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La monarquia i les aspiracions dels remences 

L'any 1462, com és ben sabut, els remences catalans es van alcar en armes i 
van iniciar les guerres que porten el seu nom i que van allargar-se fins al dictat 
de la Sentencia Arbitral de Guadalupe de l'any 1486~. L'actitud dels monarques 
de la Corona Catalano-Aragonesa, des de l'inici de l'anomenat conflicte del camp 
catala, ha estat titllada de filo-remenp pels diferents historiadors que han tractat 
el tema3. En opinió de Vicens Vives, "La corte real tiene un criterio definido sobre 
la emancipación de los payeses (...) la idea de la liberación reinensa pasa de 
padres a hijos, de monarca a monarca, de oficial real a oficial realn4. 

Al meu entendre, pero, hi ha períodes en els quals els inonarques catalans, o 
els seus lloctinents en el seu nom, no  tenen una actitud clara. Fins i tot m'atre- 
viria a qualificar-la de dubtosa, perqiie sembla que actiiin més per obtenir diners 
que no pas per intentar resoldre un conflicte que s'estava gestant i que acabaria 
en un llarg i problematic enfrontament b6l.lic. 

1. Vaig presentar una primerü versió d'aquest capítol 31 ,m Colgris lrzter~iricio~ial d2Hisr6ric4 de le1 
Cororzri rl'Arcrgó celebrüt a Nipols del 18 al 21 de setembre de 1997. atiib el títol "Els reiiiences de  1'Altnoin~ 
clel Pü de  la Scu de  Girona durant el regnat d'hlfons el Magnlniiii". Agraeixo els coiiientaris que Iii  vtin fer 
cls professors Gaspar Feliu i Lluís 70. 

2. En les pagines següents no tractareiii ni el desenvolupaiiient d e  les guerres reniences ni de  la seva 
coetania guerra civil catalana ni de  les acruacions de  la irionürquia o dels senyors abans de  I'riny l i i 8 .  I'el 
que fa a la guerra renienp és fonüniental veuse VICENS VIVES, Jauiiie (1978). Historia de los w~lzciisczs (e11 
elsiglo SV). Uarcelona: Ed. Vicens-Vives; sobre les actuacions de la iiionarq~iia vegeu. entre d'altrcs. taiiibC 
fonaiiiental. VILAR, Pierre (1964). Cc{terl~a~-.cr dilis l'Ep~{~!ycr .2lode1-1ier. Brtrcelona: lidicions 62. 11. 

3. En1 refereiso. sohretot. a Santiago Sobreclués i a Jaunie Vicens Vivcs. pero kiiiihí. a tots cls que Iian 
scg~iiL les paiiies iiiarcadcs per ells. 

4. VI(:EKS VIVES, Jniiiiie. Historirr rle los reriieiisrrs ..., p. 4 0 .  



En qualsevol cas, no crec que la política de la monarquia envers els remen- 
ces fos unitasia ni estable així con1 tarnpoc crec que pugui afirmar-se que va ser 
sernpre filo-remenca, arnb l'excepció, probablement, de h reina Maria de 
Castelki, que potser tenia altres motivacions. La contínua necessitat de diners de 
la lnonarquia i el seu enfrontament anrb els nobles i la Diputació va fer que les 
actiiacions dels diferents reis i dels seus lloctinents oscil.lessin entre uns i altres 
durrint un llarg pesíode de temps. 

L'actuació dels diferents monarques catalans -tant dels de la Casa de 
Barcelona com dels TrastLirnares- envers el proble~na remenp ha estat estudiada 
i analitzada per diversos historiadors. Santiago Sobrequés afirtnava, l'any 1952, 
que "h cone~uenqa del llarg regnat d'AIfons el >kignjnim, és ple de llacunes, 
sobretot pel que fa a la historia interna del Principat; pero aquest desert encara 
és mes desolat a la darrera ?poca del regnat, és a dir. la que correspon als darrers 
anys de la lloctinencia de la reina Maria i als de Joan de Navarra, que despr6s 
fosa Joan 11"'. 

Va1 a dir que el mateix Sobrequés i Vida1 es va referir, pocs anys desprks, 
exclusivament ;i la política del Magninim envers els remences durant els últims 
anys del seu regrxitf. La conclusió a la que va arribar va ser que toc i que en diver- 
ses ocasions el monarca va afavorir els nobles ainb les seves sentencies. tot 
posant-se en contra dels interessos dels remences, la política agrjria i social del 
Magdnim va ser sempre favorable a les classes nlodestes i a l'cmancip:ici6 page- 
su, bo i exceptuant aquells moments en els que la Corona necessitava diners o 
en dkiltres en els que les convinences polítiques ho exigien aixi. 

Aix6 no obstant, en la meva opinió i tal com veurein en les pagines següents, 
no crec que es pugui afirmar que hi hagués una clara política filo-rernency de 13 
monarcluia. Més aviat, els reis actuaven en funci6 dels diners qiie necessitaven 
en c:ida monient i a favor del col.lectiu que els hi podia facilitar. Segur:inient. 
pero i com ja hein dit, en tot aquest procés s'hauria d'exceptiiar l'actitud de b 
reina Maria que senlpre va donar suport als remences i qiie va intercedir per ells 
en diverses ocasions. 

S. Sobrequés, com els altres historiadors que s'han ocupat del tema, coriside- 
ra CPC no es poden eshidiar les actuacions de la monarqiiia envers els reniences 
sense relacionar-les amb la resta de la seva política. Per aquesta raó, Sobrec~ués 

5. SOHKEQI!IS 1 VII>rlI.. Süntiago (1952). "Los orígenes de la revoluci6n cakilanti del siglo XV", Fstildios 
cle Historb ~~fvclernu. niiiii. 11, ~riiciuit :iI c~ ta la  riiiib el títol "La crisi política a les (:orLs de l . i í  r -1  r í X "  dins 
~013111:Q~;I'.~ 1 VIIIAI..S. i S O I ~ R I ~ Q I I ~ S  1 <:ALI.IC~, J. (1372). La Guerrrr Ci~jil cntcdc{~icr clc~l s < ~ l c  
YI:lI:ircelona: 1:diciotis 67, Vol. 1. p. .il-127. L3 cita és de Iri p. $1 d e  la versi6 ~atalrina. 

