
JOSEP HERNANDO 

UNA OBRA D E S C O N E G U D A  DE F R A N C E S C  EIXIMENIS: 
EL uTRACTAT DIUSURA» * 

Interessats pels problemes d'etica econbmica medieval, en cercar tractats 
d'autors catalans medievais que haguessin escrit sobre usura, just preu i mone- 
da, tot iiegint el manuscrit 42 dei Monestir de Sant Cugat dei Valles, que es 
tmba a f'Arxiu de la Cotona d'Arag6, que porta al iiom TRAT. DE USURA, 
escrit en cata&,' m concret la primera de les dues parts del m u s a i t  dedi- 
cada a la usura, ens sorpmgu6 no tan sols ia quaiitat, profunditat, uudidó 
i cimtat d'exposici6, sin6, i aíxb sf que fou una sorpresa, la següait frase: 
~D'aquesta materia, si a Déu plau, s'a a uactar pus longament de la materia 
de avaríaa en 10 Twq Libre del Crestid~.' Ens trobhem davant d'una obra 
fins ara desconeguda de Francesc Eimenis. Caiia, perb, assegurar-se'n. Era, 
sens cap mena de dubte, una obra del menoret de Girona? 

1. -EL aTRACTAT DTJSURA» I EL uTERC DEL CRESTIA, 

Caiia veure ei Terc del Crestid,' en concret eis capftols on es parla de Ya- 
varicia. Francesc E i e n i s  en parla en Lo sist?n tractat de auarfcia.' En aquests 

Voldrfem wair  al Dr. Manucl Riu el fet que a s  fixesaim a equnit tmctat. 
1. Mpnuscrit a pnapml i pllpr. M5 x n 5  mm. 49 folis Útila; dos comddls, ~ n s e  

c a h  d'escripturs, 150 x 200 mm. CspUettes molt senziilgi d'eaur i vcmciió. Se- 
sle m. Vega F. MIGUEL ROSSELL, Cadleg del1 llibres rnanuscri;~ de & Biblioteca del 
Monestw de Sont Cugat del Vd¿s exirrents n I'Arxiu de lo Corono d'Arng6, ~Butiletl de 
u Biblioteca de Catalunyar. VI11 (192832), pp. 79-80. 

2. T r a t a  d'ururn, ms 42 dci Monestir de Sant Cugat dd Vallb, fol. 10rb. Scmprc 
que rcfcrim a aqucst manusait, cl ciutcm pXI: Trato; d'usura, fol. (U. 

3. Les rcf&aar al Tcrq lar famo a?gana d m. 91 de h Biblioteca Ribiim Udvcr. 
ddrin de íhrulmip. Citnran el Terq sxl: Terq fol. uxr. 

4. B. fol. 3Tirs330rs. La pprr dedicada a la usurn a>men~n cn cl M. 329vb on hi 
hi L rúbrica aCapltol que wctn de la primera specin de evadan, qui 8'eplS. umm. 



part del Terc libre del christid, segons el manuscrit consultat, EMmenis hi 
dedica cinc capftols a la usura. Llur contingut correspon, quasi exactament al 
contingut d'alues cinc capítols del Tracrat d'usura. Comproven-ho. 

TRACiAT DVSZTRA 
ms. 42. St. Cugat 

LO PRIMEñ EXPON LA PRIMERA 
PART DE LA DIFFINICIO DE USURA. 

E mnmrden los donors en aqunta m- 
teocia, p &, que usara & tot guany t e m p  
ral, lo qual i'om qui presta, ateny per pati 
precedent n per següent f-... h primera 
part diu que usura Cs tot gnan9 temporal. 
E diu temporal per tai: car nos deu enten. 
dre del espiritual. 

Deuae, pecb, entendre la dita part pri- 
mera de la diffinició, segons los donors, de 
mta a s a  qui caygua en valor o estimaci6 
pecaniosa, aaí mm 6s aür, atgent o qual- 
SCVOI roba o dinés o serveny. Hoc e n m  
per la dita pan és vedat a camí prestant 
que no entena obiigar per son ptéstech a 
aqueli a qui presta a prestar-ii en temps que 
ne seguir8 ... 

TERC LIBRE DEL CRESTIA 
ms. 91. Univ. Barcelona 

CAPfTOL QUE TRAC'IA DE LA PRI- 
MERA ESPECIA QUE S'APEL.LA USURA. 

E d a s  ací saber primeramcnt que usun 
és, sesons los grans donors theblochs, tot 
guany temporal, lo qual la persona qui prer 
ta, aconsegueix p a  pati prmdent expressat 
o enths o amagat ... Pritnerament donchs po- 
sa la dita diffinició que usnra esta en guany 
temporal; e 6s dit per tant car que per san 
ptéstech entén a guanpat cow espirituals ... 

Deuse, donchs, entuidre la dita pan pri. 
mera de la dita deffiici6 que diu gnany 
temporal axí: que1 hom per son ptéstech no 
vu!la neguna cosa que puxa c a m  en stims 
cid peccuniiria, aaí mm & aür o argent o 
quaísevol cosa que valla diners. Hoc encara 
per la vigor de la dita parada negun pres- 
tant no pot ne deu obligar aqueli a qui pm. 
ta a represtar-li cant ne sia nqucst ... 

Ne axi mateix per rah6 de son preste& Ne pes arb mata  d a  lo prestsnt m- 
no entena ha~er  suvey temporal jamés ... tendre de haver d'aqueii a qui pmta neD 

gun RNey tempord ... 

Empeh, &pies que remem no és sin6 Com, empcrb, remetre o escusar a l'aitrc 
dar, axí mm appar Extru. De testibus el de pegar no & sin6 dar-ii guany; aaí e& 
ottestntionibrs. Veniens." appat Extra. De tesfibus, argumentum Ve. 

niens.' 

El Terc libre del cbristid acaba aquí Yexposició de la primera part de la 
definid6 de la usura. No 6s així en el Tractat d'usura, que segueix exposant 
uns casos dubtosos, una explicació del contingut de Le. 6,35 i en quina nena 
de coses «pus clara se cornetp. El motiu cal trobar-lo en la diferencia entre 
les dues obres: una sisternAtica sobre un tema, no axí el Tery, con mes ende- 
vant veurem. En la resta de capitols, pero, del T q  ilur contingut sobre la 

5. Trmfat d'usuro, fol. Iva-16. 
6. Terc, fol. 32%-33h. 



usura, f i i  i tot Ilenguatge, estil i exposiuó, 6s gairebC el matWl que el del 
Tractat d'unrra. 

LO SEGON CAPITOL ESPON LA S& 
GONA PART DE LA DIFFINICIO DE 
USURA. 

Segueiz-se la segoos pan qui 6s aquesta: 
rlo qual I'om qui prestas. E deus saber que 
solament M wmet usum m wnUsCtc de 
présmh, ~ x p r 6  o smsgnt... 

E pcr rah6 d'agb Q paat m la 
a 6  de u s w  nquesta pan que diu d o  
qual hom pmtm.' 

LO CAPITOL ESPON LA TER- 
CA PART DE LA DIFFINICIO DE USU- 
RA. 

La teqa part de la dita düfinició aatenyr, 
cnt lo guany qui ret l'om usurnri per presta 
deu Csxr ancnt pa lo prestant en quinaque 
manera... mm hnvem Extra.De ururis, cap& 
tulo primo et wpitulo Conquestus e m lo 
Decm XIIII'.q.III'. Si fennmnis ... 

Nota prrsds que nd wm lo pmtant, ans 
que prestps, podia d'oqudi a qui lo 
ha pmtat, m e g o  plm, arl mavix los ne 
pot rabre apr6 del prCstech si, emprb, 
nultemps no ba csguin de mbra-los pa 
esgunrt d d  préstsh que fet-li ha..? 

