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2. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I RAJADERA

2.1. La propietat dt r*lflua

Sí acceptem, amb alguna reserva, que les sooetats amb
poc desenvolupament tècnic depenen déte condicionante físics i
naturals més que no tes altres, ens adonarem mam de i«
importància de l'aigua En efecte, (existència d'agua, en
torrents superficials o bé als pous, era un factor bàsic pel
desenvolupament d'una comunitat a l'Edat Tant era així,
que en les Cartes d« franquícia i població que atorgaven ets reis
i els senyo's, la regulació de l'aigua gairebé sempre
prenia importància S acostumava fixar ne la propietat Í regular
ne m (1S).

Un exempte reia! i un senyonal ens ho H. lustren
prou. La carta d« població de Vilagrassa del n 85, concedida per
Alfons i, és força expressiva El els dona l'aigua dels
cercavins per tots els d*s í i'a»gua del re§ut r dos dies í dues
nits »to dimecres i divendres de cada setmana, sense perjudici
que en prenguin sempre que no no perjudiquin el
m (10). La donació és ben generosa, igual que amb el mercat i
la ira, i una primera municipal La Carta d Agramunt,
concedida per Ermengol Vtt, comte d'Urgell, dona a
habitants la Mire propietat de tes entre d altres béns
naturals (20).

Cervera no gaudeix d'un document tant global
ni general que mtegn el regim d aigües Les t tes
franqueses de la vila s han anat amb diversos privilegis
d'àmbit temàtic més rtttrtnftt,

La primera que i us de l'aigua
de l'any 1188. Atens I concedía a un grup

a 20 individus Els donava i aigua peí i també

1ft Sobre el a Catalunya cal conèixer els
de J«an Piètre CUVILLIER: ta de l'eau et
des ouvrages hydrauliques la (Xiiie et
XlVe <t\ sooate",

3 de 1970). 243-257 i
"L'irrigation la et moderne",

20 1 984), 1 45- 1 8?

19 TUWULL "La de de " 13-35
Publicada ptr FONT CjrJiS , 243-245

20 FONT ÇlfJü^ 1 78- 1 79
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et* instruments per treballar IM terres, a d un cens anual
en espècie:

•(...)Et dono atque concedo et vestns
psam aquam ad regandum M»
et VI* per totam Am el noctem m unaquaquam

I-" 121)

Aquest col·lectiu de moradors mstal lat en
de cotón« agrícola prop de Cervera, en la partida coneguda

pete 'comtals' Ei mate« document esmenta el reg existent com a
punt de referència per a situar tos terres.

"(...) quant ego m Cervaria stcut
tenent et de super regum
(...)' (22)

Pero aquesta donació no s adreça a tota la comunitat de
Cervera. sM a un ten que ocupava tona
pròxima a ta vila de 1182 Tant es ani.que el pnvtlegi
reía! del 1182, atorgant a la vila de Cervera la de

confrana i elegir exclou taxativament aqueH
grup de vwtt moradors d'una tan important perqué (a es
beneficiaven d'un altre estatut anienof (23)

No et compta amb yap document conservat sobre els
detalls de ta regulació i'ús t la de i aigua Tot \
que I existència de vinyes, hora t conreus a la vall del nu
Ondara ens ta creure que bé deuna redactar se per imperatiu de
la nacutilat Rnt el xiv no privilège que aborden
oi probtema (24)

DURAN I SANPERE que al 1303 ta umvwtat de
Cervera havia adquirit » pel seu vematge prop de

AHCC Pergamins s/n. LP 1 1 86 ma ,̂ 4r

^* AHCC Pergamins s/n, LP 1 1 SS maig, 4r

yita •(.. ) XX qui aha nominati
sunt(,,.f AHCC LP 1182 funy, 5r, de 1184 juny ?
PuMeat per Agustí DURAN í SANPERE "El municipal de
Cervera* fM¿ X 1917 1 91 9). 185. nota 2 I

l'ha DEL POZO CHACÓN "Primeros
pnvieftos a Cervera", 15 16

?4 La de l'us de (aigua ha a
Lleida per Francisco Javier TEIRA VILAR

XH a XVitjj, 1185),
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to forn d'Ondara (25). Et tracta dt ta que trobem
en un privilegi d'aqutHs anys, amb datació insegura. Berenguer
de Llobera venia ate patrs de la vüa la que passava pel
seu hort prop d'aquella font (26).

La necessitat d'aigua, que cala portar de fora, va
ocasionar constants conflictes amb tes veïnes. Cervera
i Pallerols m disputaven l aprofitament de r aigua Una
canalització qut beneficiés Cervera perjudicava els regs i «I
mod déte homes de PaHerols Les obres en aquesta font d'Ondara
esdevingueren constant motiu de litigi Tant és així. qut t) 1337

Jaume. Procurador General de Catalunya, m persona a
Cervera por solucionar el contenciós que arrosegava ta vila amb
ets homes de Paterae » ant» Bernardo del Canós pel seu molí La
qüestió tra que tos obres a la tont d Ondara, i encara en
l'tteygadof» obstruïen els regs i impedien la
força suficient perquè el molí pogués moldre El.Consell de la
Paena va accedir a posar tl en mans dr* Procurador d«
Catalunya i respectar el (infant Jaume, va sancionar
qyt:

'(...)lot patrs e prohomtns dt C«rvera pyitn
fer dtroear petera § pe*trts, e molins,
m ntgun tmbateh fahtytn a la drta font e a
lexagador d aquella ¡ )* (27)

Per tant Cervera conttnuava endavant amb el projecte
mig insinuat tl 1303 Fer-se > de la font
d'Ondata tot i el destorb a l'horta i tl molí de

Però el Exote» un peM
erttte Jayme del Val, Senyor de Montpaó. qu» un

mol», i uns només dt Ctrvtra que per
regar (28).

Les d'aigua per regar les plantacions de
Ctiven en contradicció amb els dt les
comunitats veïnes. %jwest conflict«, ongmat per la migradesa
d'un rtcure ton ia dt»«a tntreveuri les que
Ctrvtra pot amb tl s*u coniom L increment demogràfic
anterior » l'augment dt Its econòmiques la més

dt Its quals és raitmentaoó- fa que Cervera es situï en

25 DURAN LJÈffi.. 83

26 AHCC LP 1303 8, 121r-1?2r

27 AHCC Clavtna 1337, 44r, 67r

28 AHCC Clavtr« 133 7, 31 r
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posició de domini vors ta redata. En ta competencia par
guanyava el combatent més tort políticament i econòmica

La regulació da rus da I aigua és bastant tardana a
Cervera No es fins 1363 que Pere III permet de regar tes planas
de Magdalena (29) i d'altres possessions que aneara no as
rec* «n, i fer. a tal efecte, braçals i preses (30). L'aigua, a
r ¿s ita las necessitats domèstiques, esdevé dubte un factor
eoonònic Ens no evidencia l'autorització reial de 1373 da poder
recercar i ampliar tat venes d'aigua que arriben da ta fent da
Borde«, mat ata que ta font d Ondara La major afluència
d'aigua permetrà regar i produir més blat. ta qual cosa beneficià
Catalunya, segons indica l'ofici Amb el pnvilegt, 01 rai
anuncia al Senyor del Castell de Borden. Dalmau de Queralt, que
no gosi oposar-se a ta (31) Aigües i camins sén

i el monarca administra la conveniencia

Cervera aconsegueix l'ús cíe les aiguës de tas fonts de
manera progressiva Ei rti va conetdmt la prerrogativa a mesura
que ta pressió era més forta. Havent a favor de ta
vila amb el litigi ¿e per la font d'Ondara, havent
atorgat el permis per prendre del reguer i cultivar
millor tas planes de Magdalena » d autoritzar
r ampliació de l'aigua que venia de la font de Bordel, sembla
que pels volts de 1373 la dus de noves
aigües A partir dará serà tl qui mar tindrà

ocasionats per l'aprofitament d aquesta aigua Però tes
concessions reials ja han arribat al seu

El problema de l'aigua No només el
regadiu n'era afectat. sen ressentien, a mes
del consum domettte. Ets molins da moWrt tl gra necessitaven
Buits constarà que obstruïen el reg d« l'horta, els molins
drapers, ta tmyena absorvia gran d'a*gua. La vila
havia crescut i tas necessitats per ta comunitat
oomençavfn a ser Era que ete paers
prenguessin part en

Segons la panoràmica de Cervera que ref-áxa una pintura
de començaments del XVítl, tl re§ d« Magdalena no es troba
a sol ponent, on hi ha de Santa Magdalena, s»nò a sol
ment, a ta costa dels Pous t a l alçada del convent de Sant
Francesc (Pintura exposada al Agust» Duran t Sanpere, Sala
Canner)

30 AHCC LP cctubre 17 Ii5v-il6v. de 1375
9, Pergamins

31 DURAN _ 83 84
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Sombia ser que la »ont bel brollava et forma
intermitent. L'any 1376 un musulmà s'ofena a intentar que regués
de nou. il Conse«, per ta conveniència de la vila. va avenir se
al tracte considérant que res s hi perdria (32), La universitat,
que com hem vist tenia ta concessió dt ragua de feia poc, va
compensar els danys comesos ate hereus dt Pere dt Cone««, castlà
del Itoc del Bordell, tu el cercamen; d aigua an aquella
font (33)

Ei mateix 1376. coincidint amb un any de sequera, et va
treballar persistentment en tont, més baña que ta del
Bordell per bé que més regular S'ni va 10 dies. i els
136 homes que M participaren van construir un pont per a que
l'aigua passés pti damunt de lexaugador la mateixa font
d Ondara tomava a ser obiecte de tl 1385 per part d'un
Gascó que certificava lextt de loperaoó (34)

D altra banda, a més de ter la font de Bordell,
el Conse'i continuava engrescat amb Universitats per
(aprofitament de la font d'Ondara, Quaranta anys després
d aquell contenciós aue va Jaume el 1337 amb
els normt dt Paterote, el conflicte viu Ara els papers
havttn cunyat g^ homes d« Piffefols, Sant Anteil i Bobinat
Timor. Sant Pere déte Arquete i Montpao regaven cada d»a, motiu
pel qual el corrent del nu era » els moins de
Cervera no podien moldre Aquesta havia alterat els
ànims de Cervera Creixien Its remors > es queixava
Finalment, el sott-vegutr.tmpenyut pel d«l moment,
va traslladar se a per manar que s avinguessin a
regar els dies que els pertocava (35) Labrf de 1388 el
problema es repetia tdènticament El fet era motiu de tractarr<>nt
en una sessió del Consell cervert A la de plyja
s afegia que els homes de tos excedien els
seus dos dies per regar El era que el torrent
baixava força sec t el blat es perdia t (36)

La tensió ptr disputar se l aigua Cervera i tes
vîtes o més pròxims a les va ser constant, i no només
a la font d'Ondara També la font del Bordell, tot t ser
inconstant, tenia més d'un Joan Zamilia i els seus
companys semblaven requerir una de vida aquell agost

32 AHCC Glavena 1376. 2fr
33 AHCC Clavena 1376,38v

34 DURAN llibrê  n

35 AHCC Clavena 137§ 38v

36 AHCC 1389 39v
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dt 1395 quan tomaven a otxar to tont. Havien rebut insults i
amenaces d'alguna gent, í això els feu adreçar se ate paers per a
que els reiteressin el seu suport El Consell, òbviament, ne s'hi
m negar (37). La matostrugança per l'aigua deuria accentuar-se
aquells anys dt sequera El record de de Wat i de
dificultats greus per ftr se amb aliment, deuria ofenr un bon
suport a aquell sentiment

L obediència a ta regulació del r»g no sols atanyta ete
pagesos de fora de Cervera Ei prob.ema es plantejava a la
mateixa vila. El maig d'aquell 1388, poc plujós, alguns regants
ae l'horta sobirana s havien propassat. motiu pel qual se'ls
obbgava a pagar un ban ais senyors dels molins, com a
perjudicats directes (38)

Davant una que tothom, ei es
va movilitzar i va aprofitar ete qui potser aprofitar se
dt ta situació Primer havia un qui off na els teus
serveis, uns anys mes tard un tal Joan, de Valls, es
presentava més agosarat s ofena per fer aigua d'un pou
ai bel mig (te la Plaça. El Consell no deia que no (39) Com
tampoc no es negà a ofenr a QUI precisaven de
fer «verrons pttqut regués «I de 1393. Amb
l esperança que navtat s*hauna de trobar aigua, ete paers
accediren fer un dipòsit i a tomar dt 50 a 60 florins (40),
Linteres era tant, que la Paena de Cervera fins t tot va
expropiar u«i terrenys vora »ont del Bordefl on s'estava
cercant l aigua (41)

DURAN i SANPERE, qu« un capítol sencer del seu
llibre a ta per l'aigua, ens ensenya amb ciaretat que
aquella dinàmica va seguir molt de {42} Al segle XVIII el
rei mantenia el domini directe d« l'aigua, i el munïop« el
domi« útil. L*s i Its van fto,Tr pregant
l'ajuda divina que no sempre fou generosa. La font del Bordell i
la d'Ondara van esdevenir protagonistes §n la
problemàtica de la vila.