6. SO~~REC)I'I'.S 1 VI1)AI.. Siiiti:igo (1960). "Políticd reiiienm d e  Alfonso el Mtignániiiic: cn los Ultiiiios 
:iÍios dc su reinado í 1 i t7-1 i í8)". Aririles ciel Irutituto ((L. Esl~ln'ios Go.llrrc.~errses. nuiii. XIV. p. 11--152. tr~du'it 
:iI ciii:il:i :iiiih cl tíiol "1.a políticii rciiienca de 1:1 iiionarqiiia en tcnips d'Alfons el Mrignini~ii" dins 
~ 0 l 3 1 1 1 : ~ l ~ f i ~  1 VIIIAI.. S. i sOI~I<I:Q~:IS 1 CALLIC¿>. J., La GIIL'I,~CI C.ilti1 C L I I ~ I I ~ I I I C I  clc,(>I sc?,qlvST.. .... p. 11-30. 

-. SOI3III:Ql I ~ S  1 L'i~I)AL. Sariiiago. .'La polítirii reiiiensa ...", p. 37. 



va iniciar el seu estudi analitzant la relació que tenia la qüestió remenga amb h 
de les lluicions de jurisdiccions senyorials perque, segons ell, "el Iluisme com- 
portava l'alliberament de la reinenga i de les altres obligacions abusives, ja que 
la reialesa no admetia aquella mena de servituds dins els seus dominisnH. 

Malgrat aixb, M. T. Ferrer Mallol, en un article dedicat exclusivament a l'estu- 
di de les lluicions jurisdiccionals, afirmava que aquestes sovint s'havien confós 
errbniament, al seu entendre- amb l'alliberament de la població adscrita perquk 
tots dos processos es van produir contemporaniament i perque tots dos afecta- 
ven als pagesos de remenca? A més a més, assegura que "les servituds persistei- 
xen en els masos del doinini reial durant el regnat de Martí l 'H~m5"~" i que, ger 
tant, no és pot afirmar de cap manera, que les persones propies s'haguessin alli- 
berat si haguessin passat a formar part del donlini reial. En tot cas, i segons &l. 
T. Ferrer Mallol, la lluició jurisdiccional no va ser ben acollida pels pagesos de 
remenga. De fet, la seva actitud seria logica, aquesta redernpció no els benefi- 
ciava en absoliit perquk ells seguirien estant adscrits als seus senyors, i, per con- 
tra, els perjudicava economicament perque havien de contribuir a reunir els 
diners necessaris per pagar les lluicions". 

En la meva opinió, s'ha de distingir molt clarament entre la lluició de juris- 
diccions promoguda per la monarquia que pretenia recuperar la jurisdicció dels 
pobles venuda pels seus antecessors, i la redempció dels reinences que havien 
de contribuir, com a part del "poble", en la redernpció de la jurisdicció pero sense 
que aixb tingués res a veure amb la seva propia condició jurídica personal. 

Sobrequés, en el ja esmentat article dedicat exclusivainent a la política 
remenga d'Alfons el Magnanim durant els últims 11 anys del seu regnat, va deli- 

H. SOBREQIIÉS 1 UDAL, Santiago. "].a política reiiienga ...". p. 12. La redacció castellana de  I'article 6s 
iiiiis tasath~a: "la realeza repudiaba tales serviduiiibres en sus doiiiinios". S~BIIEQUÉS 1 VlIMI.. Siniiago. 
"Política reiiiensa ..."? p. 151. 

9. FERRER 1 MALLOL. b1.Teresa (1970-71). "El patriiiioni reial i la recuperació dels senyorius jurisdic- 
ciontils en els eslais <:atalano-Aragonesas a 13 fi del segle X i V .  A~iuurio de Est~ldios Afedie~nles, núiii. 7. esp. 
p. -i30-436. 

10. Així riiateis Iio ha coiiiprovat Xavier Soldevil:i en els seus estudis sobre la vila reial de  Torroellti de 
hlon~grí: els seus registres nolarials consignen redeilipcions de  reriiences concedides pel rei o els seus repre- 
seniants, Xavier SOLDEVILA (1999). "Masades i s e i ~ ~ i ~ u d s  a Torsoella de Monlgrí i la sevri coriiarca (1290- 
13 iO)". dins R. (:ONGOST 1 L. 1'0 (eds.). Ho~izes, iiz~tsrses. t~ist6rirr. La Crztrzl~irz~a del riord-est íseg1es.V-N. 
Barcelona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la IJniversitat de Girona-I'ublicacions de I'Abadia de 
klontserrat, p. 32-123. En el capítol dedicat a les redeiiipcions de  la meva tesi doctoral tariibt. he indicat que 
alg~inesde les cartes de redernpció conservades a I'arxiu d e  I'Aliiioina van ser concedides pcl rei o per algun 
representant seu. 

11. Cal assenyalar. pero, <lile no tot el procés de  lluiicions jurisdiccionals va ser negatiu per als reiiien- 
ccs ~ C S C ~ L I ~  va posar-los en coniacte aiiih els juristes i comissüris rcials que proiliovien :icluestes redeiiip- 
cions. Aixo va coniribuir a que els reiiiences prengiiessin conscienci;~ de la scva injusia situació i a <liie s'ins- 
piressin en els passos a seguir per 3 13 sev3 propia redeiiipció pcrsonal coili a col.lectiii. FEKI1EII I MALIIII., 
Al.'lCrcsi. "El rxitriiiioni reitil i la recupe~ició dels senyorius jurisdiccionals ...". p. 1.35 i VICENS VIVES. 
~ ~ L I I I I C .  Historirl (le los reii~crw(ts. 



niitar tres períodcs consecutius. El primer el va anonienar "La priniera etapri filo- 
renienca (1*k48-1~t52)". En aquest període, el rei va autoritzar per priiiiera vega- 
&, 1'1 de julio1 de 1448, les reunions de remences per tal que poguessiri tractar 
de la supressió dels mals usos, nomenar síndics, i distribuir i recaptar els 100.000 
florins que els síndics remences li liavien proin?s a canvi del seu ajut. Segons 
Vicens Vives, ainb aquesta decisió la Corona donava casiicter legal a les reivin- 
dicacions pagesesl:. 

Aquestri autorització del rei va provocar molt malestar entre els senyors que 
cc~risideraven que, d'ayuesta manera, el monarca es posava en contra dels seiis 
interessos. Al.legaren, a niés a inés, que els representants dels reniences anaveri 
de poble en poble revoltant la gent i els deien que ja no podien ser obligats ri 

prestar horrienatges. A finals de I'any 1449, els pagesos van presentar una deiinari- 
da judicial contra els seus senyors, que va ser acceptada formalment per h 6ort. 