COM USURA STA SOLWENT EN 
CONTRACTE DE PRESTECH, EXPRES 
O AMAGAT. 

La .II'. part de la dita düfinici6 és a q u a  
ta, 50 és, <lo qud la persone qui prestar. 
E deus acf notar que s o h e n t  se mmet en 
mntracte de preste&, exprCs o nmsgat ... 

Vet, donchs, com pa ra6 de pr6teeh, 
exprés o amagat, se pot mmetn usura e pa 
a@ és p w t  m la .II*. pnrt de la W a 6  
de usura damunt dita lo vaable, 50 és, d o  
qud Ibm qui pmta..' 

COM LA SOLA ENTJNCI6 DE HA. 
VER GUANY PER LO PRESTECH FA 
L'OM USURARI. 

La t m g  pan: de la dita düfinici6 de usu- 
ra al  6: *mmeg&m, car, jataia que a q d  
que pa sole atencid de hava guany prcb 
ta... scgons que appnr XIIIP.q.IIIs. Si frne- 
rm&s et Extra. De usurit, capitulo primo et 
capitulo Congucrtur ... 

Noten nd, empub, los doctm que, no 
mnuastant res que dit sin, que nrl com lo 
pmtaot, sns que prestes p& reebre d'a- 
qudl a qui ha pmtat fervcys e plam, pa 
qual que just títol, auf matar los ne pot 
r abm aprés lo préstach pa esgwt d ' a q d  
mtcx just títol si, e m d ,  jsmb J1 no ba 
e-t de rabre los dits servegs p a  wn- 
templa& del préstech que fet ha...' 

7 .  Trmtat &usura, fol. 2va-2vb. 
8. Tnr ,  fol. 3Hln-33Gtb. 
9. Trmtnt d'usura, fol. 31~3rb. 
10. T m .  fol. 3 m .  



LO QUART CAPfTOL ESPON LA COM LOS PATIS U S W S  PRINCI- 
QUARTA PAFiT DE LA DIFPINICIO DE PALS SON TñES E Q U U  SON BONS 
USURA. E QUALS NO. 

Ln quprta patt de la dita diffinicid d k: La .IIII'. part de la dita diffiici6 de 
aper pati pteedent o pa scgüuit fo m... usura CP aquesta. w és, sper pati precedent, 

orpressat o nmagat, o pn scgüent... si.s vol 
p u  violhcia o p e ~  forp ... 

E deus ad notar que los patis usuratis E deus ací notar que los patis u s d s  
pus mmuns e famosos són tres. Lo prima: pus famosos e pus comuns són tres. Lo pri- 
es quant lo capital e lo guany se posa tot mer cant lo capital e lo guany se posa tot 
m ce~t... en mt... 

E la r&5 perqu¿ aquests patis són usu- E la raó perque aquests dits patis s6n 
tatis sí 6s: car lo guany e lo pedi  de la usuratis sí 6s: car lo guany e lo paiü de la 
mercadaia. .. mercaderia.. . 

... car tot pedi  no justifica lo mntracts, ... cat tot pera no justifica lo mntractc 
sin6 aquell solament qui k del capital c dcl en que Cs, sinó solment aqudi que k del 
guany enscmps ..." capital e del guany ensemps ..." 

Els tres capitols qui segueixen en el Tructat d'usura no hi són en el  ter^. 
D'aquests el primer exposa tot un seguit d'arguments en que hom basa la prohi- 
bició d'usura; els aitres dos són un recull d'objeccions, i soHucions a aquestes, 
d'aqueus qui neguen sl>universalisme» de la prohibició medieval de la usura." 
Tornen, pero, ambdues obres eiximenianes a coincidk en exposar algunes ope- 
raaons financeres i mmeraais que no són pas contractes usurarís. 

M .VIII*. POSA SET CASES EN QUE EN QUINES CASES LO PRESTANT 
HOM POT PERCEBE ULTRA LO CAPI- POT SENS USURA REEBRE D'AQUELL 
TAL EN CONTRACTE DE PRESTECH. A QUE PREST QUEUCOM ULTRA LO 

CAPITAL. 

Lo primer sí 6: quant la femanga d'a- Lo primer cas Cs cant la fermanp d'a- 
quell qui reeb los dinés del prestant ha pa- que11 que reeb los diners dcl prdstedi ha 
gat al creldor b capital e les usures. .. pagat al creedor lo capital e les usutes... 

11. Trnctnt d'usura, fol. 3tb3vb. 
12. Terc, fol. 330-330vb. 
13. Pdeu  veure el contingut d'aquats capítols (fol. 4ra6vb) mes avall, a I ' apmt  3. 

EL CONTINGUT DEL TRACTAT D'USCJRA. Sobre aquest nuoiversatisme~, vegeu B. N. 
NEJSON, L'universalirmo medievaie e il duplice comandamenlo deuteronomico, a O. ~ P I -  
TANI, Etica economica medicuaie, Bologna, 1974, pp. 46-63. 



Lo seson 6 gunnt nqud qui presta, no Lo .IIon. a s  k cnnt aqucll que prau, 
pr gumysr res u h  lo capital, mpr pa gua no pet gupnym m ultra lo apitai, mis p a  
nym d maix del h p m  tgc... guanyat sí mata  del b p n a  tgc... 

Lo teq  k qumt lo dnitot tI&W mnssi Lo tuy k cant lo dcutot tI&W ~ M M  a 
a pagnr ... paga... 

Lo quart css k aquest: pomn que yo ah Lo quart Cs aquerf: pomn que yo 
mos d h k  vulla m p r  m... ab mos diners wlIn mmpr sr... 

Lo quint a s  6s aquest: poscu que m Lo quint cas 6s aquest: porm que m 
Pcre ptestn a.n Pau dni Iliutes pr tai que Pcte ptest a.n Joban X. llium pa tal qucn 
m d a  tunps... altte temps.. . 

Lo si& k nquest: posun que m Pcte Lo .VI% cas Cs aquest: posun que m 
haia p w d a  m penyora una &ya a.n Pnu, Perc haia posada m p y o m  una vinya nn 
son gen h... Pau, son gmre... 

Lo seth cas k aquest: pcdm que un Lo .VII*n. cas & aquest: posan que un 
cambindor ho aive bom..." cambiador o qui.s vol da. .." 

El Tractat d'usura segueix per espai de vint capítols més parlant dels casos 
dubtosos (feus, censals moas i violaris i diverses especies de mogubells), de 
les penes que cal imposar als usuws i de la restitució. El Terc enceta cls casos 
dubtosos (feus, censals morts i violaris i mogubells, perb en veure I'extensió 
posible del Terc front a I'extensió del Tractat d'usura, que debia tenir davant, 
Eiximenis escriu: aDe les quds materies, si a Dki plau, direm longament en 
lo .VIIb. Libre en lo tractat de usura. E aquí bavem a tractar largament aques- 
ta materia e a veure diverses diffidtats pertanyents s ella, axí com 6 he corn 
se deu usura restituir e a qui e per qui e con se pot per diverses alues vies 
cometre; e axí direm aquf de molts altre duptes. De present bast a d  p qui 
dit n'és poch e curt per tal que aquest tractat no fos de tots punts sens queu- 
corn d'aquesta tan gran materia e tan pcnanyent al ptoptsit, p és, a la matb 
ria de avariuan." Malgrat tot, en el Terc amb l'explicaaó de la defiiu6 de 
la usura i els casos considerats líats, Eiximenis ha exposat allb que horn con- 
sidera indispensable per a que el comportament del lector sigui l'adient. 