37 AHCC 1395, 4r

38 AHCC Consells 1388, 48r

38 AHCC Clavtna 1378, 49r

40 AHCC 1393, 6?v

41 AHCC 1393, 29v

42 DURAN Ufere^
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Però com ja hem observat abans. l abastiment d aigua
tfts permet observar un episodi de to «tlaeó camp-ciutat Dues o
més comunitats entren en conflicte obert $n la disputa d*un bé
natural escàs. Ei creixement de Cervera impfeava, en aquesta
comarca, absorvir en certa mesura, tos forces necessàries d'una
ata. La relació no era entre »guals Al marge del amb
raó, el pes demogràfic-fiscal-econòmic t polític de Cervera Ma
que tingués tes de guanyar. La relació amb l'entorn, era, ?n
aquest sen«, de domini Cosa que no M va estalviar, com hem
visteis problemes i els conflictes

D'altra banda, resta dar que el Consell duia a terme
una política "social" amb l aigua Això no es pas d'estranyar.
Quina ata actitud podia haver adoptat9 L'aigua era un bé
imprescindible per la d aquella comunitat El
Consell comunicava amb aquesta » Ma d'executor de
les possibles solucions

2.2. L'agricultura i ti paisatge agrari

Les primeres references documentades d'una activitat
agrària daten del segle XI, Uns cinquanta anys desorés de bastit
el castell a Cervera, El 1072. una dona, S»nol, teta donació
d'una vinya i d'un camp de conreu de cereals {"(• )una de terra
et ala de vtnea(,.,)"), Aquest document retent a fesgltsiola
de Sant Pert tl Gros, ha permès a M, GARRABOU de suggerir el
paisatge agrari d aquella zona (43) La menció a la vinya no té
dubtes, i tl concepte Terra" es interpretat per un camp de
cultiu i no un terreny mm, Dartra banda, el document lirrwta la
propietat que és objecte de la donac*o Sembla Mdicar
t'exiMènoia limífrofe d altres propietaris, i per tant un
passatge transforma:. ia, per l'acoo humana Els camps de cultiu
da oertal (terra") cercats per camps de eonrtu, i
tes vinyes ho són per vinyes Tot tns»nua una certa
especialització dels espais conreat?

Un segor» document per la mateixa autora data
de 1108, En aquest cas ts una donació, també a Sant Pere el Gros
de Cervera, de Gwiem Mir t la dona El text fa referència
a "alude cuitis et ermts et ort»$ et et casahbus et

AHCC Pergamins, 1. 1072 jutol 26, Montserrat GARRABOU
I PERES "Sant Pere tl Gros a través de dos documents dels segles
XI i XII" Msçejjarua Cervera il (Cervera, 1984), 19. El
paisatge agrari al mon rural i l organització de l'espai han
estat estud»a« a Castella per J A GARCIA DE CORTÁZAR et al.

esiie»0 en la ispafta medie/alJLa.~ "
a. XV(Barce toa 1985); i més

recentment «I rnatie» autor a La jyrai
(Matíwl, 1988)
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»lip

arbores(...)" Altra volta ens trobem amt terrenys cultivats, però
ara s'hi afegeixen els erms Hi ha vivendes i rustics,
i es mencionen els horts i els arbres, probablement oliverer (el
document contempla el topònim de "Mont Oiiu") o ametllers,
planlaòons que s'avenen ai clima d aquesta comarca (44).

La vinya surt una altra vegada insistentment en aquell
document de 11 S8, copia, però, d'un original antenor a 1182 is
ta carta d'.st?bliment que el rei Atens l va atorgar a 20
moradors de Cervera instal·lats en una coloma agrícola pròxima
En el document, el sobirà ets dona les on hi ha els
cultius, l'aigua de! reg i els intrurrents de treball El text
delimita el que concedeix í (ur localització:

"{...)cufn ipso prato qyod *n est et eum
et easaibus, tt
tetninantur et tenent de qu*., sunt
propà ecclesiam Saneti in
torrente de Monte Öavonts et(.. ) et
vineis As que ibi suit qui synt mea
dorninteatyra " (45)

La vinya, una vegada més, formava ¡a part essencial del
paisatge agrari de xn en tennes prop de
Cervera, coneguts peë 'comtals".

Hauran de cent anys trobem més
referències en els documents del de Cerveia. Un
volum de la comptabilitat de la Confraria de Sant Joan, que
agrupava els ferrers, fusters » ens öftre« algunes
notícies (46). Aquest document mtem de la confrtna compta

i negóos des d« l'any 1279 fws XIV. Molt
sovint, en descriure la de ia del venador o
donador, ens adonem del predomini de la vinya en e)
agrari déte vote de Cervera Les on h» havia vmyes son
bon disperses geogràficament Paîtra banda, < ai de les
donacions» la mateixa confraria en comprar terra d'alou
i vinyes als particulars (4?)

AHCC Pergamins, 2, 1108 16 GARRABÖU "Sant Pere
el Gros..."19-20.

45 AHCC Pergamins s/n. LP 1186 matg, 4r FONT Cartas^
246,

AHCC Fons Municipal, Gremis 1291, tot i que com
hem dit, aquest volum conté també documentació a 1279

47 Per eM0mpte els anys 1291. 129?, 1317, etc .(AHCC
Gremis 1291,2r-..)
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2.2.1. La produce* de cereal

L'actual especialitza xi de la Sega-• a *n cereal (48)
m reWecteu l'estructura arrana dt ta comarca a l'edat
mitjana Eit canvis substances al camp de la Segarra (ens
retenm ate cultius) van »t «mr amb la plaga de la fil loxe^a
que ante aquí cap a) 1900 (49) i amb la postenor mecanització
del camp

La documentació medieval un panorama com a
mínim mes diversificat i on el no No arrabassava
MM f§0) Ja hem que la vinya és contemplada en els
textos des del s XI continuadament hns el XIV També s'ha

la tun confiada, pera cap

Un pwiiegi de 1327 que tota carrega de
Wat que vagi al moli ha de ser a tinar-ht i en tornar
m pagant el propietari 2 per cada cornada que hagi
molgut (51) RM ens indica la importància d aquest cultw, Deu
anys més tard. però, ate els es d*»etl de llogar tres muls
per desplaçar se a to* fona d'Ondara, fi que dies tothom
estava tettnt el blat i els es molt cars (52)

D alta bandí. de pensar qu* tothom, qui mes qyt
menys posseïa algun conreu de blat, com tnanuar-ho una
onda del Conte! ptr a que ei s«u blat (53)

48 Franc«« LOPEZ PALQMEQUE "La d« Ltetda a tail
d'exempte una aproximació a te* característiques socio
econômicpts t tfmtonals* Arrel XI (Barcelona, 1985), 15-24
Actualment la Segarra compta el 68% de la superfície
eutovada, el i?*t% d« la qual és de amb un predomini
gairebé

49 Mateo CAR1ÖNELL RAZOUIN E) vino de Cervçra jja fia
(Cervtra, 1975),

*" Sobre la producció baix medieval pot
veure s com a exempte Eva SETOA "Els ceres's a la Barcelona del
stglt XI V", L so:«etat a la Cataíunya m§4«val
(Barcetoia, 1968), 7 i 108 i per a una c»utat de l'àrea

M A LADERO y M GONZALEZ
fifcdjccé" de en ei re»no de Sevilla

19/8)

51 AHCC LP 1 327 maig 25 20v 21 f

52 AHCC 1337, 'J7v

53 AHCC 1385 S4r
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Però ta documentació més abundant respecte ete cereals
ta robem w el sentit de rabasttment, i no tant en la producció
per a l'exportació L'assortiment de gra era clau en uns moments
de;ermmats que estudiarem. Res no ins que existís un
ccmerç especialment intens de forment El valor de ia Imposició
d'il Mat, que es cobrava cada any pel gra que entrava a la vila.
ro és. ni de molt lluny, déte més importants Segons aquest
indicatiu, a Cervera s'hi duia blat, però no en quantitats
exagerades Recordem, no obstant, que el "guiatge" reial de 1294
contemplava entre els productes especialment protegits el gra,
que havia d'entrar a Cervera sens« cap obstacle (SI), Si ta
Imposició del Mat no és massa valuosa, si que ho és molt més ta
del pes dels molins, que sovint es cobrava |unt amb ta flequeria.
L'impost per moldre gra, era.amb el de la carn i el vi, el més
rendable pel muniopi Sembla clar, doncs, que rassortiment del
Mat correria a càrrec del cereal dels propis cerverlns, i que ta
importació de gra no fora una activitat excessivament important
en conjuntures normals (55).

2.2.2. La producció vitícola

En resseguir el primer paisatge entorns de
la vila ja htm vist que ta vinya hi era present des de ben aviat,
Si jutgem per tes mencions que ta documentació dedica a ta
verema, t el seu caràcter, podríem confirmar insinuació
sobre la gran importància que tenia aquest mediterrani a
les nostres contades

J HEERS menciona el testimoni dun monjo frantíscà
que el segle XIII s impresionava de ta importància que prenia ta
verema en la regió francesa d'Auxerre, mott per damunt de
l'activitat í ta producció de cereals (56), G DU8Y insisteix en
aquest punt: una minva generalitzada del cultiu de cereals a tes
viles urbanes en benefici de te ramaderia i la vinya. El procés
s endegaria al s. XIII i culminava a començaments d«l XIV (57),

54 AHCC Pergamins s/n; LP 1294 gener 18, 3r-3v

El problema de t'abasttment productes alimentaris
el tractarem en un apartat dedicat al comerç, i no ara amb la
p»odueoó Vutd 4 1. d aouest mateix capítol

56 Jacques HEERS: Qaadjü3ie_Öyia.nte_Los sjgJ^s_J<!VO<y_
è$A*^MJÇQfl̂ SAy^soaites_(Barcetona, 1976) 74

57 Georges DUBY. "La agricultura medieval (900-1500)"
(CIPOLLA ed ) l (Barcelona, 1979),
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El menor desenvolupament deis centres urbans a ta nostra turn
ens fa pensar que aquesta especialització M arribaria més tunt
Ne creiem que això fos el cas de Cervera exactament, tot i gué
una especialització vitícola rebria ti suport d'un entorn ,imb
petits nucfcs rurals que satfefessin «I Wat necessari en el
mercat tocal De fet, la vinya precisà unes especials
A me« de les climàtiques i topogràfiques. ui« om
constant i ma d'obra abundant que pot un nu@k poNat í
amb capacitat d atreure gent de ta rodalia S'ha drt sovint que
el desenvolupament de petites va lligat a ta mnya,
que assegurava un regim de petita p« pietat rural més
desvinculada de tes pressions senyonats (§1)

Ei pnmer tret a és lactitud del
Consell respecte la veren«. A diferència del blat, els paers

una total intervenció í preocupació per ta prcducoó
de vi, ta qual cosa els fa dictar preventives i

m només en conjuntures §mé de caràcter

Tot sembla indicar que un nombre de persones
vmya El repeteix sovint que ha de

els seus beim, la de verenra i de
que l en electe, un pee volums del

ens aquesta tendència (50)
"vexells vmaders on

el vi, probablement I pròpia

No detxi de ser que en \?. recepció en
vematge de Berte Gispert, que feta alforges s expressi que la
franquesa de béns mottes que i per 10 anys no

els vexells vmtders (60)

Hem de que t la vila
vivia una a la ÉS ei de
ti ra»m i tíw-kt als Ttn«n dyn fo»i moviment de
gent

Els tres anys consecutius (de 1378 a 1380) com
a mínim, tihinw-se de la al·legant que

a la verema i els era

58

*M tothom, qwt qui algun terreny
amb vinya Pel que fa al ent hi exttnem més
endavant tot d de la generalització

60 AHCC líber Vcmonim 1 39M 393. 6v
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Mm (61). Segons ets mateixos paers. i ara sense necessitat de
ep» ho exageres»m. la vila s omplia de gent per la verema :

•(...) t um venemes que ta gent si.nch
aplegué molta (...) per tal com mch ha molt
g»«( f (62)

Cervera es trobava aquell setembre de desassisttda
de oficíate reials que garantissin l'ordre públic Ei veguer i el
seu assessor havien sortit te Cervera ia fm dies, i el sots
batlle ho acabava de tor. Resurta que només quedava a la vila el
nebot del veguer fugitiu Amb l'avalot de gent que et prevenia,
ete paers detugwn qualsevol responsabilitat

D altra banda. tota la massa de
gent que venia d« «ora la vit, Ptr tai que no minvés aquest
ttuxe que repercutia en ta venda de tes imposicions, el Consell
.jermrtta ato forasters que organitzessin de joc Però
l'actrvftat lúdica prohibida als de ta
v.ia (SS).

Toto aquesta actrvitat es en el fet que l'any
sobre el 1380. la de tos Imposicions de vi fou dt tes més
aies de tots «te anys (94). També amb motiu de i afluència dt
gent dt la verema, el Consell tema preocupacions en certes obres
publiques, com ara adobar algun camí en mal i necessari

(65)

Recordem, de forma un tant tangencial que el rei havia
un guiatge o protecció als qui portessin vi, gra i altres

a la vita de Cervera tos darreries del s. XIII Ara, el
1384, un portaveu del Governador de Catalunya feia una crida "en
la qual guiave W hom que vingués a Its venenes no contrastant
que tes este cndades( }* (66)

6 El 1378 contra el comte de Prades, el 1379 a Pwra, i
et 1380 ta del veguer contre el lloc d'Anglesola
(AHCC 1378. ?tr, 137». iOv, 1380, 111r)

62 AHCC 13Í5, fv

83 AHCC 1388,53v

64 AHCC Clavtna 1389, aquest any sous; 1384,
30 000 sous, 1376, 24 540 sous, 11372, 29 817 sous

65 AHCC Clavena 1378, ilv. Consells 1373 27v

66 AHCC Clavtna 1384,65r
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Però al marge d'aquesta protecció rent, hem vist que
er¿ e! Consell municipal qui prenia It iniciativa en
l'organitració d aquella immigració temporal

No hi ha menció més «ara que aque'la decisió del
Consell el pftmer dia de setembre de 1393

In aques to proposat en Conseyll qut la
venema es convineritment madura e asaunadv *
es mester que Its venemes sien cutíades ab
temps per que aquel·ls qui han entorn de venir
a tes venemes hic puxen venir a his

venemes per que s puxen alegrar dtil
guiatge e franquesa que alegrar se poden lo ;
vinents a tes venemes ' (f?)

Es propicia, no ta importació del -product, sinó
i arribada de mà d obra suficient que efectuar te

aviat per evitar els perjudicis de possibles »'»tena
dimities.

Tret de conjuntures desfavorables, la vtla aplicava una
política proteccionista en benefici dels locals Es
prohibia do comprar verema a ningú dels -la rodal« de
Cervera \ tampoc no es permitía que la forània la hi
vengués fcurement.

El contraban d intentar entrar i frute a ta en
època no permesa era conegut i perseguit per tes
mtiniepals. Hi havia gent que introduïa raïm tn mg ce
i herba que coton, la qual "gran dan deli
singulars*, p que a començaments d'agost totalmen1

prohibida aquesta D'aquesta es controlava la
venda del producte i el una política
proteccionista.