A conseqü?ncia d'aquesta litis, els senyors es van reunir i van acordar no 
acceptar l'existhcia del plet, tot negant així competencia judicial a la Corona en 
acluest afer. En aquestes assemblees sembla que els senvors tambe van decidir 
exigir "a llurs vassalls remences la reconeixenga de llurs oblijiacions", de tal 
minera que l'any 1449 13 lloctinent del rei, la reina Maria de Castella. va prolii- 
bis expressament als senyors que obligiiessin els seus pagesos a fer aquesta nicriri 
de reconeixements". 

En aquest sentit, Vicens Vives explica que I'any 1449 els inembres de la 
Diputació i del Consell de Cent van comunicar a la reina Maria que els cornissa- 
ris "o instigadors" dels pagesos remences, entre d'altres coses, "predicaban liher- 
tad de piiyeses y abolición de juranientos y homenajes y divulgabrin que -ya izo 
seríci~z jamds ohligaclos a pagar censos ni prestar c~ialquier otm ser1 lidumhre". 
Tanriiateix aqiiesr estudiós apuntava que potser no es podia generalitzar riqucsla 
afiriiiació dels diputats a tota la massa remenca perqu? les seves reunions paci- 
fiques i les seves aspiracions sobre els inals usos no h confirmen. Més aviat s'in- 
clina a pensar que l'afirniació podia ser deguda a una actitud preeoncetauda des- 
tinada 3 disminuir la confianga de la Cort en els reinences". 

El segiient pesíode establert per S. Sobrequés es el que titula "I'eríode de 
vacil~lacioris (1452-1455)". El títol és prou clar pesque entre aquests anys la 
Corona va vacil.lar entre els senyors i els remences o, iilés ben dit, va canviar 
repetidariient d'opinió Vers el mes de ~naig de I'any 1452, la Iloctinent, corn se111- 
pre en noiii del rei, va restablir I'obligació dels pagesos de remenga de prestar 
lionienatges i reconeixements de do~ilini als seus senyors. Aix6 fa pensar a 
Sobrequés que "iiiolts propietaris es devien apressar a fer reconeixer a llurs vas- 

12. VIí:I:\S VIVES. J:iuiiie. Nistortc! cric los ri.iizclirscrs .... p. 51. 
15. ~ 0 1 3 i l l i ~ l ~ l S  I VII>AL.. Siiniiago. ..l.a políiic~ reiiieric:~ ...", p. 25 .  
1 t .  VI(:ENS VIVES. Jiiuiiic. Ilistoritr c/c, los r~~i~lcirscrs ..., p. 53. 1.:i cut-siv;i c's del ii>iiicis Viceris 
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salls camperols l'obligatorietat de les prestacionsn'j, provocant, logicament, les 
queixes dels remences. 

Poc després, el 30 de marg de l'any següent, la reina Maria torna a prohibir 
als senyors l'exigencia d'aquests reconeixements dels seus hoines propis. Llavors, 
van ser els senyors els que es van queixar i van sol.licitar la suspensió d'aques- 
ta ordre. Aquesta nova suspensió arriba el dia 15 de julio1 de 1453 i en ella s'o- 
bligava als pagesos a prestar "als dits senyors les dites regonexences e sagraments 
e homenatges e totes altres coses que éssets tenguts e acostumats fer e pre~tar"'~. 

Sembla que els hoinenatges es van exigir en alguns doininis. En aquest sen- 
tit, Blanca Garí explica que dos docuinents datats a gener-maig de l'any 1455 
recullen la sentencia del iloctinent Joan de Navarra per la qual es condemna a 
alguns pagesos de Sant Pere Pescador a sotmetre's a la reinenga, cosa que 
aquests van fer tot reconeixent ser hoines propisi7. 

De nou, el 5 d'octubre de l'any 1455, Alfons el Magnanim, confiat que la seva 
posició estava assegurada per la insta1,lació de la Busca al govern de Barcelona 
i un grup de fidels a les Corts, va publicar una Sentencia Interlocutoria suspenent 
provisionalment la prestació dels mals usos i les servituds18. Així li havien sol.lici- 
tat, l'any 1450, els pagesos en un requerinlent presentat pels representants dels 
reniences amb totes les seves demandes. A més a més, el monarca declarava "el 
renienga en possessió immediata de la llibertat que reclamava"'? Aquest fet marca 
l'inici del tercer període establert per S. Sobrequés, "Segona etapa filoremenga 
(1455-1458)". 

Aquesta sentencia va suposar un "cop duríssim" contra els nobles i eclesih- 
tics que no havien volgut votar un subsidi de 400.000 lliures a les Corts tal com 
els havia demanat el monarca. Certament aquesta sentencia els va trasbalsar i, per 
aiiub, van acabar acordant el subsidi requerit i a canvi, Alfons el Magnanim altra 
vegada i poc després2", va tornar a suspendre la sentencia de 1455 per aconten- 
tar els senyors. Encara que aqiiesta decisió va enfortir la posició dels nobles i 
eclesi2stics que van fer fracassar les Corts de 1454. 

15. SOBREQIIÉS 1 VIDAL. Santiago, "La política retiienga ...". p. 29. 
16. SORREQIIES 1 VIDAL, Santiago, '.].a política renienca ...". p. 31. 
17. GAR~, Blanca (1980). El señorio de Ver~t~~lló. Historia de las fainilins Req~lesens. C U I Z I I ~ Z L ~ ? L ~ ~  1 '  

Perrcit~zórl. que l o p o s ~ ~ ~ a - o ~ ~ .  Venralló: Casa Pen-anión, p. 86. 
18. Segons J. Vicens Vives: "es tiiuy posible que fuera Juan d e  Wavarra. de acuerdo con sus consejeros 

catalanes, el priiiiero en propugnar la fórniula radical contenida en la Sentencia Interlocutoriri dada por su 
Iiermüno el 5 de octubre d e  1455 ...", VICENS VIVES, Jaunie (1953). Jzta~t 11 de Ara,qói'l (1398-1479. 
Mona,q~iici q1 re~~ol~rció~z en Ici España del siglo XV. Barcelona: Teide, p. 174. 

19. VICEYS VIVES. Jautiie (1956). Els Trc~sttcii~zai-es (sígle 'W). Riografies caialanes. Barcelona: Teidc. p. 
33, (Waducció cristellana a VICENS VIVES. Jaunie (196 t ) .  Los Trrrstcíi?znrr<s qt Ccttfll~r~irt (1410-1479). IIins 
M E N ~ ~ N D E Z  PIIIAL, Raiiion (director). Historicl de Espaii~!. Madrid: Espasa-lrilpe. 

