml que havi-m
podían resumir-se tu tres. M llarg déte anys, í era una constant
rnoR regular, els intervals da classe O, E, F i G agrupaven un
percentatge rnolt baix d'individus; en tot cas dràsticament més
baix que el percentatge d* i'imervai C. Els intervals O, E, F í
G eren considerats de taxacions cites (g de 50C lliures),

C era el de 1 25 i 500
í els A i B t« els més nombrosos i

te de taxacions més (fins a 125 De manera que
d'aouelles dades ens permeté *ja dit que a partir

(tote d'individus que aplegaven efe els
veïns en tres que reflectien tres

de nquesa diferents. Es clar que diferències
d un mateix grup: és ben diferent no res de res que

posseir uns béns valorats an 125 i és diferent
tenir-ne 500 qutí no vora 3000. Però com t«»
grups que hem deduït presenten una homogeneïtat que ans
és molt util a l'hora de i els paers amb
valors sòcio-econòmics

2. Per tant. per a analitzar el quadre resum de l'adscnpaó
sdA-aeonàrníea dais paare, ho fawm A i B d*una
banda (ho escriurem com a grup AB), C d'una (grup C), i O,
E, F í G com un tarcar col.teetiu tl grup DEFG).
Estructurat així el luadre, ei primer que s'observa és que la
immensa majoria da paers qua hem adscrit pertanyen a C i DEFG.
Par sar més reprisante« tote alte el 92*5% dais
que hem documentat an cas. Par eis dal grup
AB són al 74%, la qual és ban extranya.

3. Paro si ans mirem ti arnb una de
s aprecien aspectes ban D'una banda, com dèiem, la
sota de patri date grups AB ja és simptomàtica No
esperàvem trobar-nos paers amb taxacions de tan baixes com
els vuit qut ham anotat. El cart és qua més no pftndrer-ho
moN seriosament, ens incintm a posar-ho t n Es «aiment

qu« de tan baixa
al Consell Cal que ets

A i B tl i t! 70% de la
taxada pas no as en

en la del Consell

4. El grup C, o de és el que
aquànimarnant Un qye s'ha de considerar
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aproximatiu ens indica que els dt C eren, segons ta
m.t)ana de 1352, 1366. 1369, 1311, t3?t i «%¿ (barrejant ete
quarters), el dels declarants. La seva presència entre ete
paers de totes tes tegtslatures arriba al 25%.

5. La major part de paers estudiats pertanyen al grup DEFG. que
era el de taxacions més elevades. Aquests paers són tl 67'5% del
total del cos, qud entre el total de només
tftn el 1C'9%. La desproporció aniria creixent t mesura que els
paers pertanyien • intervals amb taxacions més altes. Per
exemple: els individus amb taxacions de béns per més de 2000

només son. de mitja, el 0'98% de la poblado; en avivi
tenen un pes del 6% ds mitjana entre tl total del càrrec de paar
de és

6. Per tant no ens ha d'estranyar gens de veure pocs paers
que figurin al G, Ja "ue eren un col·lectiu

reduïdissim En canvi tl domini dels més potente es ta
evident en tl paper que {ugutn entre els paers els individus amb
les "segones" taxacions mos 1000 i lures).
Aquts» tndivtdus. de l'interval f, oscil·laven normalment prop
del 2 40% de la població, mentre que ocupaven un mínim del 27%

càrrecs de paer No pot dir-se, doncs, que pup
gens de subocupat la paena, que només te

dels paers ja es molt

7. de valor no la relació
ete paers a cada da dt vislumbrar
una cronològica en dels càrrecs de
paer Atenent als de les hom podria
parlar de tres politiques diferents Una primera fase d®
govern entre 1348 i 1358 amb un nombre de paers
d intervals de o baños. Una fase que

de 1359 a 1383 que podríem nomenar de govern rics.
d aquesta s'hi pot observar una que duraria de

1365 a 1375 on tl govern de la en mans més
potente econòmicament De 1384 a 1395, la

M ha una tn la de nou els paers
tomen a pertànyer a taxacions i fins i tot baixes.