Apart d aquesta actuació, eis ostentaven una
intervenció considerable en tot el orocés de la collita. Tanta
importància deuria tenir la verema, i a afectar, que
fins i tot el funcionament del Consell com a institució se'n
ressentia Un dels exemptes més simptomàtics el trobem durant els
primers períodes documentats. L'any 1333 no va celebrar-se cap

el mes de setembre, i l'assistència a les
d'octybrt fou molt reduïda. Durint el penode agrícola, i això
vol d»r llaurar t sembrar blat, però tot dedicar-se a la
verema, tes sessions d« la Paena minvaven en assistència dt
forma molt accentuada En la legislatura de 1332. deu consellers
van disminuir el seu percentatge d'ass»stència, < t»l 1333 ho van
fer setzt dels vint que eren Aquesta mateixa tendència, per bé

67 AHCC Consells 1393, 93r
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que m sempre tan accentuada te trobem repetidament ti Consell
de Cervera

B 1317 s'Mtea que tte jurats (68) de la vila tenter,
el costum d'etegtr guardians dels vmyogols í déte Wte <ÍS).
El pomer volum d actes, ai qual tom i«l referència, insisteix
en ta figura d'aquests vinyògote que vetllaven te« vinyes. Ete
guardians havien de vigilar pate termes que no m dévastés la
verema ni ets espefts El Consell es venia les penyores fêtes per
te tata date vmyogols, í del que se'n treia es pagava els
guardians Si això ne bastava, aleshores s afegia del comú da ta
vila (70), A diferència d'altres tee§, aquests no «ran
eteçits pete propietans de tes vinyes, sino peí mateix Consell
(71),

La verema no et pod« iniciar fas que el Consell no ho
havia acordat. Aquesta practica, » durament penada
pète qui ta desoissm, ta tenim àmpliament al llarg
de m el segle XIV El I333,per exempte, a finals d'agost: "tes
gens* per preveure perills de pluges o accidents t amb te
verema ja madura, van demanar ate paers que de
el raïm El Consell, amb te cnda o anunci pel mig, encara
tardana una en permetre-ho Però fins i MM tes
partides de la vila estaven subjectes a te primer es
veremana en tes quadres jussanes i els primers dies
del mes de setembre, i després, fins te de Sta Mana
la gent podria veremar el cor de la vila (72).

Les dades concretes variaven d'un any a ¡'altre, sempre
en funció del macfyr que estava el raïm (73) Daura banda, fms

** te 1267 a 131 1 els magistfate nben el nom
de paers, entre 1311 t 1331, i de 1331 endavant, una
altra vegada paers

69 AHCC Pergamins $/n; LP 131 7 juny 1 27r-2Sr

70 AHCC 1332-1333, 20r, 31v

A Lteida tto els de les vinyes per
bé que en presència dels refidors VILLANUEVA Vau

(Valencia, 1821), 178

?2 AHCC Consells 1332-1333, 26r. 88v En acunes
ser qy« era usual conrear vinya del myratlat,

la qual cosa ens dóna idea d'una poc atapeïda
tn tes

71a 1332 i*«flost i de setembre
(Consells, 26v). 1362 28 d'agost fins 5 de (Consells,
28r), 1373 12 de fins 15 de (Consells, 27v);
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Sani Miquel no m porta bagotar IM dur fruites a to vila. El
Conse« sempre tanta to darrera paraula ta la decisió, i «t fr«
ressò de tos opinión«, «to vegades contràries, sobre el moment m -
oportú per començar la co«ta

del Consei' pretenia protegir eto
interessos de!s productors toóte, que ser mote Però a
mi«, el control mes estncte de (entrada de verema eh convenia
oer raw» econòmiques igual que passava amb e) safra, l'import
de to imposició -que es gravava ate que entraven a to
vila suposava 1/11 part de la (74) Els paers assignaren
guardians a lots els portats de Cervera perquè controlessin
aquest tribut l'arrendament del qual a de la vila
beneficiava el Consell (75) Ei valor que ens tia ambat de tos
imposicions no és el total que s ha per aquest concepte
de fotrna directa La correspon a CingrAt del
Consell en concepte d arrendament a Hem de creure
que els beneficis sovint señen superiors a atio que ingressava
el municipi Amb les comptes pertinents i sabent que to
imposició ert m onze de to podríem el valor
monetari mínim aproximat de ta verema que va cada any a
Ctfvem

ANY IMP VALOR Kg LITRES
eOLUTA

M) PI PI M ÍSJ PI

1337
1355-56
1363
1372
1373

4000

14210
29817
14989

44000
115500
156310
327SS7
1S4879

733
1925
2605
54W
274«

§2305
1S3S25
221425
464610
233580

373»
Ü175
132855
27S7S6
14014«

1379 1i de 1379, 33v). 13S4 2 de setembre
fins i dt 139C setembre

93r)

Es molt probable n@rò, que dret sobre el vt
de proporció seoons tes eccnomiqueò i d"i

mercal, A Barcelona, a «ja* de 13Í1 el preu del
vi t m A partir da jest any a ta

catalana el dret del vi era d' 6 part t no d'1/8 (Claude
P '.

cisi 2 vote (Pans, 1967. ' a Barcelona,
1977) A Cervera, no obstant» farem a una Imposició que
tot t rebre el nom del "vf, es la que es

i s entrava a ta vila.
75 DURAN I SANPERE ta l'any

1358. l'hem ti 1378 i 1379 fAHCC Conseils
1379,33V).
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m
137t
13ÏÍ
137S
1380
1382
1383
1384
1385
1389
13tS

P24540
9200
TWO
21000
14240
15433
30000
20000
23000
10000

su.
101«»
83600
231000
156640
169763
330000
220000
253000
110000

W
4495
1686
1393
3850
2610
2829
SSOO
3666
4216
1833

W
382075
1*3310
118405
327t»
221 SSO
2404S5

31 f f tO
35&360
1SMOS

W
229245
OCAACOvVPO

71043
196350
133110
144879
280500
1 AAQAA»iHHHm

215016
93483

Les Imposioons (Imp) estan expressades en sous (t); el vator de
la is el <te ei vator de tes
imposicions per onze. t també s expressa en sous barceloneses
[3]. la quarta Mca ei de vi en "mugs"
Í(lxi0)/60s.) (4); multiplicar cada mtMQ é» per 85 Kg ens

«t pes PI; i finalment tl votuf» en |6J

No cal dir que tots aquests s han de prendre
amb molta reserva compten sobre preus d arrendament
d'Imposicions (i és ben normal que els arrendadors un any

{finint perquè Im entrades superessin el vator
« un altre any en perdessin perquè menys verema)

Per trobar el volum. apl»quem el de 60 s el muig de
vi, que is un preu Que apareix en les taxacions del

de» de 1340 a 1382 per acabar. el muig amb
met de dos de pes ia qual que el volum
d'un mtng equrvalia a u«§ l§ quilograms que s aplicava
tant a líquids com a productes sòlids (76)

Prenent com a base els que el promig
d« verema que a Cervera, 1355 • 1389. era de

281 .OK Kg Això implica que un consum
diari de 770 hg de verema no pas de vi, ptr iota la vila Amb
te d« començament«; de força
encara, s aconseguia de treure uns 60 de vt de primera
premsa per 100 kg de raïm. Avui ia proporció ha pupt al 80%

prendrem en la del 60%, comptant
que ei m bebible rj aquell moment més d'una
pftmsada, i qu« ete tècrocs de somençaments de segle no

de forma el rendiment dei

Deis cátale -indicatius, yn cop més-
se'n que la vila un promtg dt 168 649 de

Vil 640

77 He d'agrair tes noticies ofendes
personalment per Mateu CARiONELL Del autor podem veure £1
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m anuals; o el que és «»mateix, només 462 litres diaris S
»¿•nero en consideraoó «I costum de ! època, on el vi s'inctoïa
de forma contundent i generalitzada en la de ta major part
d* la població, resulta ser que aquest acopi d« verema i ei vi
era intuMtnl Efectivament era així si comptem que cada

(foc) només consumia f quantitat que
fàcilment deuna superar se De ser així, tenien vi per
unes 250 fam.ltes (78).

Sia own sia, i hem vist out calcul no m
concloent, ens indmem a pensar que ta producció de verema o
raïm a Cervera i tes rodalies era foiça important, però «Ment
només per abastir «I mercat local -no sabem M si totalment- i
sense capacitat dr ser un centre d exportació En aquest context
s entenen les mtnctons sovintejades el reial de dur
vi a la vila, i tas per ter veremadors La
política del comú era proteccionista pero en un primer
moment el suficient per permetre que tota la verema
vems de la vila Un cop «te productors havien entrat i

ei mercat local, aleshores era i incentivada
la importació de vi

2.2.3. U producció de Mfrê

El safra és una planta herbàcia vivaç de la família de
tes indicies d« grosses amb sis i tres estigmes El
seu conreu precisa unes condicions determinades
estos calurosos t i tresques amb
hivern no excessivament rigorós que poden aviat ta planta,
El del safra és delicat, tent t mà d obra.
m qual cosa el fa un producto que mes que no
pas el cerval. La recol·lecció del es fâ a ta tardor, tot
coincidint amb ta verema La cura que s'ha de tenir en ta
desmembrado dels fa que una feina prou apta per tos
dones Cal replegar flors de safra quedí una part
de producte utilitzable

Pitó el no s'utiitea a espéoa en tl
condiment alimente, sofert tot fou un conreat amb

p que s'usa en la teixits
Per un moto i per ('altre fou un molt preciat i
semulava que donava bons als cultivadors Molts

d'àmbit general esmercen yna al conreu

Sobrt (alimentació meditvai e^s servit dels
de Pnrn BERTRAN ROIGÉ "El menjador de t"Almo»na de ta

Catedral de Lleida sobre dels pobres
al 133S" XL 197P). 89-124. I Louis

STQUFF Reyita|lf ment ....... ft »tongnjç>gn_en Pr«ve«ce jyxJüVjg! _XV
(Par», 1970), 2S
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i a! comerç del ttffà (71). B mate.* í
adverteix de la importància que hav»a adquint a Cervera

Segons indica C. CARRERE, Cervera va ser un
principals mercats dal safrà «fe Catalunya entre els §. XIVi XV.

amb del Penedès, Coloma de
Ouera«, Tàrrega i Balaguer Cervera m • més, ai bell
mig de la ruta del safrà. que coma de Lleida (amb la proximitat
d'un gran centre productor com 919 r Aragó) a Barcelona (80) La
documentació conservada a Cervera confirmar aquesta
opimó.tot i que no hem trobat referències concloents. DURAN i
SANPERE parta d unes disposicions ¡arrendament
dels drets de la vila en les vendes del bri de safrà (S1) No
sabem si es referia a unes extraordinàries -que
nosaltres desconeixem o bé a i menudes
del Consell El mato« autor es fa d« l'exibtènoa
sovintajada de safrà en els documents de les vendis de peces de
terra,

D'aRra banda, el jesuïta Pert GIL, pels vote del 1600
anunciava que:

'Safrans se cuten en de
Catalunya, especialment en Its vitos t
del Pla d'Urgell í de Segarra <
Culltn-st en molta abundància i guany qui els
p anten i tan(...)- (82).

El que si ós evident, és que molts de Cervera
feren safra. AIXÍ ho demostra la lectura volums del Manifest
que anotaven les propietats mobles i immobles de la majoria de
veïns (83). L'any t3?i el Consel que tothom hauria de

Pot vsurt's per a una zona propera a Cervera, Agustí
ALTISENT: Ljt&JKingHLJUEiÄL XV

(Barcelona, 1Í72);
J. SEGURA i VALLS' Hjfgna. deja, vilajji
124-12?,

m CARRERE Ílfíl!iniJ31fi:J4Í2̂  l 369

81 DURAN yibfl̂  439

82 DURAN U*rj:r 43i

54 Un sondeig al volum de de CC de 1369 revela
que no nomes ets pagesos s'havien à §.*antar safrà, smô que
d'litres col·lectius també van deipiotar
planta tan rendabte. L any 13SÍ tenir safrà un
teixidor |4f v,|; ftamon de Vilaplana, (46 r); Pere Meià,
mercader (4? v.); Pere Serra, guwtr (49 r ), etc
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on* jurament que pagava segon* allò que realment ten«
lit safrà Antenorment els ja havien 9» tothom
havia de manifestar «1 safra i ta verema que Malgrat el
jurament éè n» cometre tow M ta declamació, per ordre del
Conse« de confiança van f "m dotze dies per
estimar §1 safrà que ete veïns dt Cervera pete termes • I
i efecte de contribuir al comú part de ta
COM 04).

El es produïa a Cervera però també per ta
com assenyalava aquett El havia obert

per comprar safrà d'en Lambart i ato« de
tancar et tracte es desplaçava a Montcones per examinar-lo
IM attft veí de Cervera, F^uor, dins
ei de Momapaó e! EI pavorde dt Hoc I requeria el

«M deime t« i no «n dine« (W)

Tot i que el en
assumptes te reverencies al safra ens fan que el teu

no era Una
data de 1337 t is d origen reial el »et una oïda
ordenant que fet bor 'grochs e tot

(S?) Per» III t« vt on
corra ei frau del cal let Corts de
PotpmyÉdo 1351

"A toirt dt e
que de era

convençut, perda to puny, que
en poder del o

tratMtt.tn toti t» (88|

Ptr ia banda, eis p««rs, càrrecs per
e! pes « ta del qy« es a te

vila Això ho feien a des de 1332
cobraven quatre venedors d« per
que Els de de fora de Cervera, en

no de «s (SÍ) A mts a més
del pts « la el un per

84 AMCC 1 379. 33v, 1 379 91 v, 105v

85 1 372, 2 1 v

86 ÂHCC 1 3§3 , 3§v

87 AHCC 1 337, 42r

^ I. 8, 7. 1

89 AMCC 1 35S, 4Íi
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aquells prohoms que anaven pels de la vüa a
estimar les propietats déte veïns

Com en ta resta de productes que objecte de
mercadeig, el dB to vit un viu interès per
aquest tràfec l import ei to Impostaó d»i era calculat en
una parí de to collita; e! que ta verema. El
Consell no l'import de tes Impositions. sinó
que arrendava. • qui oferís m preu més alt. el cobrament de
l'impost per un període determinat Però a més a més de taxar-se
ronzó de to collita, que ja havia estat o manifestada,
ti també gravava to venda del bn de safra DURAN ens
explica que l'any "»f venedor hcvts de pagar d'impost un
diner per cada (te preu, que ai comprador h
corresponia de ei doble", tot i que ert remunerat
amb una tercera part bans als que fraus en el
producte

Pere municipal, beneficiosa pel
Consell si nom i acceptava i el comerç rutllava, declinava

«e mercaders mostraven ei desacord Amb la vila
veïna de Tarrifa com a marcat rival -competencia per proximitat ,
era menester un equilibri entre eis beneficis dols
mercaders i «te de to Paena AMO no sempre era (aeri
el 1362 ets mercaders de Cervera estaven queixosos parqué obtenía
pocs beneficis Per aquest mota decidiren de vendre el
produït a to mateixa vila ato de Tàrrega i
Vilagrassa que gaudien d ordmacions més Una conseqüència
d això era que l'arrendament de ta del safra perdía
atractiu i nmgu no voha comprar ¡a Els es mostraven
preocupats t intentaren d'evitar que els se n'anessin
fora a vendre el safrà de Cervera (91)

Mercaderia valuosa com ara el safra, t subjecta a
en yn preu que s'acostumava a en el centre

consumidor de Barcelona. il Consell va lo com a mitjà
de finançament Hem documentat uns casos on els paws comprav«n
una quanttat de safra amb to intenció de fer benefici amb to
revenda Es compra <a to planta com qui fa una inversió de

(§2).