20. "Sabeiiios que poco tienipo despues. sin precisión d e  fecli:is, el Soberano rectificiitxi una vez iiiis, 
y era ya la tercera l. ..]" SOBRI:QIJÉS 1 VIIIAL, Santirigo. '.Política reiiiensa d e  Alfonso el h1:igninitiio en los 
úliiiiios anos . . .", p. 1-18. 



En paraules de Vicens Vives, "davant aquesta an1en:i-a feudal, la monarquia 
abci~ava definitivament el partit dels sindicats agraris"". El 7 de setembre de 
1457, el Magnhniin va revocar l'esnientada suspensió, tot proclarnant de nou la 
sentencia de 1455 que suspenia els nials usos i la semtud a les terres catalanesE. 

El lloctinent del rei, Joan de Navarra, i futur Joan 11 de Catalunya, va proniul- 
fiar e1 seu contirigut pel Principat amb un pregó datat el 14 de gener dc 1458. En 
aquesta sentencia -cal remarcar-ho- es feia constar explícitament que es suspe- 
nien la redempció de persones, l'eixbrquia, la intestia, la cugúcia, l'hrsia, les 
entrades i les firmes d'espoli forgades. A inés a més, i en diverses ocasions, 
aquest lloctinent va enviar ordres als seus oficials insistint en la validesa dels 
decrets del re1 Alfons relatius a la suspensió dels mals usos. Així ho  va fer. per 
exeniple, amb el pregó de l'any 1457. També va haver d'enviar exhortacions a 
rilguns senyors que no  conlplien h sentencia, tal i com succeí el 15 de desenibre 
de 1458 amb el vicari general de la dibcesi de Girona'?. 

Aquesta darrera sentencia del 9 de setembre de l'any 1457, ja no va ser revoca- 
d3 per cap dels seus dos successors abans de l'alcamenr armat dels rerriences de 
I'zany 1462. En teoria, dones, la senlitud i els mals usos quedaren suspesos a 
Catalunya l'any 1.257-'. Tot i que val a dir que, segons I'ons Guri, que, per riltra 
banda, qualifica de parcial a Joan de Navarra, "no coneixem cap jurista coetani que 
en la seva obra tingui per legítima la sentencia interlocutoria i ben pocs en parlen"". 

Anys més tard, pero. i quan els reinences ja havien acabat el seu pritner alca- 
ment, el rei Ferran II", en la primera Cort de Barcelona de l'any 1481, va accep- 
tar la constitució "Con1 per lo Senyor" pressionat pels senyors i a canvi (de riou) 
d'un pagament de 300 000 lliures. Ainb aquesta constitució es derogavr~ 13 
Sentencia Interlocutbria d'Alfons el hlagniinim de l'any 1455 i, per tlint, es rcvo- 
cava I'abolició dels mals usos i de la servitud i, així, es retornaven als senyors els 
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nionrirr3 <:;ilOlic aiiil~ i\ntoni IIovira i Viqili. 1:nsic I3agtiC i lilias Scrra al ~i i~i tcis  voluiii p. 557-565. Vegeu 
triiiil?C sohrc :i<]uesiri pi>l?niica entre Viccns Vives i l<o\.ii.ri i Virgili LII!xO% I.l.~>I<El'. Josep M. (109:;. J(r!~i11c 
Vicc~ls i ITi3cas /19lO-lOL>OI. ( . i r 0  htogrc!fio i~itel~lc~ctricrl. I3:ircelon;i: 1:dicioris 61. p. 5 i i SS. 
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seus drets sobre els remences2'. D'aquesta manera. altra vegada i almenys en  teo- 
ria, la servitud tornava a existir de  dret a Catalunya des de I'any 1481, tot i que 
amb la clara resistencia i oposició activa dels remences. 

Els efectes d'aquesta constitució són molt irnportants perqu2, en paraules de 
Vicens Vives: "su aplicación iba a encender la hoguera de la revuelta campesina 
en un plazo inferior a tres años"'! ES a dir, segons aquest historiador, la imposi- 
ció d'aquesta Constitució "Com per lo Senyor" que demostrava "el triomf de  la 
reacció aristocr2tican, va comportar "consequ2ncies funestíssimes" perqu2 "tan 
aviat com els procuradors dels senyors intentaren aplicar la nova constitució, els 
remences reaccionaren de  forma violentanL3. Així les coses i seguint el planteja- 
ment de  Vicens Vives, la imposició de la Constitució de  1481 explica i justifica 
I'algament i la revolta liderada per Pere Joan Sala I'any 1484, que va donar lloc o 
va ser coneguda com la Segona Guerra dels Remences. 

La íübertat, eis mais usos i les guerres deis remences 

En opinió de  bona part dels medievalistes, els mals usos i, especialment, la 
seva aplicació pr2ctica han estat considerats el motiu principal pel qual els 
remences s'algaren en armes contra els seus senyors. El principal precursor d'a- 
questes teories va ser Jaume Vicens Vives que ha estat seguit per la majoria d'his- 
toriadors posteriors. Un d'ells, P. H. Freedman, per exeniple, ho  manifesta així: 
"per molt diverses que fossin les causes, la qüestió central que es debate en  la 
Guerra Civil catalana fou l'abolició de la senlitud pagesa"" o,  inés claranlent i 
categbrica, "la principal causa per la qual lliiitaren els pagesos durant la guerra i 
durant les primeres agitacions fou I'abolició dels mals usos"". 

27. "Ah la present Constitucio revocani, e anullaiii la dita scnientia Ide 1.4551. e voleiii, e ordenaiii. que 
los Senyors Alodi~ris, e directes d e  las dilas reiiiensüs sien tornats, c d e  preseni tornan a<]uells en acluellri 
possessio, o receplio de tots censos, lascas, jovüdas, senrituts, e altres drets. us, e exercici d e  aquells. en que 
eran abans de la proiiiulgalio d e  la dita sentencia". (1995). Constitc~tioiesj~ altres drets clc Cc{tballt~zyrr coliz- 
pihts eje i ~ i r t ~ ~ t  del ccipitol de COI? LXi,VI. De lcrs Cortsper I r  S.C. Y R.fifc1jestc4t del rgv Do11 Philip WNostre 
Ser~.vor celebradas en 161 cizftat de Bc~rceloie~f. a ~ ~ j s  ICID. Barcelona: Generalita1 d e  Caralunya. Textos 
Jurídics Catalans. Vegeii taiiibé SERRA I&F<>I.s. E. (1967). "Alguns docuiiienis reials sobre cl plet d e  les 
reiiiences", Ho11zai26fje a Jai~ize Wce~ls Vities. Barcelona: [;niversidad d e  Barcelona. vol. 11. p. 667-668: "coiii 
per lo Senyor Rey don Alfonso d'alla recordücio, oncle e prcdeccssor noslre, fos suda  donada Iiuna 
Sentencia Interlocutoria sobre lo fet de les reiiiences e acluella sia conirri Constit~icions d e  Cathalunyü. usos. 
practiques e consuetuts del dit Principat, aquella ditü Sentencia :ib la ditli Constitucio per nos con1 dit es ferü 
revocada e anullada haverii". 