Pero, no ens havia dit en el Tractat d'usura, tot parlant dels censals, que 
en diria quelcom mes en el Terq? Un oblit de I'autor? No bo creiem pas. Cal 
no oblidar que, corn veurem tot seguit, el Tractat d'usura l'escriu a Catdunya 
alguns anys abans del Terc escrit a Valencia. El Tractat &usura sembla diri i t  
d s  seus compatriotes. Per altra banda, E i e n i s  ptojectava, pero no era es- 

14. Trmtat ¿'usura, fol. 6vb8va. 
15. Tnc, fol. 331t~331vb. 
16. Ib., fol. 331vb 



&u de planificacions anteriors." Si en el seu projecte entrava, entre altres, el 
Sete, *la molt ben ser que pensés més accessible aquest que no pas el Trac- 
tat d'usura, la difusió del qual probablement no fou gran." A més, tot just 
encetat el tema de la usura en el Terq, escriu: «AA proposat que per tal que 
aquest libre no sia massa gran, tractarem en lo .VIIh". Libre que és dels mana- 
ments divinals, car aquí a lodi tractar de usura, p és, quan tractarem del ma- 
nament de Déu que veda generaiment tot furt e sapina e que largament pots 
veure tot co que.s pertany a aquesta materia de usura... E és ver que per tal 
cant los homens del món han sovín mester aquestes dues matkries damunt 
dites e molts que hauran aquest libre no hauran lo dit .VII%, pper tal he pro- 
posat que, ab l'ajuda de Nosue Senyor diga ad queucom e fort curt e breu 
d'aquestes dues matkries damunt dites e per alguna direcció e rwelament de 
trebayl d'aquells que aquest libre hauran e que pus copiosament ne volrh de 
cascuna, recorrega als dits libres damunt allegats»." Vet aquí, doncs, la raó del 
canvi i de la no necessitat de remetre al Tractat d'usura. 

No podria ser el Tractat d'usura una part del Seta i, com en altre cas> que 
ens hagi arribat a part, qui sap si per no haver-lo acabat? Cal respondre nega- 
tivament. El Tractat d'usura del ms. 42 de Sant Cugat és anterior al Ter5 
Enr ho confirma el fet que aquest Tractat d'usura fou escrit mentre Eiximenis 
es trobava a Catalunya. En el capítol dese, quan comenca a parlar dels censals 
mons, &u: uLo segon cas 6s sobre la materia dels censals e violaris segons la 
matetia que vuy se contén en Cathalunyau." Més endavant, quan toca la ma- 
teria dels mogubeiis, escriu: aLo te% cas duptós sí és: sobre los mogubells qui 
ara s'ich use». Aquest ich cal, sens cap mena de dubte, entendre'l com a Cata- 
lunya, on l'autor es troba, després de1 que s'ha dit més amunt. Pero, encara 
hi ha quelcom més. Eimenis, en parlar dels censals, dóna el «for» de l'interks 
deh censals: exactament l'equivalent a 7,14 %. Sabem que en i'últim terc del 
segle xrv hi ha una puja en el ufor» de l'interks dels censals.= Eiimenis, em- 
pero, dóna l'equivalent a la xifra de 7,14 % com la comuna aleshores. El  ter^ 
l'escriu en 1384, deu anys després de la primera notícia de la puja del ufor~ 
de i'inte&s. Si el Tractat d'usura fos posterior al Terq i, per tant, part del SetP, 
un autor tan ben informat com Eiximenis, ho bauria fet pales. 

Cal, doncs, concloure així: 1) L'autor del Tractat d'usura és Francesc Ei- 
menis; 2) el Tractat d'usura és anterior al Terq i, per tant, independent del 

17. Vega P. MART~ DE BARCELONA, Fra Francesc Eiximenir OM (1340?-1409?), EF, 
XL (1928), pp. 443. 

18. Mentre rcdactem aquest nrtide, no tenim encar noticia de cap aitre umplar d'a- 
qucst Tretat d'usura. 

19. Terf, fol. 32Arb-3301% 
19 bis. Aqest scrnbla ser el a s  de Regiment de la cosa pública. Vcgeu P.  MAR'^^ 

DE BARCELONA, op. cit., pp. 455-456. 
N).  Tratnt d'urura, fol. 9ra-9rb. 
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SetP; 3) la seva data cal fixar-la entre 1374, any del retom d ' E i e n i s  de To- 
losa a Barcelona després d'obtenu uel wbejat títol de Mesue Tebleg*, on m 
me& a esbossar el CrestiB, i 1383, data de la seva anada a Valencia, encara 
que cal har-la més a prop de 1374 que no pas de 1383. 

Una datrera precisió. El Tractat d'usura del ms. 42 del Monesth de Sant 
Cugat, que molt aviat pubiicam, presenta un ordre lbgic en la seva exposició, 
6s uniforme en el seu estil. Només té un autor i aquest, com ja hem dit, 6s 
Francesc Eiximenis. Si hom encara en dubta, podríem comparar el contingut 
i l'hdex del Tractat d'usura, que transcriurem, en part, en la segona part d'a- 
quest article, amh el contingut del Capítol sete del Primer Punt de Cercapou." 
Aquí E i e n i s  parla del sete manament i hi inclou, lbgicament, el préstedi 
usurari. Doncs M, el mntingut d'aquest article de Cercapou ve a ser una Esta 
de les operacions emnbmiques uen frau de usuta*. Si hom compara aquest 
r e d i  d'operacions &cites amb les que Eimenis exposa a la part del Tractat 
d'usura que ens ha arribat i les níbriques de la part perduda, veurem la wm- 
plementarietat d'ambdues obres i un mateix autor per ambdues obres. 1 aixb 
no cteiem pas que pugui ésser mnsiderat una coinadSnaa, si, a m&, tenim 
present el ilenguatge, l'estil, etc. 

11.-EL *TRACTAT DIUSUñA» DE FRANCESC D'EIXIMENIS: 
CONTINGUT 

L'opus eimmenia s'insniu en una tendencia que comenca al sede XII i que 
segueix per tota l'epoca medieval: la preonipació per la direcció de les con. 
ductes dels fidels vers cap allb que hom ha de fer o M evitar. El resultat 
d'aixb fou un immens nombre d'obres per l'ús dels dergues, en ilur tasca pas- 
toral, i també dels laics per ilur formació i informació en Uurs acti~itats.~ 

El P. Martí de Barcelona ens ha deixat una descripció de l'ohra eixime- 
niana i que resumeix el caire del Tructat d'usura: uEimenis s'acontenth amb 
presentar la doatina de l'Escola com a menja sanitosa, amb democratitzar I'i- 
deari medieval i demosttar-ne la practicitat entre la nostra gent. No fou un 
esperit subtil, sinó prhctic; no fou un pensador, sin6 un condensador del pen- 
sament al2 --enriquit per la seva llarga experiencia y seny ancestral-; no 
fou un geni creador, sin6 ... un notari de la humanitat pensadora. Amb l'avan- 

21. a& antigmcnt qui comprava mil d d o s  de renda dava p a  cUs vint milin m 
lidos. E srs per rahó de la dita cundia6 se'n leven six 6, cm m& valen M. snlidos 
m &u que no fan M. &dos m fcu. E que sin jusra cosa... 8, TtucIaf d'unuo, fol. 10% 
Vepni A. Gmch S m ,  El censd, BSCC, XXXVII (1961), pp. 281-305; A. Coase~m, 
m. Cemd, aEnaciopdia Jurfdica E s p t b b ,  Bnrecionn, PP. 539-544. 



tatge, que no fhi un simple inventari ert i sense vida, sin6 que, al costat del 
rnanlleu, fidel o arbitrari, i de i'assimüació, ;gil o feixuga, de i'ensenyament 
tradicional, hi posa Eiximenis tot un cabal extraordiiari d'obsemaaons pApies, 
de liegendes i exemples, filies del seu finíssim temperament sub& i sincer d'ob 
senraa6*7 

Volem, tot seguit, fer coneier el contingut del Tractat d'usura de Francesc 
Eimenis. No cal dir que Videal fora la lectura directa de I'obra. Les possibi- 
litats d'aquest article no ens permeten incloure-hi la seva transcripció. Ben aviat 
la farem c o n h a .  El seu estudi crític quasi ja esti a punt. Mentre, permeteu- 
nos fer-ho a trav6s deis tres punts següents. 

l .  El projecte del Tractat d'usura 

Si hom iiegeix les níbriques dels capítols que encapFalen el tractat, després 
d'una breu introducció, ens adonem que, malgrat el que diu a la introducció 
-atractarem breüment de la dita usura temporal* no és aquest el cas. Eixi- 
menis no va voler deixar de banda cap de les situacions prictiques susceptible 
del fraus usurarum. Cal tenir present que només ens han arribat els uetze pri- 
mers capítols d'un total de vint-i-vuit, és a dir, quasi tota la part dedicada a les 
operacions que eii en diu sduptoses de frau de usura*, lievat de la de feu, 
censals i violaris i el primer dels mogubells, s'ha perdut. Malgrat tot, podem 
deduir quins serien els mogubeiis que hi manquen, com hom veurr\ més en- 
davant. 