El dinamisme del mercat safraner de Cervera continuava
a mitjan segle KV, quin el 1430 els paers de ta vtla s'adrepven
als de Barcelona premsant l'adopció coordinada dunes mesures
que evitessin el frau en la qualitat del producte A Cervera, i a

DURAN Llibrf̂  439

91 nfi2'dsss^b'S 281 i (K*

92 fl·lCC Clavera 1379, ?2r
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d'altres mercats importants, hem vtst que els guardians del pes
ja existien d*» tie començaments del t. XIV. Am s'etegiren dos
mercaders de far i entesos per • que determinessin si un safrà
objecte de queixa era fraudulent o ne (93).

Després del que hem vist podem concloure que,
el mercat del safrà de Cervera ja era important al

XIV, i que ho era perquè ta zona era una bona productora de
ta planta Ei cuMu mul·litudinan de safra els veïns, ta
Mervanoe interessada títi Consell, ta amo el Consell
barcetoni, ta ms«tència que tothom reveiés quan tu tenia...etc,
tot ens ta pensar que Òervera i ta comarca era un important
centre productor i exportador.

Atenent als ingressos del en concepte
d Imposicions, el safrà acostumava ser el quart producte més
rendible Els productes que tenien un arrendament més alt eren ei
vi, la carn i el pes déte molins. Després d aquests ja venia el
safrà, i amb força al del Mat. A

del vi que et pagava pel que s entrava a ta via, amb
ei no resta clar si ta Imposició requeia només sobre el

que entrava a la vila per ser venut, o bé també a tes
dels propis veïns, que, d'altra banda, ja s'havien

vist oWigats a mamfestar-ies i ser taxades (94)

El valor de l'arrendament del osai, la va força
d'un any a t'aftre. L'any 1337 va ser que el es cotitzà més att,
amb i el 1380 es quan va caure més baix a t ,600 «MIS.

Maigrat ta quena déte mercaders det aquell any
de 1362. molestos pel minso benefici qui ets reportava ta venda.

93 CARRERE Barcelona 13BO-1462 1376-377 També DURAN I
SANPERE reprodoe« tes explicacions dels cerverins respecte
•to i tl producte del safrà de la vila (DURAN JAre.̂
440-441),

94 DURAN I SANPERE sembla considerar qu« te collita dels
veins també havia de pagar Imposició, en una onzena part:
'l'import de ta Imposició del safra era calculat l'onzè de la

tat com era avaluada ta Imposició de la verema. El
cobrament era encantat i concedit al mes dient" (DURAN LJbjin.,
440) Però al mate« temps parta *d« tes disposicions municipals

l'arrendament drets de la vila en les vendes del bri
de safrà (DURAN yjfcrJLu 439)- D'altra banda, nosaltits ens
inclinem a pensar que la collita era taxada a part recordem qu«
quatre prohomes tngawn dotze ptr el safrà que hom
ten« a fi de pigar-ne l'onzè (AHCC Claveria 1379,
íOSvj. ïamoé sens cttu que pel pagament de l'onzè ts compti el
que s'ha anunciat i es calculi el qua ha de pagar cada

(AHCC Cort§»IJs 1379, 37v).
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«te anys 1360 i 1363 van ser deb que més diners de
l'arrendanvent. D'attra banda, es irteressant de contrastar ta
tervJèncta de h Impostoo del M tendencia del
M« (W. corresponents a Ci p. ¥11. 3 i

De l'any 13% fins 1378 ta dal safra sempre
fou superior al de la del IM; i d aquest moment
íes quantitats són semblants Observi m tambe que, o M ta
producció c bé el preu del safra van anar a la baixa de
general. Les més les troben des del 1337 fins 137S,
i esporàdicament 1384 Va banar «i prtu despres.amb ta mmva
coTesponent de ta Imposició' De tes incursions que hem efectuat
ate volums del Manifest, es desprèn que tas -i per tant
ei preu- del safra van vanar relativament poc. Però

de taxacions o que també oscil·laren

C, CARRERE ha una ben
interessant (95), L'autora es qüestiona ií la que va
prendre el conreu dol safrà no va ser a del conreu i ta
producció cerealista. Sembla ciar que en genera! a Barcelona i
forca van estar mon a de lambada de
torments A Cervera mateix podrem observar tes mesures
inflexibles per a que no surti gra de la vila Mentre que el
tractament de ta flor del es feia dins i àmbit domaste í
com a feina complementària, el conreu d'aquesta planti precisava
torres bones. No podia fer-se "a més a més" del Mat. La terra
bona, o era dedicada al cereal, o M ho era al A aquest
panorama, afegim encara r hegemonia preponderant de ta vmya Les
conjuntures oficis aviat vulnerarien no prou
autosuficients de blat, però riques, si, per ta venda de
safrans La importància financera del no hagués existit
sens una borni entesa, exposa GARRIRÉ, *e(s mercaders
explotadors i els productors rurals, i la dels
depenia, en part, de l'èxit déte primers^...) » àdhuc (te
solidaritat) entre productors rurals i rtndista" (96).
Però el blat qu» li mancava a Cervera, a de Barcelona
que l'enportava de Sieia, podia cobnr-se en un mercat intern
que canalittava els excedents -normalment
de la rodalia rural,

CARRERE 1482 1377 37»

86 CARRERE 1377
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2.2.4. Altrw cultiu»

Hem cenyit el n>sïre brou comentari a "es product»s
que van tenir una incide ocia econònuca o raflevant
(•7), Ne hi ha cap dubti* que Cervera deuria produir d'altres

béns de la terra, pirö ja on proportions molt menors i sens«
massa significancia en 'activitat econòmica general. Una
característica de Its sock tats pre-industnals p.ec*sament és
l'existència de certa diversitat de béns en una mateixa àrea,
dins le« limitacions climàtiques, í geogràfiques La resta de
productes deuna erpiotar-s« de forma marginal i a escala
domèstica, però no destinait, a lexportaao i al mercat mit
llunyà, corn el safra, ni tampoc prenent Its proporcions del vi.
Pttrò ei mercr.t local, i ia fira. bé estar nodrits i
farcits de diver- ¿t (S8).

Com ja hem dit, els primers documents, a més de la
vinya fan referència a FtxístèneN d'horta (99), t és ben lògic,
tant per la necessitat de productes com per les
facilitats que oferia la val d'Ondara, amb suficient -en
un principi- i terreny pla. A més a més l'urbanisme de la vila
no era pas atapeït com forsn les ciutats modernes. Tot sembla
indicar-nos que les construccions estaven força espaiades. i més
a la part dei rabat o Cap Corral, La zona corresponent ai Carrer
maicr, ert canvi, permitía teñir hats a la pan de darrera de
cada casa. Els hom, per tant de.inen ser un element habitual
del paisatge urbà dins i fora dels murs < 100).

Mo't esporàdicament troben de la fruita t
deis artorts fruiters EI 1333, per tï-ímpte, ei es
a solucionar els de srmoners i arbres

Per a una visió general pero del Aína, ca1

veure VAN ÍATH: ÄftOft^Mflt Ä ............
(Barcelona. 1974).

no
"° U« panorama molt «lures sant i sobre «Is

productes i la producció ¿.g^-cuia por bé que en el
owe de Barette«, el a C4RRI RE íSÉhláSL '
31S-37?

QQ39 AMCC Ptigamin« s^n; LP 1186 4r l els
documents de tes donacions a Sant Pert el Gros (AHCC

1 , 1072 26. Pergamiis, 2. 1 108 16)
100 El de d« CC de

mencions a *ort$* Perd algunes que
horte estaven dins del rnurallif Ramon de Vilaplana tn té
un a! csffSf ós Rsrncn Serra -46 « , Amoni de VsîapJsna îé cases
i hort en un carrtr (46 v,); m ata un hort al carrer dt les
Verges (53 v.), etc
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tr jitert (101), En m attre moment,«!« pum m quetxen «§§ qut,
akènes persones que van a espiar í ter herba per terres or M
ht vtnya. sou aquesta herba amiguen verema i també fruita, que
entén clandestinament dins li «li (102) A quina fruita es
ittaitoanf Sembla ser que la tete com a M IM co»tum
reoint. el ma»« postre en si ho és. És fàcil que M referissin
• «txlonys. figues, amelle*, olives, mangranes i fruits secs en
genera! Altrament ne h«m d'oMdar que ta cuita era un
ingnidtoflt usual de H cuini medieval (103) Un deserrtxe de 1378
el ctavan anotava que havia caigut molta llenya dels ametllers,
possbtement a causa de la nevada d'aquelts dies

Entre els cereals, « més del blat. rtem pogut documentar
el conreu d altres varietats: avena, o civada i ordi (105). Són
plantes herbàcies de ta de le* gramíniee i d« cicle
anual L ords era un de*s pnncipals M bestiar i
producte bàsic tu i eiaboraao de cervesa que es produïa
on no hi havia M, Fins al segle XVIII ei conreu d* l'ordi havia

tint o més important al del Mat, a li seva
a te i a ta menor de nitrogen

L avena o civada, de ta mateixa tot i tenir alguna
«n «s conreada pensant amb

del p que una baixa de gluten
imoedei«! out pugui pastar se om dl blat tot > d alta quantitat
de i

101 AHCCCoftsiïiS 1332- 1333, »v,

1 °2 AHCC 1 377, 34v,

103 la documentació medieval a ¡alimentació
dt sobretot la importància dels secs (ametlles.

i om a per a la
•picada' en ia cuma informació ens ha

o«1 d'Ammi d» Vilanova (t. XIII);
Ramon Uyi (s, XIII); de gom.

» d*£«im«f!ii (s. XIV);
«te Jaume Roig (t. XV), del Lî e ......... d». Sant

(• XIV), » en el iJHLJE-JteaALBií a ....... bj§ ..... „Jtryjt ......... iü
......... ï ..... djrf Art <W,,.Çoçh (t. XV). Pot veure's »b« el tema

UIADQNQSA La (Barcelona,
i THIBAUT I COMELADi, LaÍMPA

el » en respecte de ta
cal GAWCIA FORTUNY 'La condimentacë

a la Aportacions per ai sau estudi", dins de

'51 70

AHCC 1 378, Siv.

105 AHCC 1332-1333, lOfv, 1372, 31r
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2.3. Eli CamlMtr» I to

Tot itnfoto Mear que to inclusió de la earn fin to
dieta aHmentic« déte medievals M yo tel i això tont m
el mon rural com en l'urbà (106). Igual que amb d'altres
aliments, el Consell de la vila mantenia una política activa que

labastiment continu de carn a un preu i d'una quaKtat
acceptable (YO?), Aquest fat confrontava molt sovint ais
interessos de to universitat amb els del col·lectiu de
carnissers & règirr de 'assortiment de CM a les vites i
ciutats catalanes no va ser a tot arreu el mateix. Mentre que a
Cardona to camissena era del muniopi í el Consell l'arrendava
als carnissers que es nodnen de la carn que M duien ete
ramaders, a to Seu d Urgell en canvi els carnissers tenien ete
seus propis ramats i ete explotaven pel seu compte (108). El cas
de Cervera s assemWa al üe la Seu. per bé que els carnissers
també eren els propietaris dato ramats que de cam to
via. Però ei servei d« to carnisseria era regulat pel muntcp
que negociava tos r»**- f̂ dons de ta venda amb els carnissers

D una banda hauríem de el consum de ' r
menut que en molts casos procedia del de to i
família. Era ben normal que tes -to n j
d'una comunitat com to nostra tinguessin tamba ete anímate que

06 Louts STQUFF Ravitaillement js±
am XIV tt XV (Pans-La Haye. 1S70), Jean-Louis

FLANDRIN 'Historia de to alimentación por una de tos
ptrptettvas". Manuscrits 6
(Barcelona. 1SS7), 7-30. I més rocentnem pot vture's, com dèiem.
Pobra eoltecttva pel CSIC, amb tntrodoeoé d'A, RIERA:

(Barcetena, 1ÍSS).
Respecti de ta carn i el peix, Josefa^ MUTGE I VIVES:
"L'abastament de pe« t cam a Barcelona, en el pnmer terç del

XIV", ÉËMQÎiSÉiJSâtliL

" El 133Î el municipi p te»a un advertiment als
carnissers per a que no inflessin la cam, que evidencia
l'ús d'aqueia pràctica <AHCC Clavera 133?, 34r)

108 Carme BATLLE: LjtJsMJílUfgel.medieval li_cjMÄLLife
1985).

•t no
'*"" Sobre la ramao r̂ia a üattlunya, ei treoaii més recent í

camptet é« »I rt« Prim BERTRAN ROlfíF "l "aunmenf d« la ramadurta"
ill (Ed. Salvat, Barcelona, ï 985). 167-175.
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els factfctossm bona part d* to cam que consumien. Però apart.
trobem aquella om de IM bèsties 'grosses" ep«* estava totalment
recitada pel munietoi 6§ paers atorgaven ais carnissers IM o
més taulells par verx^e to cam que escorxaven i tal·la ven,
fixaven els preus de venda, i tenien cura de ta qualitat i de
laspectesanrtandeladwtrtoucxi (110).