28. ViCENS VIVES, Jauiiie, Historia de l m  rc~iizeilsrrs ..., p. 120. 
29. VICENS VIVES, Jauiiie. Els Ti.crstdrizarcs ..., p. 223. 
30. FREEDiviAN, P.1-l. (1993). Els oriqeils de ln sei.c~itrldpr/,qesrt CI Iri Certcrllfi~qrr lil@di~iYll. Vic: liuiiio edi- 

toriül, p. 210. 
31. FKEEI)iMAN. P.11.. Els oriqciu r[c Iri soibite!el .... p. 213. 



Segonsaquestes teories. doncs, la persistencia dels irials usos i dels altres atm- 
sos als que es veien sotinesos els pagesos lligats a la tersa niitjangant el vincle 
senil, va provocar i justifica I'alcainent armat dels reiiiences. 

hlalgrat que els liistoriadors inedievalistes que lian estiidiat els remences i les 
seves guerres solen consignar els decrets i sentencies promulgats per Alfons el 
MrignSniin (especialment la Sentencia de 1457 i el pregó del lloctinent de 14158) 
no especifiquen ni aclareixen si aquesta es va arribar a aplicar i a acatar; es a 
dir, si rerilnient els mals usos i els homenatges van deixar de  cobrar-se i vrin des- 
apargixer. Per contra, segons Freednian, "a vigílies de la seva extinció, la semi- 
tud rio era un terme artificial, sinó un conjunt real de  condicions que provoch 
la guerra pagesa inés Ilarp i reeixida de 1'Edat Mitjana i de  la primera prirt de 
1'Edat hloderna"". 

fis per tot aix6 que, donada la importancia que past dels histosiadors ~iiedie- 
valistes han donai. als inals usos per a explicar i justificar el confiicte bel.lic, pot- 
ser caldria revisar la docuinentació i intentar coinprovar si aquesta darresa 
Sentencia del hlagnanim va ser acatada realment i, per tant, coinprovar si 6s cert 
que, pocs anys abans de l'inici de les guerres remences, els mals usos havien dei- 
xat d'aplicar-se sobre la població reinenga catalana. 

I'er fer-110, analitzem I'aplicació prjctica dels mals usos i la quantitat de docu- 
iiients de reconeiaement d'homenatge -1iiitjangant els qiials, recordem-ho, s'en- 
trava o es confirmava la pertinenga a la sen~itud- en  el doniini senyoriril de 
I'Alinoina del Pa (le la Seii de Girona. La docuiiientació generada en aquest.1 iris- ' 

titució permet estudiar no noniés el nonibre de vegades que va cobrar en con- 
cepte de mals usos sin6 con1 va evolucionar la seva presencia, i el 1n:iteix 
poderii dir dels reconeixeiiients de doriiini o hoiiienatges que va anar rehent 
dels seus adscrits 

L'Aliiloina de Girona cobrava dels seus homes i dones propis els següents 
iilals usos. la redeinpció de persones, la intestia, I'eix6rquia i la firrna d'espoli for- 
cada. Reitero que no  he trobrit ni cap plgament ni cap referencia a cap pagiriient 
efectucit en concepte d'jrsia ni de cugúcia. 

El rei Alfons el hlagrZiniiii, com ja liein dit. va suspendre provisionaltiient 13 

prestació dels mals usos i de la remenca el 5 ci'octubre de  1455, tot i que poc 
després va anul.l:ir aquesta suspensió. De nou, el 7 de setembre de 1457 va res- 
kiblir-la tot especificant que quedaven en suspens la redempció de persones, I'ei- 
x6rquia. la intestiri. I'arsia, la cugúcia, les entrades i la firma d'espoli foi-cada. 

Els ii~aniials de comptes dels pabordes de 1'Alinoina corresponents als ariys 
1455-1456 i 1456- 1457 no ens lian pervingut, pero sí el manual de l'any 1357- 

52.  V l t l ~ I ~ ~ l ~ \ l z \ X .  l'.l l . ,  Eis or~gc~is  ¡o s ~ i * [ ~ i t ~ f ~ i  ..., p. 21 t 
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1458 que és, a més a més, el que coincideix en el temps ainb la suspensió del 
Magnaniin. En aquest llibre de comptes és on apareixen consignats els darrers 
pagainents efectuats en concepte de inals usos pels remences de 1'Almoina del 
Pa de la Seu de Girona. Pero cal assenyalar que la seva presencia és gairebé sim- 
bolita. Només hi ha dos assentaments que en consignin: Una dona de Campllong 
va pagar per la "intestia ho exorquia" d'un fill seu, 12 lliures, i un noi de Cassj 
de Pelrjs que, segons el paborde "no era cap de mas", es va redimir de la insti- 
tució a canvi d'un pagament de 10 florins d'or d'Aragóg3. 

Tot i aixb, val la pena recordar que els anys anteriors (pels quals s'ha con- 
servat la documentació, lbgicament), el nombre de pagaments per les redenip- 
cions i els altres mals usos ja havia anat disminuint considerablement. De fet, les 
últimes firmes d'espoli forqades pagades es troben consignades al manual de 
l'any 1452-1453, i cal pensar que els homes i dones propis tinents de mas es 
devien seguir casant amb persones d'un altre domini. 

Als llibres de comptes dels pabordes dels anys posteriors a la Sentencia 
Interlocutbria i la seva reimposició, l'any 1457, no hi ha consignat cap pagament 
per inals usos i aixb que s'han conservat els corresponents als anys 1459-1460, 
1460-1461, 1462-1463, 1470-1471, 1472-1473, 1478-1479, 1479-1480, 1483-1484, 
1484-1485, 1485-1486 1488-1489, i 1489-1490, 1496-1497, 1498-1499%. 