Eus ací el projecte de i'obra a través de les níbriques dels capítols que 
encapFalen el Tractat d'usura: 

*Lo primer capitol expn la primera part dc la diffiició de usura 
Lo segon espon la segona. 
Lo ter$ espon la terca. 
Lo quart spon la quarta. 
Lo quint cnsenya perqd usura és vedada. 
Lo siskn argiieix contra a@ qui 6s damunt dit. 
Lo se th  continua lo dit argument per altres rahons. 
Lo .VI114 pose set cases en que horn pot percehre ultra capital en mntranc 

de pr6stech. 
Lo no"& posa un cas duptós del feu. 
Lo .Xh. posa alnc cas duptós dels censals rnoru. 
Lo XI*. vacte de la justifficació dels violaris. 

22. F. EIXIMENIS, Cercapou, a cura de G. E. SANSONE. SEIS Nostres QBSsicsw, Coi. A, 
v. 83. Ed. BaMno, Barcelona, 1957, pps. 42-44. Vegeu h fi de l'artide on reproduim 
aquesta part, que ens dóna la Esta dbperacions comercials i alues practiques que hom 
por considerar usurkies, 4s a dir, cls amogubelisn, que 6s la part que s'hn perdut del 
Tractat d'urura de Frmcesc Eiximcnis. 



Lo XII*. m m  ia mtena dek mogubells e prwa que sin just mbnr b aeu s.h 
prbtech. 

Lo XIIII*. pmva que ncngú per prktcdi puxa mbrar lo aeu. 
Lo .XVe. inpmva altra vegada ia comuna resposta deis centra&. 
Lo XVI*. respon al primer cna pus pmp passat de mogubellor. 
Lo .XVII*. trsan de la segona spWa de mogubell. 
Lo XVIII*. uncrn de la tbck spkin de mogubeli. 
Lo .XIXe. trama de la quarta spkia. 
Lo XXb. tracta de una difficultat e k si tot transportnnt dret de cnuteis per 

aansportar lo drn de mogubdlar. 
Lo XXI*. vacta de la quinta s p k k  de mogubell. 
Lo .XXIP. a m a  de la VI' spkin de muguW. 
Lo XXIIIe. prova que lo dit mntracte valk e sol a les rabons contrhnw. 
Lo XXIIII*. muta de la sctcna spWa de mogcbcli. 
Lo .XXVe. trncrn si pot sgurament mogubellnr ab alhp aquell al qual 10 princep 

& deutor principal. 
Lo .XXVIb. pose les penes degudes nls uswrs públichs e cnmiya qui s6n ususu- 

rers públichs hi notoris. 
Lo XXVII*. uiscnya per quantes vies sc deven restitup les u s a s .  
Lo XXVIIIt. aisaiya a quia deven restituyr les usuresrU 

Com ja s'ha dit, només ens han artibat els uetze primers capitols. 1, ccrta- 
ment, cal que ens en lamentem. Tan debo que una futura recerca ens permeti 
conFier el Tractat ¿'usura de Francesc F.iximcnis en la seva totalitat. 

2.  Les fonts del Tractat &usura 

L'estudi de les fonts del Tractat ¿'usura, com de qualsevol altre, pemet 
c o n f i a r  l'autenticitat, la data i la seva originalitat. La conclusió a la que 
hom arriba, després d'haver-les estudiades, 6s el que ja s'ha dit d'Eiximenis 

23. Vegeu P. MICHAWQVMIN, Sommes de cosuistique et manuels de confcssion 
ou Moyen Age (XX-XVI siecles), a4ndecta Mediaevaüa Namurcensia*, 13, Louv&~Lik 
Monrreal, 1962, pp. 7-67; ID., A propos des premieres Summae Confessorum. ThCoiagie 
el Droit Cononique, sRcdierdies de ThéoIogie Aocicnne et Médiévale,, 23 (1%9), pp. 
261-306; ID., El uocobulorio de las cotegorfos socides en los cononistns y mordistas del 
siglo XIII, a D. E. LABROUSSB i altres, Ordenes,Esfamentos y Clores, M .  Si lo  XXI, 
Madrid, 1978, pp. 83-1M). 

24. P. MART~ DE BARCELONA, op. cit., p. 498. Vegeu tamM J. MASS~ i: TORRWS, Les 
obres de Pro F~oncesch Eximeni (13407.140921, AIEC, 10 (19057, p. 588; F. E n a m s ,  
Lo libre de les dones, Curia1 Edicions Catalanes, Barcelona, 1981, la intmducc+d a cum 
de C. WITTLIN, pp. XXX-XXXI. Hem vist m& nmunt que Eiximeuis emiu pcr la gent 
de casa noma i d s  SNS problemes de cada da,  fruit de la seva observaciá. Vegeu, si 
mCs m, un altre exempte. En parlar dds ccnsals morts, de llur licitud, esaiu: xDonchs 
nppu que sin just certamcnt, ca aquest mntracta k justificat per egualtat de justicia e 6 
m& per lo veneut que per lo mmprant per rahó de la dita coudició (la d m l u a ó  & p 
testativa del venedor) ... e per tal los mercadas no volen comprar mmunammt, cnr m& 
@unya m les mcrcaderiesw. Tractat d'usuro, fol. 10va. 



en torn a les dtres obres conegudes: meticulositat, vastíssima mdició, com 
diu el P. Martí de Barcelona.= 

Per qualsevol que conegui la producció literaria medieval sobre la usura' 
i estudii les fonts, tan directes com indirectes, del Tractat d'usura d'Eiximenis, 
li quedara confirmada la informació vastíssima que el nostre autor va arreplegar 
pel x u  peregrinatge per Europa visitant les universitats de Colbnia, París, Ox- 
ford per espai de cinc anys i més tard a Tolosa. Els límits d'aquest article no 
ens permeten examinar-les una a una, veure les dependbncies directes i indi- 
rectes, és per aixb que ens limitarem a presentar-les, concretant a les notes tot 
el que sigui possible, per t d  que hom pugui veure la seva emdició i originalitat. 

a) Fonts paganes: Dels fibsofs pagans E i i e n i s  només cita Aristbtil: i ho 
fa quatre vegades. Eiximenis demostra conbixer el filosof peripatbtic. Cita, com 
és Ibgic, la Política, L. 1, c. 111, 1'Etica a Nicdmac, L. V. Podna semblat que 
a ta  de segona m&. Hi ha, pero, una referencia a la Política on diu: aAquesta 
materia aprova Aristbtil en lo quart libre de la sua Política en lo capítol .III"*n 
que demostra lectura directa. A més, en citar I'Etica (L. 11, c. IV) per dir com 
ha de ser una «obra virtuosa e bonan, Uoc on no es parla de la usura, ens afer- 
ma en l'opinió de lectura d i re~ ta .~  

b) La Sagrada Escriptura: Les citacions de la Bíblia, tan de i 'htic com 
del Nou Testament, són, en gran part, les utiützades peís autors medievab per 
a demostrar la prohibició de la usura." Eiximenis, emperb, no es limita a citar, 
ans fa veritable exegesi, especialrnent per h. 6,35 i pel discutit texte del Deute- 
mnomi 16,6. 