L oferta de cam era força vanada Amb motiu de to
ftxaoó de preus pel towel, to pnmavera de trobem que M
havia moltó, vedella, beu, porc fresc, carn salada, anyel í
ovella, boc o crestat. cabra i cabnt. Però el Consell establia
força douions dins d'un mate« producte El mortó.per exemple.
podia MT pnmal. o ja de tres d»es; to es trobava al
«w« del cabnt de llet. del que »eia una ihura o més de pes,
i del crestat; també ei vedell es el tíe Itet i
*1 que no tret dents; e! pore es presentava fresc
en cam salada i pn-̂ erenc (tosiç pnmal) Era encomanada
als paers que ia vila ben de tots aquests

{111}

Ets de tos autats no sols el preu,
que canviava tres o cops r any. sinó que també tenien cura
de to protecció de to producció A de havien prohibit

110 Vid Pnm BERTRAN l de cam a
Cardona (1419-142Sr. 3 101-110, U
regulació de te venda de carn es en tos
ordtnacions dels a ta Edat Mitjana
Alguns exemptes de Vate. Balaguer, Cetom, Sotena o La
Seu, poden veure s a Francesch CARRERAS t CANO) 'Odmacions
urbanas de bon govern a Catalunya (states Kill a XVII)*, BRABlB
XI iiafeeioft«, Ü23-1S24), «1. 137-138. 281, 289. 31S-320; XII

1Í25-1S2S), 37S-38CI

111 Això no no ser absolut ni
continu per tos El novembre de 1379 fi nobte Hug de
Cervelló precisava un quarter d« bou -la barata, per
cert o mig de vedella Els paers, que es a to seva

higutrtn dt h to
que, els camtcers, no ni cap boy t sols un vedell
que un pastor i que era car La conjuniura del
comerç, tl d« la matança, etc fir que §1
proveïment tes o mtnys Hurt tes {AHCC

1379. 42r) A Cardona, el Consell
prtttma la v»la com a de tot ("any, de

o de boc i 0i juny, de bou els
tfibrtl » t en un sol de porc tot

i'hîvgff! a pan» »fe» Ovâêfniîre. ¡ tí'sveia d« a novtmtore
(BERTRAN t de cam § ", 105)
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dt matar & prendre cotorra i contis per qualsevol mitjà o
enginy (112). È Aitón* II!, a les Corts de Montblanc,
hav* regulat to cacera d'animal« per tot ei ftp* (113) A més
tft to perdius, també M pronto« matar pat vendóte« ri
tenien més de eat anys; i vendre anyetts els pròxims d«u anys
Hem de suposar que Mi mesura obeïa a un qpm posava en
penfl la produced c*ete anys venders

A nweii local, era et Contai. l aprovació dat
batite. qui tenta cura tant dat preu com dat pis de la
cam (114): va ser aquesta jurisdicció que «to permetia de
canviar el 1337 la capacitat de 9iura ei cam, que passava de M
onces a tenir ne 36 (US)

El agran í també relativament
per i activitat ramadera Els ¡ to bèsties

»é* grosses ocasionaren freqüents disputes te amos dels
i te de vinyes i conreus

D'una banda sembla que de weg «les tes bestes estessm
dins ta via, Es am que t'autoritza els llauradors que

ta« els i els few) an erms per no
mngu A més a més, el i permet que

qui no pugui tom un d anyells a casa
seva. però que no els a pasturar per la via sinó «n to
propietats de (11 1). Sen desprèn d aquesta nota que

deuria ser força i pràctica
come na No només els ramaders tenien Veurem que els

112 AHGC Con«* 13Í2, 1tv,
111" "Oms deu ningú gose pendre o perdáis,

ab d« la et a saber de to de Resurrecció
ftns a la de cant Miquel de setembre no destruir te

do perdius E ;ue no de altn ab
ensas, cimbel, o tsiat, o tn ata ab aucells. e
que conta tos corurafaenit mn convinentt, per

qui han imposar per ios loes o termens"
1. 4. 4. 1 )

114 AHCC Conseils 135S.42V

Aquest canvi va motivar tes arrendadors dt
tes d'aquell any, qu« hagueren de ser ¡ndtmnteits
amb 120 pel (ÂHCC Clavena 1337, 3§v) Les 36 unces
per era tl valor comú; equival i uns 1 200 grams,

® "( . ) t to que tot hom qui
vuylte tenir en son 1 o dos, que ho puxen fer ab
que no, I atén d« fora «n lyrs troce«* (AHCC
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Hauradors. desocupats bona part de rany.empraven el seu temps i
^ «»*«**» tmm i**hM mt ̂ l·latA·Kiïlfc M^A« î tfWHKA ji-jaaAj- A! §Yj«Lj»Mi«g 4» t^ -ia—cercaven una •MBOTMIBBI mas Temía amo 91 Desnar a • voa.
Però el més usual deuria ser tenir els pel terme da
Cervera. B «it germans Moxó i Pere Casteflet carnissers
tots, s'havien compromès • abasta la vda de cam An demanaven
al Consell que els permetés de tenir el bestiar per matar en
bones pastures que tenien dms ttt alous que estaven al terme de
la vtta La documentació no ens permet de conèixer quint eren els

del termr de Cervera. Únicament l'emplaçament de Im wem
de terme poden suposar una per aproximar-nos al

proWema (117). Ei centre urbà rebrà, probablement, el
nom de "cor" de la vria. o la vtfa a seques

Com hem indicat abans. dels carnissers
topava sovint amb d altres í de ta
comunitat A part de le« contradiccions amb els
regidors, el Consell es fa ressò de disputes enta els

dels ramats i els pagesos El déte primers
entrava ate horts i causava danys que ta tensió

quan ets de no eren

Una de tos ensopegades conegudes del setembre de
1395. i és força interessant per «i rangue social i

daqueHs ramaders. Segons el Consell, els ramats
no podien penetrar m a tos ni a ta eres

dels ciutadans de ia vila, del centran que el bestiar
en fos perdut beneficiant se §1 1/3 part, els
paws d'una t igualment (acusador Els carnissers van
oposar se obertament a aquesta cnda. Cons«3eravcr que el seu
oto p prou regulat, rervtíicaren amb els bans
que '-fra t que els paers la darrera cnda.
Els amenaçaven ara deixar de i anydemà. que era
diumenge Tractam se com sembla d'un fcrça influent
i poderós, e's no podien tor que deliberar de
nou i acord i prendre una nova s« s esqueia

de carn potat e« i un enfrontament obert
amb els carnissers «es bèsties déte perfudicaven la vtnya
a plena coihta, era tl problema Eh paem com era

sancionaven

*qt» rtcone îö los qy« son
la viia e tos camieers, e que

los sien segons que es e ab
los t to si no es
aeuMumatque no.n hay« dtguna partí f

Els revocava aal famenap d« prendre'ls el bestiar
si envaïa la vinya. Però fis per no aparentar ser
vençuts » dissimular Bur autoritat

Vid. cao l 2 o aouest mateu treball
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•qu« si ete (ete carnissers) m jten m fan
metr« bestiars en vmyes m dels
prohomens et Cervr/ra d'aa • xy (te rrwyant
tosmesdehuytubn(..r

se Is aplicava aqueH ban vigent que itctarnaven. perô de forma
integra, i no Mil Ml rmramentî, i "cortesies en tes
mittgaments com los son stats feyts fins al flhdehuy" m 8).

Les ordmaoons muniopate, prou específiques, p
contemplaven el cas de la mvasió tía i lea vinyes, però
la seva aplicació sembla que s'hav« relaxat De tota manera ens
dora ta impressió que ets canimn un grup sooal
important econòmicament, m i que dte beneficts es veien

per tot disposicions municipals. El battle reiaJ. a
més, quedava «»dot -com era costum, diuen dels beneficis dels
bans imposats a carnissers Pifó aquesta en controlar Its
bèsties només et manifestava mentre durava la verema, p que es
menciona d octubre com a de estricta del
precepte Una vegada més. Í9 vinya davant de
qualsevol Però en aquest cas, ramadera no
sembla tan llunyana, en importancia, a la La v¡nya is

però alhora m revoca una nova que
accentuava aquest predomini del vi la No en va
te imposició del vi ; de la cam ei primer itoc en

Tampoc era que els
precisament, que manifestar tant §1 v< com ei bestiar
(119)

La imposició de la cam era pel Consell.
i «n quantia amb la del vi i del pes doto motos. En
canvi, una imposició, la de les no per
objecte i abast de cam), era la més de tos que
s arrendaven E ¡s per to a suposar
«I del total de te imposicions en el dels casos, t ia

d'aquest percentatge tn les (120). El
pes Imposició ü que 13
els que ingressaven per Pel que fa al
vi, a< temps que la arribava al no res

que »I 54,0% de tes En ei seu moment
bi« era del 18% La proporció d« la era d'un 28,1%

118 AMCC 1395, 7r Eri el dia 6 de setembre, a
vertma

1 1 9 AWCC 1 377, 1 2r

A Barcelona aquest percentaje va ámbar a 36' 10%,
segorwJ Vid també CAfWERE
1, 321, nota 13
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• un 34.0% el vi Aquests est productes sois p
2/3 parts del que es recull* en concepte d'Imposicions

Anys

13S3
1372
1373
137S
137S
1371

1311
1383
1384
1385
1389

Vi

Absolut
sous

14210

14989
24540
9200
7WÖ

21000
14240
15433

20000
23000

mitjana

CARN

%respecte
totaling.

40,9
27 Í
41,f
22,2
1ÍJ
3ÎJ
30,5
2t.5
366
54,0
35,5

Absolut
sous

14133
14800
14769
14§2f
12920
13100
14000
12940
15735
1ÍQOO
15000
1S500

%respecte
total Imp.

20,3
?7,4
23,9
31J
31, §
24,9
27,7
30,1

34,0%

40,5
21,5

28,1%

Si tràfec, do carn la vda reportava bons
al ho ier peto que s'hi

d«deiv«n CARRERE ha doeymtntat que tit £fe dtts
mercaders, lot la luna dels

que compraven ¡ amb «I benefici tie la als menestrals
que ti otra dt te pello d« tot escorxades
(121) Nosaltres htm ligun cas que -de tractar se

indtv«Jus el procedi.itent Un Jaume
Moxo era mercaòdr pel 1360. i el matem antropònim consta com a
eami»»f dotit any« mt$ tard (122) A més, Mox6 tou paar
ate de 1352 i un cop el 13Í1 El ens pissa ante
8*rtnfyfr de Vir ĵs Wl d*tn Nicolau. tl 1337, i

121 'Lis • ; CARRERE
I. 322

1??
Respecte la importânaa earnteers, que

no h«m pogyt prtosar, cal vture Carme BATLLE i Lluïsa
RAMOS "Contribució a la histôna dels de Sarctlona els
eam»ss»r$ del Xlli", Qujdjrns__dEjtudis _^^oSï§ls 1_

1981). 310-317, i Carme BATLLE i Ka*œ
KLIEMANN "Contribució a « històna dels a Li Seu
d"Urg»l! F«s carnitscfE (1250-1350)', 5 (La Sfj, 1982),
221-280
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carnisser per 1356. En lot cas, dels germans Moxó Pere i Jaume-,
i Pere Castellet, els ton carnissers, reconeixen tenir bones
pastures en ete ate'js que tenen pel terme de Cervera '123).

Les dissensions entre carnissers i Paeria són
constants Al CotwJ l'anima la sola idea que la vila estigui
bastida de carn tjmpft. Vetllarà el preu, el pes i la qualitat.
Ete carnissers voten un tracte que ete permeti augmentar els
beneficis per diferents mitjans. El ira i «minsa serà un joc
constant

Un intent dels carnissers era vendra cam a d'aítres
viles faltades Fiïs i tot M ta de vendre
carn a Lleida, tu perjudici dt ta propia vila Tot depenia si tes
ofertf s locals esdevenien millors Un diner més per lliura de pes
§19 per dissuüdir-los. La M del mercat ja
p;s preus, lot i ta intervenció política

Una de les primeres reivindicacions dels carnissers era
la formació de companyies importants El 1358 ser que ja
esteva permès ! associació d« 2 ó 3 en una sota taula
Però els carnissers reclamaven ta companyia de vanes taules, ta
qua' cosa suposava una tendència cap al monopoli Emparant-se amb
un privilegi passat, que desconeixem, també es pretén« de tenir
definitivament el dins els temes, extrem que ja hem
comentat. No se.nbla que els regidors proclives a tes
re-vindícacions d aquest moment. Amb el suport del batlle, tes
grans companyies continuaren orohibides t el podrit

termes de forma circumstancial (124).

L'any 1362 ete clams es repeteixen.
Desitgen un nou augment del seu benefici i també negocien la
quantitat de motons que podia cada taulell La

de tes responent que si no
d'acord ja en buscaran d altres contrasta els résultats de
ta negociada. Finalment s'ittneo algunes peticions i ete

podran tenir 20 moltons (per suposem) com era
costum, i no 10 com pretenien ete paers (125) anys després
sembla ser que tes unitats per baixaven a set

Malgrat els intents del Consell, es reconeix que la
vila no sempre té prou cam: el 1 3 72 falta i no es foben
carnissers sinó dos; el 1373 es pensa ja en e«rear carnissers per
l'any vinent; el 1378, i per discordancies amb els que ni ha,

1 23 AHCC Consells 1 372, 20v.

' 24 AHCC 1 358, 22v, 42r

1 25 AHCC 1 362, 1 7v» 1 Sv
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de buscar a «ora; ti 1388 ja es piiniiai i es parla de qui
tf flâna cam l'any sobre, quan encara 10 mesos (126).