Només al manual de l'any 1462-1463 hi ha un assentament que consigna el 
pagament de mitja lliura de cera efectuat per Pere Guardiola, alies Corredor, de 
La Bisbal, en concepte de reconeixement de domini a 1'Alinoina. Cal advertir, 
perb, que ho fa d'acord amb el que havia quedat establert en l'homenatge que 
havia prestat a la institució l'any 1443 i així ho especifica l'assentament del llibre 
de comptes: 

"pro rccognicionem doniini facit, anno quolibet, dicte Elemosine in festo I'ascc 
mediam libram cere ut patet in instrumento dicti honiagii per ipsum prepositi dis- 
creto P. Sala, olim procuratori dicte Elemosine, in posse notari de Ilpiscopali, XlIlI 
mensis januarii, anni MCCCC quadragesimi ter~ii"~;. 

Aquest pagament, doncs, correspon al d'un cens previament pactat i fixat i no 
a una nova aplicació d'un mal ús o d'una altra exacció derivada de la servitud. 

Per tant, poden1 afirmar que a partir de l'any 1458, després de la prohibició 
del Magnanim i del pregó del seu lloctinent, Joan de Navarra, fent pública la sus- 
pensió dels mals usos, a 1'Almoina del Pa de la Seu de Girona ja no se'n van 

33, AHG, Ilospici. núiii. 53 (1457-1458). fols. L v. (Cassh d e  la Selva) i LXII v. (1.3 Pera i .Zk1dretii~n)-3). 
respectivanient. 

34.  lo^ i que val a dir <lile en aquests llihres prictica1iien1 taiiipoc no Iii lia p:igariients pcr Ilu'isiiies i 
<lue e1 pahorcie consigna en iiiés &una owsi6 C I L I ~  a causa de  la giie1i.a no pot iirrcndrir algiincs rendes o 
<lile té por d'anar a algiines de les seves parrbcluies. 

35. Al lG.  IIospici. n h .  58 (1462-1 463). fol. XXX v. 



cobrar iiiés (o si més no. no  es v:in consignar per escrit, pero seria francriiiient 
improbable que no  s'haguessin consignat). 

L'últiiii pergainí consen-at a ltarxiu de la mateixa Almoina del Pa que consig- 
nri una redempciti va escriure's el 4 de juny de 1431. El seu contingut ens infor- 
iiia que l'abat del monestir d'Anier va concedir la llibertat a Francesca, filla de 
Pese Maset, difunt, i d'Elisenda d'Ainer, a crinvi dels acostiimats 2 soiis i 8 diness 
perque s'liavia de casar amb Guerau Savarich de la parrbquia de Sant Dalriirii, 
que era liome propi de 1'Almoina-'. 

Aquesta desaparició de l'aplicació dels inals usos de la documentaci6 de 
I'Almoina de G~sona senibla confirmar el compliment de la sentitnciri del 
h1agnSnii-n de l'any 1457. Tanmateix, vegein que passa aiiib la docuiiientaci6 
generrida per altres doininis. 

En altres senyories de la rilateixa di6cesi de Girona, les redeiiipcions i els 
altres riials usos clesapareixen de la docuinentació un temps abans Aqiiest és cl 
cas, per exeinple, de la fanúlia Rell-lloc de Gironri. I'últiiiia redeiiipció docu- 
mentada que va concedir a un dels seus honles propis correspon a I'any 1 i37'-. 
El 20 de noveml9re de l'any 1443, l'abat Riiiion del iiionestir de Sant Esteve de 
Hanyoles, va redimir de les sesvituds personals a Pere Argelaguer, bracer de la 
parroquia de Sant Esteve de Banyoles. fill de Joan Argelaguer i Margrisida. pcr 6 
florins d'or d'Aragói". Al Diplomatan de BazL>toles, que recull docunients de l'ac- 
tual coiiiarca del Pla de llEstany, la darrera redeiiipció ressenyada porta la data 
del 7 de febrer de 1452 i va ser concedida pel prior de Santa Maria cl'(>lives; la 
penúltiiiia 6s de l'any 14.14 i la vri cobrar el senyor del c:istell d'Espasens-" 

Per alrra part, l'últinm enfranquiinent del conjunt de documents transcnts pcr 
M. Golol~ardes va escriure's el 9 de juny de 1412, per deixar constincia que el 
vescoiiite de Rocabertí i senyor de Cabrenys havia rediiilit un inercader de 
Ikrpinyh, pero fill d'un liome propi seu, per 13 lliures i 15 sous melgoresos"' A 
l'inventari de 1'Arxiu Ilist6ric Municipal de Calella. 13 darrera redeilipció ressen- 
yada correspon al 30 d'octubie de l'any 1455". Pel que fa riils pergiinins custo- 
diats a 1'Arxiu IIist6ric "Ikiel Fita", consta que el 5 d'abril de 1453, Antoni I'iiig, 

36. Al)(;, pergs. l'i:i :\~IIIU~II:I, 13riinyol:i. núiii. 81-, 
5:. I:I(I<NA,LI)I:% 'I'R;\HAL. Joscp i 1995). l'riu&~i~zílici ccitrthrltr ii~c~ciieial. Els Bcll-lloc rl~o C;irorio 1267 

15.5.5. lI:irccl(in.i: Ajunttiiiicnt de (;irona-Piit~lic.icions clc l'.4txidia dc hloniserr.ii. p. 352.  
38. I~I:I~S.~XI)E% 1 I'RABi21.. Josep i E'EIINANIIEZ 1 1'11.21%:\L. J .  (1080~. hitvlrttri? deisper~rrr~iiris clc~l,fiiris 

,ZTc~l%(tder Ikll-lloc c k  I'Ar-~ilr iiistoric .1í~iiiiciprrl c k  Corricllci ric L1ohrt;qrrt (s. .U-,iL'IIIi. Harcclonri: Fiiricl:iriii 
Nogiie~i, ~ 7 .  13 í. 

59. (:ONS?:4KS. I.luis (1001).  Diploi~iutcrri dt~ B~ri~j~olrn. Ikinyoles: (:entre d'Estudis (:oiiiarc3ls dc 
1l;iriyolcs. vol. I\-. dociciiienis níiiiis. 11 18 i li!O.i respecti\riiiicnt. 

t!i .  (;OI.O13AKIII:S. hliclucl í 19'51. Els wr~tcnces diiis ( 2 1  ~ ] L I L ~ ¿ / I . L >  d~ 10 p~r,y<.ii¿i ccttrikuri~i,firis el sc[qlc~ SI: 
I'cr~iladri: liililioteca I1:il:iu de I'eK~l:idii. Vol. 2 .  p. 179-180. 

t !. (;iiiIlct-.i hlicci'. domcll dc (:ristell6 íl'liiiipuries. procurrid;)r clt. ];xiri .\liccr rccliiiiir ;I J<xin I>:I~III:IL~. 
oriiincl ilc I:i \nl: de (::ipispre. pcri) residen1 :i Sanu Xlririri cle 13:id:ilc:n:i. senyor úiil i propici:iri iicl i:tus 
I ) : i I i i ~ i i ~  clc ( :~[xIs~I-c ~ L I C  esta\':i dcrriiit cii 1;i se\.:i 1113jor ~xiri. per 1 2  lliiires i 2 SOLIS. I'ONS I (;IlRl. J.\!.. i 



procurador del noble Bernat Joan de Cabrera, va redimir a Elionor, filla de Joan 
Tria, batlle d'Arenys, i Margarida per 50 sous". 