3.2.: L'adscripció socio-económica dels consellers

EI per als
ira als Paro no a tots els qui

tan a una per a l'tstudi
tls da tes de 1366, 1372, 1373, 1377 i
1379. Ho h«m fet així perquè trer* les que eoíneidttn
amb tl període de màxima de les del
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tot més a una que
sovint no és del tot fiable

DE A K
K i

ANY
1366
1372
1373
13??
1379

A
f

Í
2

2

C
4
4
?
10
•

D
3
4
3
2
4

E
1

1

F
2
4
2
2
1

G
1

OBSERVACIONS:

a/ tes de
que p

b/ que ans com a de'
de Montseré. al set a ta

tl del any. al
F i ei cu«

la que els
»n tos

1 que en 01 cas deis un
cfel DEPG als de

tl «Is
que uns 125 i 500

Són tl qje pel que
ía al A 1st ils del C

tl la del total d«
e¡s un pes cM

del del »s. Per tant una part
no en col A

qu« en un

2, its més ctels A i B, són «I
is una a li que p

ostentaven Js (74%). Li «fra és w»
ens dt de poc

del No la
cute t s dtye a en la

3, Pel qye fa als O.E.F
i G), tl 42*8% de

1 no una
pobra, al §?*§%
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Es pot dir que a mesura que augmentaven les disminuïa
la presència d'aquests individus il on forma da
consellers.

l *^ ̂ ^m»ÍM»a*Í¿i ^Aj»**ft »jfr.·- .̂A.— .*.-..». ^— ̂ â^É.L •OTcnpcio socKrvcononiic* oví*

els resultats aconseguits amb ote paers i els
consellers. Él fàcil ai preveure quina sera ta composició socio-
económica déte electors. Per constatar-ho limitarem l'anàlisi als
electors que van participar en conformar el Consell de 1366.
Tnem aquest any par dos motius: perquè és un deis que comptem
amb una nòmina detectors més completa (185 dels 200 que eren) i
perquè està dins el període de més informació fiable del
Manifest.

QUANTITAT D'ELECTORS A CADA INTERVAL DE CLASSE
VALORACIÓ DE MOBLES I ES

ANY
1366
0n%

A
S
4'5

B
21
1Sf

C
m
50*4

D
11
i'i

E
8
7*2

F
7
63

G
3
27

OBSERVACIONS:

a (adscripció socio-econòmica de 111 electors, la qual
és el del total del cos No és una proporció gave

però és fuñica que pogu que fos fiable.

b Com en a utilitzar informació
ne un cert de No hem

els rués d'una possible, ni
que

c/ que puntualitzaciò:
04 d« in* ti de 1375, ja que

el i no hi cap hom fet el
i ti que es i rebia

efe "major"; titfii de amb Pert. En
cas no ens el d'on un personatge era

» el on tri la el mattcx any
da 1366; sen tls d*Audrey (CG). Llaurador
(P). Pu« (P), Pla (M), Ramon

(P), i {FM}. la taxació
d'Arriiy tra dt *340 i al nivell que hem

la de l'esposa
i no la »»vi
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Fetes aquestes advertències, podem comentar el
següent:

1. Li dels electors comptabilitzats pertanyen a
C. que era el que agrupava les taxadora Aquesta xrfra
del 50 4% m m correspon amb te d'aquest mateix
grup en l'òrgan director del Consell on hi són menys
representats. En avivi to pfoporao a la que tenen
enUe els cons6tters.

2. Ei canvi més s'aprecia en la participació déte
electors amb taxacions baixes (A i B), que se en el 23'4%
dels electors comptats Paral·lelament, la presència d'indivKJus
amb (D.E.F i Q) ta entre
els electors, al 26'1%.

3. Per tant, cal que tt 73'8% d electors sempre només
els per § I adscripció- pertanyen al

col·lectiu que una i seus bons.
Per contra, un d« quatre electors a

d« i importants Com en el cas
probablement no M prous de DEFG por

a ocupar tots fis eèrrtcs cTeiector. Era un tècnic p
que i élite sòcto econòmica sra quantitativament

3.4.: La diferent adscripció sòcio-̂ conOmica segons organs
Institucionals.