Ete consellers davant Im consultes dels paers. defugei,
ouscar solucions i només repeteixen que la vila estigui ben
bastida d« bones carns La faina recau, una vegada més. en els
paers IM lit dissensions, a cops irreconciliables,
provenen del desacord del preu • que s ha de tallar. Les
possibilitats da trobar més carnissers amb qui posar se d'acord a
Cervera deurien ser limitades. La Paena es posa en contacte arri)
gent de Vilagrassa. Bellpuig, Bolder, Tàrrega, Tamariï de

Finalment, el 137S, un sol hone d« localitat
sotena a ter-se càrrec de la camicena de la vila (127)

Finalment, ens correspondria d intentar calcular de
forma ap oximada la d« carn que es consumia a Cervera.
Farem el nomes « partir de la venda de carn de moltó, que
es la documentada. Tot sembla que els 20 moltons
per carnisser o era una mesura quf va ser vigent,
almenys per 1362 Si considerem I existència d d tres carnissers
(que sén els que coneixem deu anys t Que taten cam uns
250 dies lany (128), ens sott« una irfra de 15000 moltons
anuals per Cervera, que no ens sembla si la comparem
amb els 60 000 que sacrificava anualment Barcelona (129), D altra
banda, m considerem el pes mitjà d'un n-oito en 12 lliures i que
la imposició de la cam nava d*", diner per Mira de pes,
deduirem que, segons el valor de ta Imposició d aquell mateix
1372, la carn de la vtla con*«spo;na a 148ÖÖ moUons, igual,
gairebé, que el (130),

El càlcul probabtemtnt és rrta^sa alt GARRERi ha
calculat, i de forma versemblant, creu, un consum possible
d*«fltre un moltó i mig i dos per persona i any Si apliquéssim
aquest cottotnt d« consum (1.5J, Cervera tindria uns 9.800

que menpvtn carn dt moltó, comptar ptr res tes

126 AHCC 1372. 15v. 24r, 1373, 14v. 1378, 63r

1 27 AHCC Glavena 1 378, 65r

Es la proporció que ha calculat CARRERE: ha tret els
de quaresma, els 4€ diumenges de la de l'any, i uns 16
d« i deiuni (CARRERE BarcotonjJJÍQdiliL. I

320)

129 CARRERE §air ĵr l̂380J4S2 1321

1 10Iaw dl diner per lliura de pes AHCC Consells
1377, 33r Vint rrioltons per taula AHCC Consells 1362, 19v
Camicers de 13/2, Pere ^toixó, Pere Castellet AHCC Consells
1372, 20v
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altres carns. La de moltó. • més, m ma pas de tat més
econòmiques, per bé que el porc, «I bou. ta ovella.... són més
barates Un amb el coeficient de consum més alt (2) tns
resulta igualment massa elevat: 7.400 D'altra banda,
el càlcul dels 15.000 moltons anuals sols pot ser relativament
indicatiu perquè s'ha efectuat amb paràmetres variables: el
pes dels moltons, cl valor de ta Imposiao per lliura de pes, ta
mum total de ta imposició

Era suficient ta producció de carn de Cervera i «te
termes per aquesta demanda7 Per una part. twin de
recordar tes bèsties menors que m temen «n nian domèstic, peno
que igualment cotitzaven L'exatència de ramats pels termn de
ta via és evident, amb ta curt del que no mafmatessm
tos vinyes Però el rei, aquell 1293, va ta cam en els
productes explícitament beneficiats de i satvs per ter

a Cervera, Ptr tant es que- ambés etm a
ta via, És força probable que els de per aquí no

per ta vila: no en vi, el no parava de
repetir-ho Igualment interessant ens tas noticies
d aquén de Tamarit d« Llitera, a la porta d'Aragó, que
s ofereix • Cervera d« bones cams. No oblidem tampoc, en
«, ta que pot ta amb la manufactura de
draps, a la vila, com veurem desprès

Pel que ta als preus de ta cam, pel municipi,
eren poc variables. La «formació més completa la twim ds 1332-
1333.

El preu, més polític que no econòmic, d'aquest producte
estava mediatitzat, però també era a»s canvis del
mercat, ja qye els carnissers -i ho hem vist repetidament-
negociaven molt sovint el preu de te venda al públic i ta seva
comssió. El Constí vola marrttnír tl preu tot i qye als
carnissers el els pogués costar car D'aquí venien
bastants dels conflictes. Però ens reservem l'anàlisi dels preus
dins un marc cronològic més ampli pel capítol respectiu.
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3. LA PROOOCCiO MANUFACTURERA

3.1. L*

3.1.1. U Indústria de to Itotw • to baixa edat mitjana

En ti context de ta "revolució comercial" (s. X-XI) a
Europa, R S LOPEZ ha esmerçat bona part del seu treball a
¡estudi de l'embranzida pretnd-jstnal" en el sector de ta
Nana (131). La mdústna drapera va ser a tota Europa els s.
Xlil i XIV ta més pròspera i la que va permetre una producció
manta, desvetllant així el moviment de d« mà d obra í
de mercaderes St fins aleshores ei comerç s havia restnngrt en
gran mesura ate objectes de luxe. el XII va començar a
despuntar aquesta activitat drapera que va prendre ta prioritat
absoluta uns anys després a les altres mercaders en el comerç
europeu

Els motes de per que l'arrencada va començar amb el
comerç de ta i els draps, són d'índole diversa. D'una
tenda, ta producoó de podia distribur-se en un seguit
d oficis especialitzats diferents, però una direcció i
coordinació Això farà que cada operació efectuar-se amb
uns mitjans tècnics no excessivament i aparatosos.
Igualment s'ha de tenir encompte que el era una matena
que no as tea malbé D altra banda la del producte
facilitava uns transpots economics que no encarien massa ta
mercaderia, ta qual cosa, alhora que l'existència d'un mercat
força ampli, feia qye els mercaders mostressin la seva atenció
per aquest producte

D altra banda, ei teixit era una mercaderia que
satisfeia necessitats elementals d'un feix de població
considerable al XIII L'existència d'un mercat capaç
d absorbir ta producció, l'existència de suficient matèria pnma
en determinades iones, els benetos a de vendes
massives de productos que no eren de luxe, tot va fer que
mercaders t empresaris eo»nad»$§«n en ei i impulsessin
aquella industria

De fet, pero, la industria de la »ana ja exstta a
Europa, Gairebé tots els urbans ¡a produïen teixits, per
bé que a un ntvel d autoconsum o al mercat més
pròxim. La gran dttertnea a partir dará va ser la importància i
el reteu que va prendre aquesta prodúcete i comercialització

131 Lestud» de Roberto S LÓPEZ ens ha de gran
utilitat a l'hora de fixar aquest marc general (Roberto S LOPEZ

(Barcelona, 1981)
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Els progressos tècnics van respondre a tes necessitats
socials i econòmiques M "Pontsnt tes enginys van ser
especialment importants: el toter de calques o pedals, i el tom
per filar. Els molins hidràulics, p coneguts de segles, van
apöcar-se a mitjan segte XIII a la industria tartera amb molt
d'èxit en l'operació del batanat de les

Pel que fa a Catalunya, és de suposar que el segle XI!)
p existia una indústria tèxtil a »atetar tes
necessitats locáis més immediates (i32) No ca! dir que en
aquests moments, no tema cao pretensió d exportació U qualitat
i els preus no eren comparables amb l'avenç t el progrés déte
draps de Flandws i de's italians

Hom fa referència a la tesi del professor REGLA per
explicar el progrés de la mdustna de la catalana a partir
de començaments del segte XIV (133) Segons aquesta tesi la crisi
franco-catalana de 1293-1313 va ser el motiu principal del
desenvolupament tèxtil català, quan el rei f rai.ces per presionar
els catalans, va posar traves a its exportacions franceses
destinades al Principat La reacció catalana no va ser la que
esperava el monarca veí, s>nó que rou la contraria Per

Pel que fa a la industria textil a Catalunya, hi ha
l'obra dass«» de José VENTALLÓ l VINTRO

de sus_
(Terrassa, 1904) Ptro sobretot caldrà veure CARRE RE
1310-1412.... lequel GUAL "Orígenes y expansion dt la industna
textil lanera catalana en la Edad Media" _

(Firenze 19761 fu 523 Manuel RIU
"Aportación a la organización gremial de la mdustna textil
catalana en el sigto XIV* yjLCongreso de Histona_djt.J| jQorgn§
de Aragón (iarettona, 1964), II, 547 559 Manuel RIU "The Wollen
Industry m Catalonia in the Later Ages" ÇjfettL,jnjî

(Londres 1983) 205229 Ptl que fa
a rambrt castellà és particularment interessant tl treball de
Pauhno IRADIEL iysJycjójL. de. lp industria

de^ _
_M ..... _._Pjrdygp6n

 ; mapufacuirera en Cervera (Salamanca
1974)

1^3 joaf1 REGLA *EI comercio entre Francia y la Corona de
Aragón en los siglos XIII y XIV y sus relaciones con el
dtsenvolvtmientQ dt la industria textil catalana* Primer

_Pirenf«sta| (Saragossa 1950) Seguim
aquesta tesi en tota la nostra expos»cio Per a la Catalunya
Nord, Guy RQMESTAN "Drapene roussillonnaise et draperie
languedocienne dans la première moitié du XlVe siècle*. XUI
ÇoryÉS df la Fédération. Historique du Languedojc_Médjîtnirié8n_el
du Roussttlon (Montpeller. 1 970) 31 69
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aquell dèficit da teixits vinguts de França.va créixer rap*1an«nt
un sector tèxtil autòcton que. mm direm, existia de forma
embrionària.

Sen .bla ser què ei cao»tai necessari per crear aqueste
infraestructura per producció massrva, i que no era pas poc, va
venir de mans ptrtieutori. Aquells mercaders importadors qiit
feien negoci amb els teixits que duten a França es veien mancats
ara d ingressos unto que negociar a d altres «drets No tenten
material que mercadejar Ajuda' a crear una mdustna a casa
mateix els semblava una bona forma de ooder continuar llur
activitat econòmica a l'extenor

Pff© ttmbé el poder publie va intervenir tn el procés,
be protegint be incentivan! diversos serveis necessaris Els
exemptes foren ben nombrosos, perd Cervera mateix neó un de
dar, D'una barato Ses ordmaoons dongen municipal regulant e)
treball i la qualitat déte productes de llana, d altra banda la
intervenció reial en la creació de la ttnyena i encara els
acords del Consell, ordinaris, respecte una venda t fabricació no
fraudulenta dels productes

De la industria va destacar el
centre de Barcelona Tenia tute els mg*edients
capitals a l'abast t um ma d'obra suteent, una tradició de
meretdetg i comerç, mesures de comun^actó ben adients i un
entorn que facultava sens« matèries numeres i un
mercat abundant, nacional t foran que ia havia encetat

Per tant, perquè un centre fos pròsper li caha la
CQincfdèneia de determinats factors ma d obra.mercat,

mercadera, matèria pnma i factors (aigua
sobretot, per la tmyena i els drapers, i vtyes de
comunicació obertes) No és d estranyar doncs, que les
pnncipals catatanes de primer
ordre en la producció de drap« Però la mà d obra rural as
va mobiWzar en la ftorewent

Segons I arrendament de la Generalitat de les taxes
oete texrts, al s XV els principals van ser a de
Barcelona, Perpinyà, Lleida. Gwona Tarragona • Tortfsa Aspres
d'aquestts ciutats capdavanteres un de «les
que podia allargar-se forp Empuñes B«rga Camprodon
Cardona, Castelló, Cervera Ftgutres, WontNane
Pallars, Prades, Puigcerdà, Sta Cotomi St Joan Abadeses
Tàrrega, la Seu d Urgell Vtc i Vilafranca n 34)

134 CARRERE 1462 1440 M BERTHE Les
finances de la Generalitat de (1382 1479) (Tolosa,
1958)
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En aquest context, doncs, intentarem d albirar la
«mportàncta de *i indústria drapera de Cervera Analitzar si

Im condíoons necessàries per ser un centre productor amb
èxit, I mesurar ta importance de la producció destinada a un
mercat ampit o a unes necessitats comarcals t

3.1.2. Us condicions previe* • l'establiment draper a Cervera

Reunia Cervera, a del Xlil i començaments de
XIV, ete requisits per se en un centre
important'

Ets vift tan que un no pot
dtssoaar se un de laítre Tenim de ftxtftènoa de
capitals a ta tes més vetos i solvents
són d« 13321333 Lenstênctâ de (el moviment dels
quals tractem en yn capítol ens ve pal lesada en
i'anàto del pressupost de les despeses en
rtraroo dt 1333 ens indica que es tomaven diners que havien
deixat particulars de la via La de la mantteuta, torça
utilitzada pel Comet, evxtene-a lewsfènaa d"»rwxJus amb
capitals que se per bé que no
profetttortaJmtnt al Ets de prestaments
particulars Es de mercaders, de notaris,
etpeaert.. i Les quartrtats no ion
ttxeeswvafnttrt però si d'ongen diferent ( f 35) Els ;ueus
dt Terrena sobfttot (136). van ser una font de fmancactó a
ta quai ti Con»*, en un te.·nps nava recorregut sovint,
a pete dîners en eixugar els deutes En aquest
caí tat eren »nés 037) i una darrera font
tfingnsKit, « per tant de era la venda
ntuniopaf de rendes • Les reemb^ssades
•ran to ai 20000 sout

toianat la Rovira, mefciider havia deixat d»ners a la
qyan era patr (â»4CC Davena 133J. 9v) Bernât

d*Ivorra, notari, va 1 000 e» 1332 (Claven^ 1333,
lOr), Pere ç*l C^m, 10Ciê que havta deixat feia

i n'hi 30 de guany o (Clavena 1333,
11 v) ¿I 1337 daftra banda, per pagar censáis i violaos
"mercaders e dei*cn un préstec a la vila de
vora 5 000 1337, 7r)

LLOBET notices e's jueus de Tàrrega

per alguns exemptes de 1332 de jueus de
Tàrrega a m Pota se H tornen amb els interessos, vora
5.000 sous, a nAian, 7400 sous i a Artret Davtv, 5 100

(AHCC Clavena 1333, 3r-v 4r)

235



Ban sovint es tractava de mercaders o ciutadans de Barcelona i de
Lleida, però també (te personatges locals (138)