C) Els Sants Pares: Només dues citacions, una de Sant Agusti, no pas lite- 
ral, i una altra de Sant Joan Crisbstom, que ueu del Decret de Gracia. Mal- 
grat tot, aixd no vol dir que els desconegui, sin6 que, potser, el tema no ho 
demana." 

d) El Dret Civil: Quatre són les átacions del Corpus Iuris Civilis. Cai dir 
que Eiximenis ha tnat les adients, deixant de banda les que podrien presentar 
problemes. Hem de dir que no és pas pet haver citat de segona mi. No 6s pas 

25. Tractnt d'ururn, fol. Ira. 
26. Ib., fol. Ira-lva. 
27. P.  MAR^ DE BARCELONA, op. cit., p. 450. 
28. Vegeu el bon estudi de G. LE Bms, art. Usure 11. la doctrine ecclésinstique de 

I'usure d l'époque clmsique (XZP-XV' siPcler), DTC, t. XV, col. 23362372. TamM A. hi- 
MAS, art. Intertt et wure, DDC, v. V, col. 1475-1518; J. T. NOONIV~, The scholnstic dn5 
lysis of Unrry, Canbridge (Mass.), 1957 i R. de Roovm, In pensée 4conomique des 
scdnsfiques. Doctriner e; Méfhodes, Monuéal-Paris, 1971. 

29. EWmenis debia, sens dubte, conhixer Aristbtil a través de la haducci6 de Gros~.  
teste. Vegeu F. Em~wrs,  op. cit., p. XXXIII. Tmbé historeles latinus, Lieiden-Bd. 
les, 1973. 

30. Tractut d'urura, fol. 4va. 
1 lb., fol. 14m. 



el ais de Eiximenis? En una ocasi6, en voler fer veute la prescripció de les 
lleis uvils que permetien la usura, el ttaeix la membria, perb aixb no 6s pas 
una novetat en cii ni, per d tm pan, miova la credibiitat v e s  el coneixement 
que en tenia." 

e) El Dret Canbnic: Les utacions del Dret Canbnic, tan del Decret de 
Gracia com de les Decretals de Gregori IX, són abundoses, precises, alguna 
vegada copiades textudment i, en algun cas dubtós i dimtit, comentades, amb 
el que demostra bon coneixement i que tenia davant seu aquestes obres en 
escriure el Tractat #usura." Podem dir que el Dret Canbnic 6s el pd de paller 
del seu traaat i aixb mdgrat no esser ElxUnenis un decretalista ni la seva obra 
un aactat jutldic. En concret, cinc són els capitols de les d d s  de Gre- 
gori IX resumits, copiats o bé comentats: Nauiganti, Conquestus, Ad nostram, 
Plures clericorum. 

f )  Els Doctors: Emprem aquest mot en el sentit genhric en que els autors 
medievals es designaven a si mateixos. S'hi comprenia tan els dwtors en Teo- 
logia com en Dret Civil o M en Dret Canbnic.= 

Hom pot trobar expressament atades les glosses al Decret de Graah de 
Bernat de Parma i Joan Andreu;" les giosses de Bernat de Parma a les Decre- 
t a l ~  de Gregori IX;n del cardenal Hostiensis cita dues obres la Summa Aurea 
i els Commentaria in quinque decretalium libros;* de Ramon de Penyafort po- 

32. Les citacions de la Sagrada Esmptura s6n aquesta; Ex. 3.26 i 22,25; h. 19,13 
i 2537; Deut. 16,6.20; Tob. 4,13; Sal. 149; Ez. 18,10-13; Os. 1 fss; Llu. 635; Rom. 
3,8; 1 Jo. 3,17 i 2 Cor. 12,13. 

33. La de S. Agustí pertany a Enchiridion sive de jide, spe et cbmitale, c. CXVII, 
PL 40, 287. La de S. Joan Cridstom la treu del Decret de GrAcia, correspon S le D. 
LXXXVIII, c. XI (FRIEDBERG 1. 308). 

34. Vegeu M. J. P~u lez ,  L<rr fuentes jurfdicas de Eiximenis y nrpectos jurfdiro-bisté- 
ricos inkditor del <Dotz& del Cristid, aArchivo Ibero-Americano*, XLI (1981), pp. 481-504. 

35. Es tracta de Nouellae, IXXXIII, c. l. Eiximenis exriu: aOh sacre Icges, non 
dedignamur imitar¡ swos canones specialiter h matrimoniis et in usuris.. Ias altres ata 
ciom són del Digestum: L. XXXIX, T. 11, c. 11 L. XXXVII, T. VI, c. 1; Instihrtiones: 
L. 111, T. XIV; Authenticoe; Coll. IV, T. XIII, c. 1. 

56. Del Decret de Gracih Eiximenis fa aouestes citacions: C. 1. O. 1. c. 99: C. XII, 
Q. 11, c. 10; C. XIV, Q. 111, c. 1 i 4; C. XIV, Q. IV, c. 1, 6 i ¡O. be 1 e s ' ~ e m e t d ~  
de Gregori IX: L. 11, T. XX, C. 10; L. 111, T. XVII, C. 5;  T. XXI, c. 4; T. XXII, 
c. 3: T. X X V ,  c. 7: T. XXVI. c. 7: L. V. T. XIX. c. 1. 6. 8. 10. 16. 19 i 28. Due. v e  , , , ,  , . 
gaded cita el L. V, T. XIX ~e'susu;is «pei totumr. 

37. Veneu R. de Rooven. L'evolution de Iu Lenre de Chonae, XIVe-XVIIP siecles, 
Lib. A. 6¡in, Paris, 1953, p. 12. 

. 

38. Tan en aquesta nota mm m les que xgueixm posun el manuscrit i les ediciona 
cunsultndu amb els folis o be les pbgines on hi cm trobat les citacions que Eiximenis hi 
k m d Tructat d'uswa. Vegeu per lea Glosses d Decret el ms. 11.54 de le Biblioteca 
Púbb i Universitbia de Bamlona, Decretum Grotioni cum Glossis, fol. 2081-v. Tambe, 
Denetum Grationi emendotum et notationibur üiustratum UM cum glossis, Lugduni, 1506, 
d. 1049 i 1053. 



dem trobar citada la Summa de Paenitentia;" de Godofred de Trani, la seva 
Summa;* de Duran de Sant Porcan els seus comentaris a les Sentencies de Pese 
Lombard;" de Joan Andreu, a més de les glosses al Decret de GraciB, la seva 
obra en que comenta les decretals de Gregori IX coneguda com Nouella. 

L'originalitat d'EWmenis queda palesa amb les citacions de dos autors. Al 
foii 8vb diu: uE a$ ponunt Raymundus, Rodericus et Bernardus super capi- 
tulo Conquestus*. Qui és aquest Rodericus? A quina obra es refereix? Sembla 
ser Rodericus Modici Passus, canonista del segle XIII; de la seva obra no se'n 
sap res." Es una citació de segona mii? Ho dubtem, si bom té present la seva 
exactinid en les citacions. L'altre el trobem al foli 7vb on Eiimenis escriu: 
sDie encara més ací Guillermus de Missaii en el seu tractat De usura .q.lIm 
De mutuo que si yo ...a Tot seguit Eiximenis reprodueix un fragment. Es trac- 
ta d t n  fra menor, com Eiximenis, qui escrigué uns comentaris a les Senttn- 
aes de Pere Lombard. No ens ha estat possible fins ara veure'ls. Eis manus- 
crits es troben a Boibnia i Roma." 