Finalment, i sense cap intenció d'exhaustivitat, analitzem el contingut dels 
registres notarials d'un notari de Girona, Nicolau Roca (pare)'j. Als seus dos lli- 
bres corresponents als anys 1456-1457" hi ha enregistrades quatre redeinpcions 
concedides per diversos senyors: el monestir de Sant Pese de Galligants, el de 
Santa Maria de Riudaura, un cavaller de Girona i el senyor de la Casa de la Val1 
dlEncies. Al manual dels anys 1457-1458*, només n'hi ha una, concedida per uns 
ciutadans de Girona. Dues d'aquestes redempcions corresponen a l'any 1456 i les 
altres tres, al 1457, pero no n'hi ha cap datada el 1458'" La Sentencia 
Interlocutbria del Magnanim es va dictar (o datar) el 9 de setembre de l'any 1457, 
com ha estat repetidament dit, i el pregó del lloctinent que l'esbombava per 
Catalunya, el 14 de gener de 1458. Per tant, no és estrany que dos d'aquests 
enfranquinients siguin posteriors al dictat de la sentencia que els abolia -no obli- 
dem que el monarca era a Napols-: un es va enregistrar el 29 de setembre i l'al- 
tre, el 29 de novernbre. Pero, el que és més important és que, de nou, les 
redempcions desapareixen de la documentació d'aquest notari gironí des de l'any 
1458, quan el contingut de la sentencia segur que ja havia arribat als pobles i sen- 
yories feudals de la diocesi gironina. 

Per contra, Pons Guri afirma que després de la sentencia de 1457 es van 
seguir fent "establiments amb adscripció dels pagesos a masos o bordes i les 
reconeixences o confessions d'l-iomes propis i solius", tal com ho constaten els 
fons notarials "dels termes dels castells de Montclús, Montpalau i Palafolls i en 
instsuinents d'altres notaries afectants al inonestir de Breda"4'. Tot i que al meu 
entendre, una cosa no treu l'altra. Vull dir, és logic que els establiments es seguis- 
sin fent com abans, entre d'altres coses, perque algunes cl2usules estaven fossi- 
litzades, i els reconeixeinents d'homes propis es van seguir fent fins i tot després 
de la Sentencia Arbitral de Guadalupe. Pero Pons Guri no especifica si es van 
seguir aplicant els mals usos o no. 

RODRIGUEZ BLANCO, J. (1990). Iizueizlari dels perga~~zii?~ cle 1 'Arxi~r Hisloric IVL~ izicip~il de Calell(1. 
Barcelona: Fundació Noguera, p. 185. 

42. IQNS 1 GURI, J.M. (1984). Ii7iiei~tari delspergaiizins de I'Ali~iu HiStOric 'iFidel Fita"d'Areiqls de Mar. 
Barcelona: Departament de Cultura d e  la Generalitat d e  Catalunya. p. 284. 

43. La tria d'aquest notari en  particular únicariient respon a que s'han consenrat els seus registres corres- 
ponents als anys 1456.1457 (2), 1457-1458, 1458, i 1458-1459, coetanis, per tant, a la Sentencia Interlociitbria 
del Magniinini del 9 d e  setembre d e  l'any 1457 i al pregó del lloctinent del 14 d e  gener d e  1458. 

44. AHG. NoLaris, Girona-l. núiiis. 450 i 451. 
45. AHG, Notaris, Girona-l. núiiis. 452. 
40. Al registre d e  l'any 14  58 (AHG. Notaris, Girona-l. núiiis. 453) n o  I i i  ha cap redeiiipció ni cap Iioiiie- 

natge ni cap referencia als iiials usos ni la servilud. 
47. PONS 1 <;URl. J.M.. "Moiivlicions j~~rídi<]iies ...". p. 269. nottl 13. 
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Els homenatges i el .  reconeixements de domini 

L'rUmoiria del Pa de la Seii de Girona havia anat exigint i rebent honieriatges 
i reconeixenients de domini dels seus remences, tal i corn mostren els niolts 
documents d'aquesta mena que figuren entre els seus pergamins o en cls acres 
recollits en els seiis Llibres Mestres. Pero val a dir que I'últim pergaiilí, consewat 
al seu arxiu i resuinit 31s seus llibres niestres, que corisigna un honienritge es va 
escriure el 14 de febrer de 1939." Fraricesc Brescó i la seva esposa Margiricki, 
liereva i propietaria del mas Brescó de Borrassh van reconeixer ser persones pro- 
pies de 1'Aliiioina amb tota la seva descendencia i bens pesque la institucio Iiavia 
comprat el seu nias a Berenguer de Palo1 de sa Bald6rki 1, a més a niés, capbre- 
ven les seves terres. 

Els nianuals de comptes dels pabordes també solien consignar -sobretot des 
de mitjans del segle XIV- els liamenatges que el paborde rebia en noni de 1.1 ins- ' 

titució dels seus liomes i dones propis. L'úluma referencia a aquesta niena d'ac- 
tes també h trobem al manual de I'any 1457-1458. En aquesta ocasió, un rissen- 
tatnent ens inforiiia que un altre matrinioni de Borrrissii va prestar horiienatge a 
1'Almoina el 23 de maig de 1457'". El matek assentanient aclareix que el docu- 
rilent que recull aquest reconeixement es troba en poder de Joan Pmt de la nota- 
ria de Borrassa. Malgrat aquesta informació, si el pergiiní en qüestió va rirribar a 
I'asxiu de llAliiioina, com seria Ibgic pensar, no s'hi ha conservat. 