Un estudi més aprofondit del tema revolta que la venda
d« censáis i vioians, activitat aue permet la inversió (te bons
capitals, va ser especialment proclive als ciutadans barcelonins.
Pííssat mitjan segle XIV, aproximadament un 40% (tel total (te
dtspttes dot Consell de rendes de cénsate i violin anaven a
parar a barcelonins (139),

Pensem que Cervera estava provista (te capitals
suficients per endagar una manufactura que ultrapassés l'àmbit
local. Bé és cert, però, que la inversió de capital barceloní
d«una ser important §n aquest moment Les nostres clsdts sén
relativament tardanes, c^rò els indicts del desenvolupament
draper dtunen coincidir amb el** míos de la centúria Al munys
anc començava a passar a Barcelona (14Q)

El capital pel municipi Hem dit que provenía déte
présttcs o-»!? jueus, oe 'i vertía de censáis » violaos, i també
de préstecs particulars Però qutns particulars tenien capital
per de«ar, i per b»r»t, també per invertir'* Fmem nos en l'ongen
social i ta ded»caoò dtte prestamistes cervenns dite primers
anys documentats, >ot i que anys després tes xifres augmentin
més Ara volem resseguir les bases econòmiques del pomer
desenvolupament draper

Una relació de pressumptes capitalistes" es la dels
qui deixaren diners l'any 1332

Ferrer d« na Burgesa que tenia safra, és amb molta

138 per@ j^gj nerca^er, c,ytada oe Barcelona, compravava
el 1333 21 000 sous de viola« Dos ciutadans més üb Barcelona,
Jaume Miró i Berer.̂ ĵ r de Paganeres respectivament, van comprar
sengles vioians r/er «4 tuO i 7000 sous (AHCC Consells 1332-
1333, 90'} A Lleida el violan va ve odres també el 1333 a
Sampsó d€ N/./ers (AHCC Claveria 1333.46v)

139 També pot veure s Max TURULL l RUBINAT 'La relació de
Cervera amb el seu entorn a partir út la venda de cénsate i
v«olar»s (segte XIV)" llon Ço< toqui d Història _^ Agràna
(Barcelona. 1986, edioó de les actes en premsa)

0 El 1304 el batlle de Barcelona comunicava a Jaume II
que moltes companyies començaven a fabricar draps per tot arreu,
' que la ciutat de Barcelona vivia un seguit de canvis també
urbanístics, per aquest motiu (CARRERE Barcelona I380-I4ß2_ l
453)
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probabilitat m mercader ben introduit • la Paarte (141); Bonanat
ja Rovira també és mercader «I mateix 1333: Pere de Berga,
apotecari (1332); Jaume de Berga, especier (1349); Bernat
d'Ivorra, notari (1332); Pere tie Nogueres mercader. (1337);
Berenguer de Vergos. probablement merca<ter (133?) (142); Ramon de
Cardona, draper (1333); Bernat Castell, mercader (1333); Ramon
Sent, mercader (1333); Pere di Vergós, mercader i mercer (1358-
1360) (143); Jaume Porta, mercader (1332);. a més a més
d'altres individus dels quals no tenim cap identificació socio-
professional

Del d« referència a un:, préstecs a la vila n'és
força il·lustratiu el tot que abundin els mercaders en una
proporció tan notable De dotze individus prestamistes i
"capitalistes" dels primers anys documentats, nou son amb mota
probabilitat mercader« Entre 1333 i 1337 documentats més
de 20 mercaders (tr dels quals son tantoé drapers) i dos drapers
més, sense cap uta especificació Però sén referències qti
surten a l'atzar en volums d'actes de Constis i en comptabilitat
municipal No ht ha cap nomma m exhaustiu dels oficis i
adscripcions socio rofessionais de la f art de eerverins.

Tots aquests individus amb capital, que el deixen al
Consell, ja el temen abans del desem oluparrent de la indústria
drapera. No en són aquests com a mínim- una conseqüència, sinó
probablement una de les p que un veritable
desenvolupament draper a Cervera no es donana fins que la
tinyena estaña consolidada a la vila (144) En tot cas no deixa
de ser cert que la recerca de hauria de centrar-se a les
darreries dti s. XIII i al pas cap al XIV, però la documentació
emprada no ens permet de fer-ho s»ne a part«r de 1332

D'altra banda no riem d'obttciar la importància que va
tenir a Cervera ta producció de Els bons beneficis que
comportava aquest conreu, óel qual Cervera n'era un centre i
mercat principal, podtn significar una via més per finançar tes

El 1333 trafica amb safra i ocupa càrrecs importants al
Consell, com el de patr 1333 (AHCC Ciavena 1333, 5r),

Amb aquest homònim tenirn un carmcer (1356), un
mercader (1337-1355), un Senyor de Moià (1358). un altre mercader
•no sabem s» el d'abans- (1377), i un sastre (1378-1384).

Un Pere de es saw en dret el 1333.

La primera per a una sola tinyena data
de l'any 1330 (ACA Car, 1. 13,10) Però ta tinyena deuria
consolidarse i ser tard, cuan Pere lli en permet de
fer-ne més d'una (AHCC LP 1344 novembre 22, 2&-29r; AHCC
Pergamins s/n, LP 1357 març 10, 25r-27v)
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despeses de it pnmera infraestructura per crear una indústria
drapera. Efe safraners més importants, qui també de
mercaders, er«n uns "capitalistes' en potència (145).

S segon factor a considerar en aquest procos de
desenvolupament draper, és to per aconseguir la matèria
prima nece*«Arw la Una, No tenim cap referència que ens faci
creure que Ctrwr» t« un centre ramader important.
LAS comarques del pla i la Segarra es van dedicar met aviai a
l'agncultura: raim, safra i cereal, í ia ramaderia deuria haver-
se «xptotat a nivell La drapera aprofitava ta
Hana del bestiar sacrificat pel consum aiiment»a.era ta
drapena "Wanca", però no era per una producció ampla
Amb ta necessitat de més ramats, doncs, la vila toia a
l abasf Les comarques d'Aragó ser que foren de tes
principals productores de > bestiar Llwda, pròxima a
(Aragó i no gent llunyana ai Pinneu i ei Pre-pinneu. va
convertir se en un centre de reunió i canalització de la llana de
tes ovelles abans d'iniciar la transhumància a la myntanya (146).
Una mostra d aquesta proximitat » que s'N
estaol:ren és el fet que, en un moment que la carnicería de ta
via encara no s havia a nm§u, va te rsen càrrec un
home de Tama^ de Litera, §arantint un pwtiment de cam per
tot Pany (147)

A met a més, uns grans productors do bestiar \
de toia, van ser els monestirs, tíe Sonor« del Cister en
espec«!. A Catalunya, ofdre, estava

a Poblet ï a Creus, dos emplaçaments ben
pròxims a la nostra vila {148}

* Tant és a«í qu« ti Ferrer de na Byfgesa va
deixar el 1332 20? i 8 de bo de safra al Consell,
per de 2.768 sous « 1 1 d»n«rs, a a de 3ÖÖ sous de
coftpensac^ o (AHCC Ciavena 1333, 5r) Trobem diferents

de safraners-mtrcadtrs Andreu Cavatera (1379-1383),
Lamban

148 CAfWERE JJfiO-1462 . i 445-448 Crta d'entre
d'alfrts no iuny de Cervera Albesa. A^uaire,
ktontagut, Gifnenells, Raimat. Sucs, Almacelles, Soses,,,. De
caràcter més general, Francisco TORROELLA N1UBÖ AJ>asteomen|9

lodystna texM ífffllos_J!íí!t_aL
XV0 (Terrassa, 1964)

1 47 AHCC Ciavena 1 378. 65r

148 pnm BgRffiAM ROIGÉ "L augment de la ramadena'
de Catalunya li (Ed. 19?9), 167-176.
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f m i lat hem de pensar que la primera île la
Baña no hauna d* suposar cap pel desenvolupament
draper, smó fins i tot una It proximitat dite
dos focus esmentats.

Però encara M Ni un que es
déterminant. La presència d« corrents o aigua era imprescindible
per restabliment d'una drapera pròspera. Es
necessitava el corent per poder moure les dels molins
drapers per la tinyeria dels draps L absència, doncs, de l'aigua
era un obstacle important per ta manufactura La comarca de
Cervera no és rica en aigua, però ta de ia vüa comptava
amb una xarxa de reguem relativament abundant, però poc ncs en
cabal Tat i and, sembla que faproMamtnt de l Ondara va ter

pel treball dels Pœ de Sant Pere el
Gros, a to val mateixa de l'Ondara. la confluència oel
torrent Salat, que abans ja havia rebut tes aigües de les
Ripatíes L Ondara que neix prop de Civit, rep aviat r< cabal de
ta Riera de Bordell, i després i i alçada dels Hostalt x. ta de
ta Riera de Bnançò Ja hem constatat que ! aprofitament de
I aigua a Palterois va ocasionar els
regants, ei municipi de Cervera, t el mofi fanner que ht havia
En defimtva. doncs, corrents d'atgua en numero, però
pobres en cabal El nu prtn<tpal fou l Ondara, que va patir la

d'usos. El recurs a ja que hi era present, no
esdevenia abundant

No n'ht havia prou de ten-r diners, i aigua
Cata, a més a més, tenir de mà d'obra suficient
per abastir el llarg t compartimentât procès de la fabricació de
draps. Segons tes estimacions demogràfiques qu« hem presentat, la
pottaeio de Cervera era abundant a començaments de seglt La
comarca presentava un habitat bastant dens per be que amb petites
concentracions humanes L actitud del fa oberta
constantment per ei veïnatge de nous vinguts La
junstíiccio de senyors i la lunsdieaó
eclesiàstica, que augmentaven la en moments difícils,
podia haver un èxode dtmograí« de» camp a la
vita de jyrtidiecio reial, » per tant amè un estatut jurídic de
liberta» > ciutadania Només que mà d'obra
potencial trobés en que ocupar-se Els de la
indústria drapara deunen oftnr una bona O altra banda
no fóra esteny qu« els pnnopats ttcncs els
desanvolupessin jndiv«Jus vinguts d« fora Es et cas de Garzila,
procedent de Cardona, que s la a Cervtra i obri un molí
draper (149) La ttateixa dt i f'auradors de Cervera
engruixia aquesta mà d'obra necsssària al mate»« temps de fornir
de treballadors la indústria, la ciutat un gran mercat de
distribució del producte

149 AHCC ConstUs 1332 1333, 15v
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I ml et. L existència d un menai ien generic)
et important s» aquella Ja hem A que
la Minute drapera «Ma per m al s. XII i abans,
però M tractava d'expandir se més o Cervera poete
pretendre proveir la prop« vite, la comarca o M mercadejar més
Muny Gun a «A dos primats els tenta garantits,
i ?a era una base per on començar Pero ¡existència d un
marcat (instituooj i una fira forttt determinants ja
hem vist que el mercat de Cervera com a des de
1138, i que »1 1293 el rei n atorgava m guiatge i
protecció Ete primers privilegis de la fira de 1301. quan
la concedí la rema Bla-ica. esposa d« N 050) Successives
«fetation« ate Pert Pany 1358.
en fer se ta la de to venda
dels draps ocupà un lot (1§1). • ei ets
donen MM te -hn$ l enfranqmmem- als
«tread»« qut vngum a eomr*ar 0 vtntfrg <jrips a rangrds (152)
Porò es tfun mercat t una fcra par Cervera0 o bé
por donar cabuda a la venda (ets a Cervera7

Per acabar amb els hem da
da tos wat de oomuracaoó De cara a un axianor. i de

a t exportació, ia principal via de ara ta marítima,
d« to Cervera Van ser les costeres
to que van més per de >
noceaaàriat Les vêts de terra d'acontentar
amb el tin« En es trobava al
bell mig del camí que portava d« t el cap a
Lleida, r Ar agó t i interior La era a
relativa proximitat oe Lleida t O altra banda, el
centre de gravetat d aquestes contrades no tan fixat com
ara en aquest en Lleida Barcelona m ei Pre-pimeu m
la Catalunya interior no tan m §1 cent«
estava ten desplaçat com ara en aquest

La ubicado d« Cervtra N trasiadar-se amb
taciitat cap a Lleida i t'Urgell PfO *i documentació
."tmiopal del stgte XIV els mes ar, j de Tirrtfa t
Vilagrassa foren ben pocs En canv;, comercial i
política -com veurem en el stu moment es cap al
nord-est en una franja paral tela a la costa, però per
l'intenor. La zona d'»nfluènoa de la f»ra de Cervera és
evident

150 ACA Pergamins Jaume II. 1301 21

151 AHCC 1358 50r

152 AHCC Clavtnal 360 93r



il terreny i eis accxJents topógrafos, mam, també
faclrtaven que la vtfa restés oberta a un en diferents
sernlts.com ja vam expressar en parlar de te vendes del Mai i
del safra

3.1 J. La tradició i ti primer desenvolupament de ta Industria

Les primeres noticies que tentm de la drapena
cervenna daten de 1275, encara Jaume I, Et privilegi
reial anava directament dingit a "vob-s univers« et stnguüs
draperas Cervane presentibus et futuns...', i advertía que cap
home qu« degués diner» per raé d« a mercaders de lorn, no
pogués tenir allargament del deute m tampoc que ningú no els
pogués prorrogar de com deurien al
mercader foraster (153), Al marge de ¡obligació- que mana el
sobirà, ens adonem de de ta '»gura del draper
agüeite anys La cosa m is tfestranyar. Cervera
deuna ser una vita p moment DM
de començaments (M segle Xitf s havia el govern
en forma de consolat % en ei 126? (154) Elf. drapers que
mencionava el pnvileg: del Onqueneor ser
mercaders i venedora i fabricante de que es restringiren a
un amtxt gairebé o general de la
drapena catalana to un fenomen a 1313, amb (anunciada
ruptura comercial äfft} Tinca, Abans moment, els draps
catalans, ni ni de «s a un
comerç pròxim í reduït. Sembla ce- qu« a d'aquest moment
hi ha una tonda general de la Per tot arreu
s organitzen t s

C, CARRERE n'ha d'aprop a Barcelona,
que va de puntera tu Ja ens hem ftt
d aquella nota d atenció del 1304, «pan companyies
comencen a fatonear a la í 155} l'autora,
que "la drapena barcelonina veu consagrada la seva
autonom« en 1340*: quan el re« ais governants locals
a elegir uns per de la ( 156)

AHCC LP 12?5 8,1

154 FONT OfJatÜtî  3W 361, 387 AHCC Pergamins, 185, LP
1267 maig 1, tr,

155 CARRERE 13SO 14S2 i «53, GUAL
CAMARENA: 'Para un de la texui Hispana en la Edad
Media" AIM IV 111

15€ CARRERE urçflona_i3SO 1462, l 453, GUAL "Para un
mapa de la ," 11 í,
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A Cervera, pero, on ori 9» tes
ta estaven entrant tu IM période de i maduresa, el
1320 trobem redactats peë d» ta vta i confirmats pel
batfte reiaJ un» •ordenaments sobre la que s ta en to
A.,.* (157). Segons Mes ei te oreünaaons
fofenfetes pels jurats i els prohoms i sancionades -amb el
consentiment, es diu- pel batte 1%* tant, son d'ongen
muntopal í s han d apfccar al trebaH de ta que es »a a
Cervera, • I i efecte "que s face be e e que tot frau
sia relevât t squivat" Tots ets són fets en nom def
bat»e, e»t jurats i ato prohoms de te v>ia. i s'adrecen als
diferents ofios que intervenen en (a del drap, amb la
tndicaaó del ten per la inobservancia de tes
ordmaoons

Ara. més que ! aspecte * de la draperta
(ens hi ctntrarem desprès). ta el caràcter
pnmerenc d'aquestes ordmacions IM d« Barcelona no ha
conservat Kurs "antigues". tes referides
en tes del segte XV (158) Les de poden considerar se
molt prematures perquè mi tn con«nem cap attra de més i
perquè s avança en més de vint a la reial de fer
ne.