Després d'anà Izar i'adscnpcio socio econòmica
paers, d«te consellers i d'un grup defectors, a més de poder
apreciar determinades d« cada
col·lectiu, tombé s'ha una que relaciona,
vincula i tots quatre òrgans

Per a fer-la més evident t poder-la comparar
correctament, contrastaren els percentatges no de cada interval
de taxació, sinó dels trts grans grups que ja Hem definit. Es
tracta déte individus amb tes taxacions baixes (AB), els de Its

(C), í els de Its nés (DEFG). Hem de recordar una
vegada més que el primer grup és el més no-nbros demogràficament,
» qut tl tercer és» amb molta diferència, tl més reduït en

humans, O sigui, inversament proporcional a la riquesa
taxada Les expressen percentatges no del total

de cada cos, sine membres qut t n cas s'hi han
comptabilitzat
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At C

patis 7'4 K 67'5
cons. tl 48 5 421
elect 234 504 261

1. Abans de fer op apreciació sobre teto, caí INI«
preliminar Recordem que ft del segte XIV

estava organitzat, de fet, en dos nrveüs Eis peers i els
vint configuren un òrgan i un nombre

de toi« w cos mes de
Estudtar ta morfologia del tus ha permès

tfotostfvtr que els eren els dirifpnte politics
del tot i que iuf per Facetó
dels Però al margí d aquesta política
s hi trete col·lectiu de dot-cents No tenían op

de govern però p-"- tn tl procés
d'etecao te paers i consellers t is que eren

pels no governaven ei murticipt, però
participaven, o menys directament tn la del
Consell (te ta Pàtria. Podem dir que,

en el govern però no gaudten (tol
pode' que en de i consellers Per
aouest ens refenrem a trts efectivament

des del (te (te que tonten,
no a partir (tel d incidència que exerciren

2. En un dels una
îendènaa regular M i que és «n direccions
inverses El A8 perd pes an els òrgans a

qui son més (te
que els s'ha quan
es tracta dels i encara més els pae-'s En 01

C s'observi tl tenomen, la minvi dt
no è« tant com e) AB. -nerò ta

principal rau tn el tot que individus
pràcticament el de entre els

i te

3. Entrt li qui el OEFG,
tes s observa la diametralment

El a grup
a que ta o

de t òrgan En canvi §1 seu paper és en 01 nivell
important. Eh AB i C, qut són

els electors, en canvi una incidència minima
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dins déte paers; i et« del grup entre el
i» ü ai ti IL ml 4ÉK^bÍÁi*tfi«ktfM dfcArflEMú f̂eflftÁflh MMMHEIuMMl HHK̂ b̂ hMÍ:M Ji.OI.É·*1 Jld̂ K MkáhJlMMÉfeconjunt a eieciors, wsœ VWTWI an^xa rnajona en iré e is paer».

4 L'expí»c?ctó d'aquest tt, una reposta de
caràcter tècnic. Com ja vàrem comentar, és materialment
impossible que INI col lectíu tan reduït com EI el
grup -que «MW« aproximadament el del total de
manifestants-, pogués acaparar la dels càrrecs e 'escons'
de tots els niveWs M Consell. Aquesta diguem-ne
demogràfica per estar a tel arreu va permetre, o millor dir, va

el fet que gairebé Mi A sòoo-econòmics
presents en ta instàncies interiors (M

5, Però te dades que hem presentat són ten d'un tot
mot d'AB í C entre A

i À no que
efectivament d un govern que

pels Més de pensar que A
de! de max, ,« si

càrrec al suport d'un altre
En els paers de DEFG en part ho eren

al dels d'AB i C.

6. En podem que en Its d« poder
que es desprenen de éá predominar tent
o me« la o d vmcle qt/e no la coesió i ta

del grup (en m» m podem de la
"classe") Hem vet que de molt

a elegir com a a amb
tes més Eh no a l'òrgan

del Consell, però a ep« ho els segons.
fenomen evident la vida política

dels i ens adonem d« que
a ser
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i.LACrnvrrATPOLrnCADELEUTESOCíO-ECONOIACA

a l'apartat antenor havíem de manera
sistemàtica l'adscripció sodo-ecooomice. de paers, conseMers i
electors. I ho havíem fet • partir dt ta provinent
oete (M Manifest Et tractava de • quin gn-p
sòoo-econòmtc s'enquadraven ell individus que accedit al
govern local U condusió final, simplificada, apuntava a m
govern dirigit per membres fiel grup nies potent que no obstant

weed! • llurs càrrecs Rierols el déte electors
deis grups

Art to
del perc ho des «M perspectiva, a to

is en de ti protagonismo
que els més van adquirir en el Per fer
te els a partir dels

i el seu
politic' Per al d«,
paer, i d'elector ta

dels «to dels de
E. F i G (!es «te que els

respectius càrrecs)