Aquests s6n els autors anomenats per Eimenis. Ara M, el nostre sutor 
cita indirectament: udien els doctors ... bi ponen alguns ... fan alguns theb1eJis ... 
pertany a canonistes,, etc. Qui hi ha al darrera? Hem pogut veme darrera 
aquestes expressions a Pese Lombard, Joan Scot, Hastesanus, Speculator, Cuido 
de Baysio, Guillem Durand, Joan Durand, Alexandre d'Alexandria, Gil de Le* 
sines, etc. Deiiem iiur localització per quan es publiqui el tractat. 

3. El contingut del Tractat d'usura 

Deiem més amunt que el tractat sorprenia per la seva claretat, amplinid i 
profunditat, sempre d'acord amb l'estil d'Eiximenis. Creiem que bom valorar& 
la part que ens ha arribat si ho veu en la seva estrucnita. En la primera re- 
dacció d'aquesta part havíem posat les auctoritates de cada apartat. Exighncies 
de temps i espai fan que, sentint-hn molt, en tinguem de prescindir per ara? 

39. Denetalrr D. Gregorii papae IX suae integritati una cum glorsis rertitutue, Romae, 
1582, ml. 1732-1733 i 1737-1738. 

40. Summae Domini Henrici Cardinalir Hortiensis, Lugduni, 1537, wl. 924, 1619-1627 
i 1633; Commentaria in quinque Decretaiium librosor, Venetiis, 1581. 

41. Vegeu Summa de Paenitentia, Roma, 1976, L. 11, T. 7, ml. 540 i 542. 
42. Vega Summa D. Goffredi Tranensis 1. C.  CIarir, in ti:. Decretaiium, Veoetiis, 

1564, p. 442a. 
43. Vegeu Durandi Q Santo Portiano in Sententias Theologicas Petri Lombordi com- 

mentatiorum Libri quatuor, Lugduni, 1563, fol. 244v. 
44. Vegeu In quinque Decretaiium libros NoueUa Commentaria, Vmetüt, 1581, fol. 

749, 809-81. 
45. Vegcu THOMAE DIPLODA~I, Liber de c l h  Iuris consu1:ir (s. XV-XVI), ~Studia 

Gratínna~. X (1968). D. 72. Melprat tot. hi ha oui no es& d'amrd m b  In lectura de , . 
Rodericus, vegni S; - K ~ R ,  &t. RO¿O:CUI O; Rotbrrtu Z4odu:piurus (parvrpassy~), 
DE, t. 7, col. 701-702. 



1. [Detinicid d'usural [Fol. lva]: Conmrden los doctora en nquwta smthu i ,  50 
6, que usura 6 tot -y temporal la qual l'om qui presta ateny per pati pre- 
ccdent o per s@cnt f o w  

1.1. [Primera part: Tot guany temporal1 
1.1.1. No.s d a  entendcc del spirinial, com aqud  no sin vcdrt a n e d  
1.12. Ne ama que no a, poden estimar pa p c a í k . . .  nmistat. .. orn- 

UOM 
1.1.3. Tota msi qui cnygun en vdor o estimació pecvuniosn: aür, Prgmf 

o +o1 mba o dinéa o senrcy... ; represtar. ..; suvuiy mal o bmi 
[lvb] ...; amb mndici6 que molgua en son molí o que mpua a son 
fom o qu.& aeguisca pr villa. .. p u  tal que per eii sigui mCs f m t ,  
preat, loat e bonrit ... ; mmu usura aqud m d o r  que no vol alon- 
g s  lo tcrme de 1P p 8 8 ~ ~  de préste di... si don& no li.n d6na p.- 
pua...; pacte m b  la mmunitat: que no pach en les mHectes ... re- 
meue o anisar a l'due de psgar no 6s sin6 dar-li gunny 

1.1.4. Dien & m 6  que no ea legur a l'om qui... [Zral posa si mitcix m 
segur e los dtrw en perill; ... qui té pmyor. pa pr6stech de servir- 
se de la pmyora ... ; pcndrc s u v q  de lengua ne de m& ... ; pcr d 
que li sin prestat un libre ... que no.s pogui tmbar sena loguu 

1.15. E a@ app~rn que v o M  lo Salvador qusnt dir Luche .VP.: 
Mvluvm dantes nuhil inde bperantes. PCI les quPls m t e s  [2tbl 
paraulcs lo Senyor fa dos manamenw ... que prestes quan ton 
pmhisme ho ha master ... ; que prestnnt-li m> eaputs bavu naisunn 
coss temporal 

1.1.6. Alguns a6n que han la mnsci¿nUa pus Wssn e dien que SuiS chF. 
rech de mnsci¿ncia pot i'om esperar nlgun poch semq per son 
préstech e pus que hom no prcst principaiment per rahó d'aqud 
poch semey 

1.1.7. Empub principalment [Zval e pus dara se mmct per cosa que es- 
tigua en nombre, nxi cnm 6s &in; o en pes, níi mm Cs aür e 
argait e mses mblanu :  o en mesura, nxi mm s6n fotment e vi 
e oli e mblnnts coses 

12. [Segona part: lo qual I'om qui presta] S o h t  se mmet usura en cm- 
uacte de p&t& ~ p r 6 s  o amsgit 

1.3. [La ter@# part de la dira diffinicid eatenpl [3nl  Clt lo puany qui rct 
I'om usutnri per prestar deu Csscr attmt per lo prestpnf en quinaque mk 
nera, p Cs, ho de fet o de pensa 
1.3.1. Car si de fet a attent lo gunny, lnvon l'om 6 ver usurrr 
1.3.2. Si per voluntat, nxi mateix 6s usuru 
1.3.3. Noto presds que axí mm lo prestant. ans que pm&, podin rccbre 

d'aqud a qui ho ha prestat m e y  o plaa, nxi matcix los ne pot 
rcebrc aprh del préstech, si cmpub nultempl no ba esguart de 
rcbte-los per espatt de prktech [3rbl 

1.4. [Quurta pmt: per puti precedcnt o per segiímt forpl  Car tot 50 que 
l'om instsnt pren e ha de aqud  a qui presta pr vignr del p t i  fet ana 
del p&th:h; ho 50 que n'an [3wl pa forp p a  esgunrt del dit prCatech, 
tot 6s usura e rnpina 
1.4.1. Aqucst cuntracte de prktcch dcu Qer net de totn mmipci6 

1.4.1.1. Oir no cuntrnstant que b presmt obiigfi n n b t  ui 



aniidora 
1.4.1.2. Empero la dita obligació n0.s pot reduhir en pati ne en 

obligació civil sots pena de usura 
1.4.2. Patis usuraris m& mmuns e més famosos 

1.4.2.1. Quant 10 capital e lo guany se posa tot en cert 
1.4.2.2. Tant lo capital és posat en cert e lo guany en forhlna 

[3vbl ... car tot perill no justifica lo mntracta, sin6 aquell 
solament qui és del capital e del guany ensemps 

2. [PerguP usura és vedada] I4raI Pories ad  fer qüestió: que 6s la rah6 que la sanc. 
ta reiigió aistiana axí és quina avorreix aquesta espkia de mntracte usutari 

2.1. Car usura és contra lig de naNra ... e proven-o axí 
2.2.1. Per tal quant en aquest guany no ha hagut perili ni 3 risch el qui 

pesta ... ; ni eU no.y a gens trebaUat 
2.1.2. El qui presta no devia haber guany d'ap5 qui seu no era 14rbl 
2.1.3. Los cent solidos aqueUs de sí mateixs no faeten nengunt fmyt sem 

la prudencia e astúcia d'en Pau, la quai astúcia en Pau no ha d'en 
Pere ne de res del seu mm sia naturalment sua. Haver, donchs, de res 
d'altre guany e sens nengun trebd, és mntra iii de natura 