Si a Barcelona dats es fixa
ofe î̂ H el t34§, a Cerveta •% del van poder-«
organitzar corporativament tres ei 1343, amb
I autontzaoo do Pere lit; o sigui, que ta de 1er
ordmacions fonament vm» i tres que
el Cor»«l
ordmacions de 1320 La del no pennet
lot i que, essent una cop« de 1472, va despistar se en

tes centenes de 1320 i va La de
que son d« 1320 està en ei fet de «Is com a
magistrats locals, que amb la

AHCC Grtnm dtis 1320- 1 51 0, n*
1296. In rayn M CCC t vint a tf*J mm d«
foren fetes e tes per los

e promeut de ta vila de ab de
(honorable bâte de a de de oïda
s« segueix (. .)" B du w títol fwat ei XVI,
qye diu: t>d«iaoons de ds «a vila
de Cervera"

E. MARTÍNEZ FERRANDO "La en
a del XiV y d« Marimon,

real de la ciudad*. 7
1949). 97-104
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d'un nou pivlffí d'Atfons ill •! 1331 El dt
jurad« «staurat per Jaume i el 1311 (100) lacees al
govern tocai de dos membres de caite una de let tres. com a
jurats, i de deu individus rnés de cada com a òrgan
consulteu, un Mal dt X, Amb aquest no »ora estrany
que ato drapers o mercaders r«presentac»ó
institucional *n el moment de redactar se tos ordinations,

D'artra banda, el sol »et d ésser redáctete«, ens ta
suposar qua ta drapena cervenna p un cert pes i
importància, ni que tan sols »os a nivell tocai. Les ordinacions
responien a una necessitat expressada No sentit redactar
un ordenament d'una activitat de caràcter marginal o penfènc
L ordinactó implica regular processos i presents de
»orma efectiva en ta vida de la comunitat,

Però la via, malgrat la precoci'at de Confinado del
treball de ta Rana, encara no tenia la infraestructura
necessana per tot e) procés de producció de draps. Fruit
d aquest pnmer desenvolupament draper a Cervera, Alfons ill va
atorgar ta constitució d'una tinyerta a la via ei (161).

Ens estranya que la concessió dmgida ate paers.
Ja que aquesta figura no va reinstaurar-se fins el 1331, amb el
privilegi datat a Tortosa • • 13 de d"iqu«st any. Hem de
pensar que es va d'una contuse amb la reestructuració
municipal pròxima Sia com sia, i per tal de millorar la vila.
eren els paers i els prohoms els encarregats dn ftr una tioyeria
on es poguessin treballar els draps en el liooc més convenient.
La concessió durava 10 anys en règim d'estricte monopoi per Dta
la vegueria de Cervera. Al mateix temps, el rifi va autoritiar la
construcció de molins drapers a la vora del nu, tant a la vila.
els tonnes com en la vegueria. No es posava cap obstacle en
l aprofitament de l'aigua pets molins, però respectar les
vinyes i tes torres del monarca. Tot » que contruir-ne
uns quants, Alfons III es reservava un de 30 diners per cada
un que es fes, però amb el s«u *domiroym" . fadiga. El sobirà
mantenia, per tant, el domin» del moins construits a les
seves torres; el Consell «i dormni útí que atiora trámete
ais que tes En
ens trobaríem ¿f* un domtnt un tracte dt sots-emftteusi
o que en efe paers, » el domini útil peí

AHCC 29, 1331 13. per
CANELA.TUAULL "Tres "

160 ACÁ Reg Grat 208, ?0r

161 ACÁ R«fl Grat 859, 150r

243



darrer emffteuta • tercera persona, que era el
que pretenia dur la tnioativa real de I obra

Aquesta concessió d una sola monopoMtlica de
1330. va ser e) primar pas per crear una per
aquesta • ta vegueria de Cervera Toto te primera
meitat de segle XIV m viure de la drapena a tes
vites catatanes: Im ord»naaons cervennes de i ta
i ets mo»»ns drapers de í a Torroella de
Montgrí, trencant el monopoli el 135S; l'organteació
intema en confraria • Camprodon «I especials a
V.C el mateix any .etc (i62)

?. 1.4. L'e voJ uctó de to producció d» draps • Can«*»

Amb el permís reial per motas drapers a la
vegueria, al primer no va ftr-st esperar El
maig de 1332, A. de Garzia. de Cardona, ai que

intenció de ter un mod draper a Cervera en el
emplaçament m hi havia ei molí d en d'QIuja.
Linteres dal Consell m és gens Els paers van
considerar que aquest molí fata a p que no n hi
havia cap No li va a que
déte pagaments veïnals i (183), La ens deixa
ta incògnita de Fus que tenia molí de d Oluja Ben
probablement « tractava d'un molí fanner a M
del pnvitegi reial de 1330, on autoritzava, a partir
moment, ta construcció dels L educació de
farinan ts rwnunla »I X a ta El 1310 Jaumt
II no només permitía de bastir ne de nous, sinó que gambo ho
estimulava (164). ÉS doncs, que Garziia reconvertís un

molí fariner en un de batans.

Linteres que «s va tl 1320
amb ta redacció de les i les que es
donen a Gante, continuà avident en «i primer d'actes
conservat Era que el Censen i
te mercaderies de 065), que fes et de
les ofdífweions vigents, i que la els draps,

t62 CAfWERE iifjatefÄlliCtlei? l «55

AHCC 1 332- 1 333. 1 5v

164 ACA Reg Grat 218. Ii0v

AHCC 1 332- 1 333. 4§r
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hl «an« i •)• Mfgb (166) La producte va
Mf sempre de IM rnés quantioses. per bê Que n>olt aRunyada (M
9» ofena ttvi.il cam i e» pes dets (fariners). Ftns
1363 e¡ MM estava Haftete. a diferents
D'una total m gravaven draps i d altra eis sargtls. Com a

des de 1S71 ei Conse» v« arrendar-ho M pit
Mentre van vendro's separades, ete draps gairebé doWaven els
valors de la lana sargite Es possible que fet de la
•unificado' tardana respongués 4 sots es una Mpètüí- a
l'ascens i l'hegemonia déte parades que a de segle
XIV dominen la producció i esdevenen els veritables empresaris
del sector en perjudici déte teixidors

No hi ha cap pue la drapera va
prosperar amb a Cervera La via, amb ordmaoons,
tjnyena i mains drapers només va (TM anys més que
Barcelona per obtenir de Per« M la els
ofias del sector de i 067).
Aquesta disposició de 1343 anava adreçada als
paraires de la vda cap dels paers ni
déte prohoms Per ta! cíe de paraire, ei mi
concedia ta mateixa gràcia que tl ft« a Camprodon amb ta
confrana Sense que M el concepte.
I organització interna contemplava qot §(s del col tectiu
podnen plegar col »ectes elis i dos o mes prohoms
de Iota per administrar les A) ina! e:

9» aquesta per fer i per ells
mateixos no en cap ta vigent El
sobirà manava a tots «e que i
observar aquesta gràaa concedida

L'any aobr». el 1 344, ts fi de la
amb un document torça ne Es que

de poc de plana»
que per ter

® "(.. ) Quod vos cuwscumque
persone possms et d« vosto,
v«l f» veto«" (ACA Rag Grat 874. §7v)

ICO
"No« pannorum
vite Cwvant, et futuns, qyod

vos (...)• (ACA R^ Grat §74, 87v) que el teit re«»:
d« 1343 tan sote fa als fpannorum
ptrateritous*, v*« qye tls
diaptrs no sen en cap
moment

AHCC LP 1 344 22, 28r 29r

245



pot fer ús d« la Í adobar draps en els que M ha
• to nbera prop ei PaBerote Tenim 911 pe! 133? en
aqueH indret ja M havia motos fanners. que va ocasionar
força conflictes amb ete regents (170) És fietl que un nou molí
4 no sabem si també alguna tmyena tt problema de
l'aigua. Si els pagesos regaven i horta fora dei tom, ona que
feren, el nu no duia prou aigua per remigedor dei molí. Potser
caldna entendre aquí to reial per fer fanners
entre Cervera i Tàrrega aqueJM 381

Però la novetat d aquest document es troba en què et
rei ampha et número de tmyenes Si ei 1330 estava dar que
sote se n autoritzava una, ara es permet que ni hagi vine« per
tai de tots ets drap« de te vila t la vegueria Eis pae s.
amb el domini que hem dit que tenien arrendaven el domini
útil per dette anys. Els en la
transacció, però m implicava ta oue hi accedís
atrt gent. Aquests arrendadors a la cobraven per fus
que poete fer-ne tothom, segons ei cànon que s'acostumava a pagar
a ta Piba (171).

let gaudien d'un de monopoli a tota la
vegueria. Mis el period« que s'encetava de dotze anys, no era
permès de fer ne noves, com tampoc no río era dur els draps a
tony» a dartres de la circumscripció Tots eis de
la veguena, per tant tenyir-los en noves

que el Consell, havent rebut del rei la
d edificar tes. a particulars, A més, no

s acceptava només la tramesa d una part d'una comanda, |a que si
algí du i els draps « tes ttnytnes. Que els hi portés
tote.

Loi nt«fure§ d'aquest monopoli no tenien caràcter
fiscal Cal entendre les la política cxotecoon sta que
s aplicava aquel moment. El re« no s identificava amb un merca!
Aire, «r à que donava suport a tes asp»rac»ons corporatives
d'un col·lectiu Perquè lo»« déte a
Cervera, els forasters que duien dram a la vtia per f aballar
tos i lenyt-tos.no podien empenyorar o embargar aquell gènere
per cap motiu No importava que els draps estrangers fossin

i més econòmics. En moment no imperava el eriten
de rendabilitat econòmica immediata smô que s'intentava alçar
una indústria drapera propia que beneteava uf sector social
determinat. Es constantment -i a«t es creia- que

! 70 AHCC Oavena 133?, 6?r

Ciutat de la Conca del Barberà amb una important
fradíeíQ drapera que té molins drapers documentats el segle XII.
Segons Agustí ALTISENT: *EI molins" His.to.na deJLtüJMQïi "
Salvat; Barcelona, 1979), 222.
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•Ms mesura* anaven desdados al de la vi»a i de

En darrera msU'noa. però,
draperes amb mesures monopolistiques i ajudava a
crear una infraestructura que fie »eia importacions de
draps mrtjans i de consum dian qut deunen resultar costoses.

La concessió reial de« domin útH i del domini
comportava ei pagament d'un cers al sobirà, pei dorroni directe
que tenia; i al Consell, per p¿rt del sots-emfiteuta d'aquells
particulars arrendataris els dotze anys de la donació,
•te paers paganen 20 sot» anuals di » una entrada de 300 s,
més en concepte de les tmyenes En cas no es Ai RM
déte molins, que el 1330 havien esta* amb una
molt baña de M sous cada un. Tant el dels motos com el de
la bnyena. i també el cànon d entrada, trtn mott
bates, gairebé simbòliques que ens t-vtc'enoen que les donacions
i «to establiments responien més a ob.ectius politices i socials
que m hscate o immediatament Amb les depreciacions
de to moneda a del Mtv t« sumes esdevindrien

A més a més de concedir la de construir
tinyenes i motos, el rei també per
nora, d aigua i la fusta
necessària per aquella En -.as era menester
assabentar ne al i veguer, i oagar el ce ̂ esponent de la
fusta presa. Trasncorrçguts els dotze anys. '?! rei concedia
puntualment un nou privilegi que permetria continuar amb
rexpiotiaô de te* tmyenes (172). *qutii 135? tl de
Cervera Bernat Gili semblava disposat a agafar i arrendament
Pagarte un cens de 2 morabatm*, amb i liuisme, i una
tníicJi dt 500 s. Ptr tant, es manfen»a el però
s havia incrementat gairebé en un ei cànon d enfada en els
últims dote anys. Is ben que en aquest període ípre
peste i post-peste) ja s'hagués ei canvi de
eonjyntura i la manifestés els símptomes.
L'augment considerable preus < també va incidir
en tos déte «tel ( 173)

AHCC Pergamins s/n, LP 135 ? març 10, 25r-27v

17*ïa Pierre VILAR »
1350 » 13SO (VILAR Çajajunya dins l |span>a__Modjem| II.

174), A més, ete preus i els nominals a Navarra t Aragó
manifesten aquesta mateixa en «Is preus- a
pan* de 1350 (E. J. HAMILTON: Money, ß«c«s_ĵ

1936)
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