1352 (P)

Val, M 40 79
33.57.72J7

Verdet» B 31.3452.61 5S
Llaurador. 8 — «,73,77
Andreu» M 56.61 —

P 34 32 ------

Í 41 — — —
R 37 S4

Ptft.F ....... ......
Tàrrega G — ~ — — —

B 32 -----

5S --
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me «B m

Llaurador .8
CeNtonfcP
Arcs, R
Tàrrega, G
t fr»i»<igt. ••> fiMUflMlljPBt B
Pjk«»J»m«B Beracamps. B

Bonpc. M

Cardona. B

Rocafort. R
Rovira, B
Om. P

Naven. P<

Bor anat, P

Berga, J

PAERS

40

SI
49,62,69
73je.84

49,62,69
56.73
32
eoje.74.7tj7
48,55.63,69

__„

m

CONSELLERS

7t
rnmïf
M

56
84
3197.72.77
6fi.7t

72J3
33J7.72.77
m
s?»«
se.ee.72

.__.

ELECTORS

56.58.62,66

50,66,73
58,62,66

62,66.72
56.62.72.73

56jfi.fi2.fifi.72

56?je?je
M

56.62.66

5e.62J6.73

136t(CC)

Joan.R
Cavatera. R
Montono J
Meià, N
Montclar j

Cnm."
P

Borràs B S3

sa

72.73
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1375 (FM)

Gasten, P
me» j
tai» S

— «7.71

Tordera, P 65
AoNMunt Q —-

A 38J4J8J4

»J?

32J8J6.7l.77

ELECTORS

HÄM
58.62.66,72

1371(111

S —

Agramuntell, G 54,94
A -™

56,66

Canet. P
MoBò.8

G
Navert. P
ComabeOa, F

j
Mager G
PffyjyyffiÉ I*** iiïpyWplf UI
lübainr Q•WI|IPf» PI
I JEW* 1uop» J

Paliarnuí»«; A~»mî iwit v*
BtfgaJ

PAE«S

72.79
8691
50.5964
49.6269
___
78J7

.....
""**"* i°*"* "

«*•»«i/

§8

CONSELLERS

62.«
68. 77
— _
33J7.72.77
_..,
65

73
M
<S9 7«*£«* w
ftAB*

«aflrüSP

.„„,

ELECTO«

82.«

58.62,66
S2.Ä.S
56.58,66
3,3

58.62.73
6266

M%ïv

§2wfc

56.62.66,73
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OBSERVACIONS:

a' m següents md»vidu« no tan «i aquesta
per ser conflictiva i llur identificació

parentes* mdiquem ëi A MI
classificats): de Ramon Serra (F) i Serra

p|; de 1366 Père Vergos (E). Berenguer Vergòs (E), un segon
Berenguer Vergòs (E). Berte l ta« junts al
Manifest (f), Ramon Serra rr,ajor (Q) i Ramon menor (G); de
í 369 un de qui ne el nom (F); i de 1382 una aft«
vegada A germans Ripoll (E), ja que es
comptabilitzava m el Manrfes • • nom de n (F) i també fis to
MM filia (E). Ramon ten major (F) i Serra menor (G).
Ameu de Mecina (G), i Joan Llop, el està •
deisfilts(F)

tx Per la amb §1 que el Bru de
(F) Is el que Bru Ai hem
Penco í Pere de Framenors §11375 (E)

tí un també com a de la del
col tect>u, l'any corresponent

d/ S ha de que b es ato
anys 1372 i . que no en tots els

També en !a de
i els pnmers

menys significatius

tint els que ht ha com
tes podem ei

1. S aprecia una «i grup dels
més alts no tots en tes de

{M municipi, que ia més
usual

2. Es pot dir que part del
grup d electors. amb de tots els

pot duna
manera exacta un percentatge, és ei fet que
de les que hem reproduït

3 El quarter del Cap Corra! (1389) amb una
ben dífersnt. set cap

d'tWs no ¥t ai de paer, i en mott
ho ftrtn ai de i com a fenomen tant

només s'observa en quarter, la cosa ens fa
pensar qut els vtïos

EI Cap Corral era el barrí de recent, i
no ens ha d'tstrinyar qut hi fis mercaders i
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m els

4, in «l (te al fet que
els més ate participaven M el
govern del i que aquesta m la qual
eren 'el grup to
electors de grups ben diferents
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