2.1.4. En temps que la dita peccúnia mtria a pera d'en Pau, e no.s podia 
perdre a.n Pere, la dita pmúnia guanyava a n  Pere. Per la qual msa 
és mntra cgusltat de justicia 

2.1.5. Car en Pau no dóna iiberament lo dit flnrí [4val a.n Pere, ans hn 
fa per tal quant és posat en gran necessitat 

2.1.6. Car en Pere naturalment és obligat e segons lig de natura a prestar 
a son prohisme purament sens guany temporal ... e ajudar.li en ses 
necessitats: que donchs eU ne d a  guany Cs contra lig de naNra 

22. La segona rahó principal per la qual usura és vedada si 6s; per tal com 
6 contrs lig divinal de cascun testament 

2.3. I4vbl La terca rah6 principal perquk usura á vedada SI Q: car la usura 
6s pmhibita per cascun dret 
2.3.1. E primerament per Dret Canbnich 
2.3.2. A@ mateix appar per Dret Civil 
2.3.3. Axí que totes leys qui permeten usura d n  cassades per justkia; el 

emperador qui posa: Ob sume Ieges, non dedignamur imitari sacros 
canones specialiter in matrimoniis et in usuris 

2.4. Per totes aquestes tahons appar sumariament que usura 6s aim malvat e 
perilós et dampnat per Nostre Senyor Déu e per los seus majors vicans 
en tant que en usuta no pot dispensar lo papa mm sia vedada p n  Deu, 
qui 4s major, e totes les leys imperials, qui les atorguen, són casses e vanes; 
ne és leguda per nenguna obra de pietat per gran que sin per les rahons 
aiiegedes 

3. [Objeccions contra i'universalisme de la probibició de la usura] [5ra] Contra 
aquesta sentencia ... fan alguns les següents rahons a pmvnr que usura no su  
Pcfnt 

3.1. La lig de DCu diu Deuteronomii .XV.: Fenerabis gentibus mdtis, qui vol 
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dir que N logregarhs a motta gent ... donchs legregar no 6s peccat ne con- 
tra la lig de Déu 
3 1 1  [Primera interpretarid1 

3.1.1.1. Alguns doctors dien que no és manament ans k una pro- 
missió, axi com fou del libell de reffug de les mullers, 
qui fou a ells permés per t d  que no les aucisscn; ad 
aquesta promissió fou feta als fills de Israel de lugregar 
als estranys per tal de no logregassen entre eüs 

3.2.1.2. [Resposta] Dien ací aquells qui tenen que usura sia con- 
tra lig de natura, que aquesta solució no val res, que Deus 
no permetía fer res contra la lig de natura sens que l'om 
no en corregu6s peccat 

3.1.2. LSegona interpretacidl [5rbl 
3.1.2.1. Són altres que dien que com los jentils dampnificassen los 

fills de Israel, ells retinguessen lurs possessions e heretats, 
p r  tal de licencia de nostro Senyor Deus a ells dada ... 
los era legut recobrar lo seu per via de usura 

3.1.2.2. [Resposta] Posa papa Alexandri ter* Extra. De usuris que 
sobre usura no.s pot fer nenguna dispensació e appar a$ 
en lo capítol Super eo ... ; usura 6s peccat contra la lig de 
natura, la qual és indespensable 

3.1.1. [Tercera interpretacid] [5va] Dien alguns ... que lo dit allegat de 
la Scriptura ... és verbum yperbolicum e parlant per exck de la 
habuodAncia e del be que Deus deria a aquell poble si li era bobe- 
dient ... per rahó de 8cb dien aquests que lo fenerh e el mutuum 
són ací paraules transumptives, que donen a entendre la lur habun- 
d h a a  

3.1.4. [Quarta interpretacidl Altres dien que usura no 6s mala natural- 
ment [5vb], sinó per tant quant és vedada per Déu e per tal pladi 
i Déu dispensar e dar loch als fills de Israel de prestar a usura 
a gent estranya, axi mm. .. se'n poguessen emportar los ben dels 
Egepcians.. . sens culpa de furt 

3.2. La segona rahó 
3.2.1. Per que no puix pendre yo guany de peccúnia que prest axí mm 

de un vexell d'argent ... mm no haia differencis entre la materia 
3.2.2. IRespostal La contracte no 6s semblant ... prestar vexell per psge 

és loguer lo vexell, mas liurar la pcccúnia ab experanqa que torn 
lo capital al prestant ab guany, a$ es pr6stech 

3.3. La teqa rahó és: [bral 
3.3.1. Aquel1 qui reeb pr6stecb és segon lig de natura obligat a dar ultra 

lo capital, doncbs lo prestant pot reebre ultra lo cspital 
3.3.2. [Respostal 16rbl Lo prestant no enten en son pdstech fer knif-  

fet a aquell a qui presta, mas a sí mateix ... ; e jatsia que aquell qui 
pren lo prestech, aconseguesca profit ... per sa astúcia e treball e 
no per iotenció del prestant, per tal lo deutor no li és axí tengut ...; 
ne res menys dich que ... aquell qui reeb prktech k naturalment 
obligat al prestant ad antidora, la qual obligacid n o s  pot legudament 
reduir en civil nbligació per no mmetre usura 
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3.4. La quarta rahó és aquesta 
3.4.1. AqueU qui reeb lo préstech p t  donar a qui.s vol $0 del seu, 

donchs ... [6val segueix que en Pere p t  juitament allb reebre 
3.4.2. [Resposta] Nengú pot donar per materia illicita, axí com és donar 

ab pati al prestant ultra lo capital, alguna cosa per contemplació de 
préstech 

3.5. La quinta rahó si és: 
3.5.1. Cam donchs nengú no sia tengut de ptestar a I'altre, segueix-se 

que si presta, que en bona conciencia se'n pot fer pagar e.n p t  
reebre ultra lo capital 

3.5.2. [Resportal CasN 6s obligat en temps de necessitat notable a pres- 
tar a son proMsme ... ; en cas que prestas a algún qui no fos en 
necessitat notable, encara no pot pendre guany, pus que lo pr6stRh 
aytal és mal e contra la lig de Déu 

4, [Set casos en que hom pot percebre ultra lo capital en ronirarte de  préstechl 
[6vb] En algunes coses se pot fer legudament que lo prestant de aquell a qui 
presta se pot reebre ultra lo capital alguna cosa sens crim de usura ... perqui 
justicia sia servada entre les parts e per altres leguts esguarts 

4.2. [Poena ex moral [7ral 

4.3. E deus ací notar que hi ha dues maneres de interisser, $0 és, dampnum 
se1 lucri ... Pus justament se pot tots temps demanar lo intethser del 
dampnatge que no lo interesser del guany 

4.4. [Contractur localionirl [7val 

4.5. [Raiione incertifudinisl 17vbI 

4.6. [Pro dote1 [ara1 

4.7. [Mutuum ad pompaml i8rbl 

5. [Caros dubtosos] [$val Ultta los dits cassos se'n posen altres, especialment tres, 
los quals an major difficultst que nenguns dels damunt dits 

5.1. [Feul La Sglésia té en penyota d'un seu feudatari lo castel per lo qual 
lo feudatari és vassal de la Sglésia. Dien a ~ í  alguns que la Església pot 
reebre legudament los fmyts del castieU no contant-los en sort de paga. 
Emperb, lo feudatari, en aquest endemig, no és tengut de fer homenatge 

ni de servir a la SgKsia per rahó del dit feu 

5.2. [Censals morts i violarir1 C9rbl Lo segon cas 6s sobre la materia dels 
cenrals e violaris segons la matetia en que vuy se contén en Cathaiunya 
5.2.1. [Censals morts] 

5.2.1.1. Per tal són dits morts car lo comptant no ha nengun dret 
en les mses sobre que compra lo dit censal, sin6 solament 
dret de percebra la quantitat que compra 

5.2.1.2. Molts han duptat que aytals censals no sia usura ... [%b] 
mas que axí sia, que fa dita mmpra sia justa, yo.n prov 



certament axi: Aquestes compres no s6n viciades per na. 
tura de frau o de préstech amagat o de quaisevol mal 
altre contracte ... ; ne són viciades per hjust preu ... ; ni 
són viciades per mala intenció dels comprants e venents ... ; 
oe y appar altra via perqu6.s deja viciar, donchs segueiu 
se que sia justa e bona ... 110vaI Segonament fas aytal 
rahó: aquest contracte no és vedat per la Sglésia, ans per 
ella aprovat ... caz aquest contracte és justificat per egualtat 
de justicia 

5.2.2. IViolarisl ClOvhl Per (o que dit és del censals morts appar que 
poden dir del violari comprats a vida, car, servades les legudes cit. 
cunstbncies damuot tacades en la materia dels censals, axi que aytal 
compra no.s face en frau de usura e que3 faca ah iust preu, Los 
violaris sóo tenguts per leguts e per justs ... ; pots conexer Ia justicia 
del preu del violari attenent a la etat e a la sanitat e al nombre dels 
quals se compren ... ; que en cascun dels contractants sia dteta h- 
tenció ... ; lo venedor lo pilga reembre quant li plau 

5.2.3. iMogubellr1 [ I l r b l  Lo ter( cas duptós si és: sobre los mogubells, 
qui ara s.ich use, si sóo leguts e justs. E per tal que pus ciarament 
veies aquesta materia deus saber que ara s.icb usen les següents es 
&ies de mogubells. La primera sí 6s: quant algiln per via de prés 
tech recobra (o que lo princep li deu per sa quitació o per servey 
personal o per son salari 
5.2.3.1. E que aquesta via de prestar sia leguda provem-ho per 

les segiients rahons: ... si yo prestant-li los cobre, no fas 
mal a nengú ... ; I l lva l  leguda cosa és a cascú reembre sa 
vexació ... ; la decretal primera Extra. De ururis atorgua 
aquest aytai préstech ésser legut e hon ... 

5.2.3.2. Contra aquesta via fan alguns theblechs les següents rahons: 
I l l v b l  a nengú no és legut recobrar los seu pu via no 
deguda, axí com per monsónegua ni per íurt ... ; 112ral 
obligar altre a prestar per tant quant ii prest, es ohügar 
a cosa extimable per peccúnia ... ; [12rh] no és legut cobrar 
lo seu ab manera furtiva 

5.2.3.3. 113rbI Mas que axí sia, $0 és, que no si* legut de prestar 
a qualsevol persona del món per recobrar lo seu, proven. 
ho alguns thcblechs per les segiient rahons: Segons d m r i  
na del Salvador Luche .6"., nenguna cosa temporal no deu 
l'om sperar de atenyer de guany per rzhó de son prék 
tech ... ; fa lo seu de molt millor condició ... ; [14ral abra 
virtuosa e hona principalment requer que la cirninstAncia 
sus sia bona e la maneta ... ; la intenció del Salvador quant 
feu lo dit manament: Mutuum dantes nichü inde speran- 
ter ... ; [14rb] precepfa negativa obligant pro remper et ad 

remper ... ; 114val perque appar qul p qui 6s plenaríament 
meu no puix dar s l'altre ab pati per rah6 del préstech, 
donchs segueix-se que molt menys puix per aytal via re. 
cobrar p qui 6s solament meu de dret e no de fet. 



111. - CLOENDA 

Ja hem dit que en el manuscrit 42 del Monestir de Sant Cugat del Valles 
tan sols es conserven els tretze primers capítols del Tractat d'usura de Francesc 
Eiximenis. La resta s'ha perdut. Podem imaginar-nos el que nostre autor hauria 
dit de les upenes degudes als usurers públichs e... qui són usurers públichs hi 
notoris, . .. per quantes vives se deven restituyr les usures, a ... qui.s deven 
restituyr les usures».'Ver6 hauria sigut del maxim interh tot el que es referia 
als mogubeiis, on, sens dubte, donava moltes noticies de la vida catalana que 
el1 observa. Malgrat tot, podem imaginar-nos, si més no, quines serien i per 
tant de que hauria escrit. Ja hem dit més amunt que en la seva obra Cercapou 
Eiximenis ens deixi una mena de resum del que va escriure en el Tractat d'u- 
suya: uE deu-se guardar de emprestar alguna pecúnia, hlats o qualsevol fruyts 
o altres coses ab pacte exprés, o que ja.y sia entes que li'n sia dada alguna 
cosa ultra la sort principal; e de fer lo préstecb, posat que no.y haja pacte, ab 
intenció final de haver-ne servitut o guany algú ultra la sort principal; e de fer 
lo préstech ab condició que en aquella quantitat, pes o mesura li sia tornada, 
empero renovada o de millor sort o natura de més valor; e de pendre res ultra 
la sort principal per espera o prorogació de temps que faca a son deutor; e de 
comprar a menor for ans de temps, o vendre a majar for que no és rahonable 
per spera de temps; e de retenir a sos obs, ultra la sort principal, los fruyts 
de cosa que li sia empenyorada; e de pendre ús e servey de les coses empenyo- 
rades, axí com són vestedures e altres robes o coses altres les quals no han ús 
ne fruyt, volent, ultra lo dit ús o servitut, rota la sort principal del préstech; 
e de liurar pecúnia o altres bens a negociació, ab condició que sia parfoner al 
guany e no a la perdua; e de fer contracte de préstech ab imposició de penes, 
no pcr intenció que lo principal li sia pagat pus curtament, mas que per tal 
que ah via de penes haja alguna cosa ultra la sort principal o que tengua sub- 
gugat per haver-ne servitut alguna; e de negar scienment o fényer que li sia 
obligat deute per eii degut; e de usar de fals pes o falsa mesura scienment, 
e de mal pesar o mal mesurar, encara que lo pes o mesura sien justs, tenent 
falcos gests e maneres lucratives ab diabolical stúcia; e de liurar scienment 
mala moneda o de menys valor en loch de bona o de més valor, per qualque 
intenció de rapina; e de fals comptar scienment, o dar menys que dar deu, o 
reebre més que no deu reebre, enfrecant los comptes a son aventatge; e de 
sofisticar o encamarar mercaderia o altres béns perque pesen més o menys o 

46. Vegeu F.  STEGMULLER, Repertorium commentoriorum in senlenfia Pefri Lombo~di, 
Wünburg, 1947, pp. 132-133. 



sien de altra perenza que en veritat no són, per $0 que lo comprador, no aper- 
cehuda la veritat, li dó més preu de $0 que rahonablement valen, ho que n'aja 
major mercat pet la sufistichació que.y hauri ginyada; e de fer mostra o pro- 
missió, al finar del contracte, de una cosa e, al liurar, mudar-la scienment e 
dar-la de menor valor; e de callar la veritat si conexeri que lo comprador se'n 
fia en ell, e.1 ne requer que.1 ne desenguan, e el1 o excepta; ... e de pendre 
o retenir dinets o alttes béns que haja de joch ab falsos daus, o per alna ma- 
nera deceptbria o enganosa. Tots temps ne comet furt e peccat mortal, e és 
tengut de restituyr-ho en aquella persona matexa.uq 

47. En aquesta estructura hi posem entre C. . . ]  paraules del nostre autor o bé nostres, 
que permetin veure millar les característiques del tractar. A i'apartat 4. [Se! caros ... l cns 
limitem a dir quins són, doncs són comuns a tata aquesta literatura sobre la usura. 

48. Vegeu F. EIXIMENXS, Cercapou, Ed. Barcino, B a d o n a ,  1957, pp. 4244. 