Val a dir, pero, que el nombre de referencies als homenatges i reconeixeriients 
de doinini rebuts per I'_AIinoina també havia anat disminuint en els llibres de 
comptes dels seus pabordes. El nianual de l'any 1439-1440 recull un bon noiii- 
bre de reconeixements -en concret, 11-, el de l44O-lr-ll, 6, i el fragnient con- 
sesvat de 1444-1445, només 2. A la resta de n~anuals no hi lia cap assentanient 
que es refereixi a les entrades o confirinacions de la pe r t inen~  a la servitud. 
Yoniés en el de lhny 1462 Iii ha el pagament d'aquell cens de ieconeixement, 
con1 acabeili de T eure. 

No scrnbla. dones. que 1'Almoina del Pa de la Seii de Girona aconseguls exi- 
gir el reconeixeiiient servil dels seus remences I'any 1 4 9 .  Ni tampoc riiés tard. 
quan, segoris S. Sobrequés. I'any 1452, després que la lloctinent tornes 3 establir 
I'obligació dels reinences de prestar homenatges i reconeixer la seva adscripció, 
els senyors devieri exigir-los el reconeixement de les seves obligacions. De fet, 
ni s'llan corisenJat pergamins que poguessin mostrar aquesta nova exig?ncia dels 
senyors ni els llibres de comptes consenlats la palesen. En conseqii?ncia. crec 
que es pot pensar que I'Alinoina de Girona o no va voler o no va poder tornar 
a exigir aquesta mena de reconeixements o, en tot cas, la documentació que va 
generar i conserv;ir no ho mostra així. 

18 xAl>(;. p c t #  1'1.1 Aliiioin,~. Horr,i\ha niiiii 119 
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A d'altres senyories de la dibcesi de Girona, la desaparició dels docuinents 
d'lioinenatge, reconeixements de doinini o juraments de fidelitat és, fins i tot, 
anterior. Aquest és el cas de  la fainília Bell-lloc de Girona, sobre la que J. 
Fernandez afirma que "l'any 1398 reberen els darrers homenatges i capbreva- 
cions, i a partir d'aquell moment exerciren molt esporadicament el dret de  la 
redempcióníO. Pero, de fet, a l'arxiu del fons Mercader Bell-lloc l'últim pergainí 
que consigna un reconeixeinent de domini, porta la data del 8 de novenlbre de  
1391. El seu contingut ens informa que Berenguer Terrós i la seva esposa 
Bernarda, de  la parroquia de Porqueres, van reconeixer ser homes propis i solius 
de l'abat Joan del monestir de Sant Esteve de  Banyoles, senyor del Castell de 
Porqueres, i tainbé li van prestar homenatge, a part de capbrevar el mas i les 
seves terres i especificar que estaven sotmesos a intestia, eixorquia, cugúcia i 
redempció de  persones5'. 

En el inateix sentit, la família dels Farners, amb propietats a l'actual comarca 
de la Selva, conserva un document datat l'any 1436, que constitueix l'últim home- 
natge que va rebre d'una dona propia seva5'. En el cas de la fainília Caraniany de  
Corga, el darrer l-iomenatge conservat al seu arxiu, data de l'any 1457 i en el1 
consta que un honie de Sant Pere Pescador va prestar reconeixeinent d'lioine 
propi i de reinenga perque havia estat condeinnat a fer-ho per una sentencia del 
23 de marg del mateix anyí3. Al Diplomatam' de Banyoles, l'últim hoinenatge res- 
senyat és el prestat per una dona al prior de Santa Maria del Collell l'any 1447%. 
El Cambrer del Monestir de  Banyoles va rebre homenatges de  persones de la 
parroquia de Sant Viceng de Camós fins l'any 1448ji. Pel que fa als documents 
conservats a 1'Arxiu "Fidel Fita" d'Arenys de  Mar, el darrer homenatge el va pres- 
tar un inatrimoni el 14 d'agost de  l'any 1424'". Finalment, l'últim docuinent d'lio- 
menatge transcrit per M. Golobardes es va escriure el 23 de febrer de  1404'-. 

Pel que fa a d'altres zones de  Catalunya coni, per exemple, el Collsacabra, A. 
Serra només troba docunients de reconeixen~ent abans de la Pesta Negrai? Al seu 
torn E. Gracia en documenta 7 abans de la Pesta i només dos després, a la Plana 

50. F E I I N ~ J D E Z  TMBAL, J. Uria,faiizíli~~ catalfi1rn 11zediei!al. Els Bell-lloc (le Giro~iri ..., p. 552. 
51. FERNANUEZ I TRABAL. J. i FERNANDEZ 1 TIIABAL, J.. Iriiar?tcrri de1spei;yrtilzins del foris;2.Iercnder 

Bell-lloc . . . . p. 305. 
52. GIFRE 1 RIBAS, Pere i SOLER 1 SIMON, Santi (1996). EIs Farrlers: z~assalls de seqtors i serqsois de 

pftgesos. CatZlleg doclri~ze~ital de I'Arxilr Farneis, Santa. Coloma de Farners, Consell Comarcal dc la Selva- 
Centre d'Estudis Selwtans, p. 138. 

53. GIFRE 1 RIBAS, Pere i SOLER 1 SIMON, Santi (1996). Pati,ii~zo??i i AKyizl. Iizz~entri~.i del.forrsputrir?zo- 
riirrl Cu~.ailzcrrq* de CorcZl. Segles2YIIIIILYy L3 Bisbal d'E~iipordi, Co1,lecció Fontanetuni-2, 1996, p. 96. 

54. <:ONYrANS, L. Diplorizatr~,? de B~ant'oles ..., docuiiient núili. 1108. 
55. Aixiu de la Corona d'Aragó. Hisenda, Mona.cals3 núili. 945. 
56. I'ONS 1 GUKI. J.M . Irzielilciri dels pergoi~zilis cie I'A,ivi~i Historie '.Ficlel Fitn ". . . . p. 25 1 .  

57. GOI.OBARI1ES. M. Els rei1zeiices diiis el q~iadre de lrprrgesirr catcilr~ria .... p. 170-171. 
58. SEHM I <:LOTI\, A. (1990). Lcr coilzr~ii~t~it rriml a lr Crztf~lr~rzqrr Medzei wl: Collsrrcahiu (s. XII-Xlrl). 
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de Vic"). Dels lia'bitants del domini que la Pia Aliiloina de PIarce1on:i tenia a 
Cornella, Sant Hoi, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jiist Desvern i Sant Joan Dcspi. 
Va rcbre 13 hornenatges abans de  la Pesta, 6 després del 1348, i cap d u ~ i n t  el 
segle XVd: . Per contra, la mateixa institiició va rebre els últinis liomenatges d'ho- 
nies propis, solius, vassalls i afocats lhny 1417 de les possessions que tenia al 
GarraP':. Tot i aixb, de les propietats que aquesta institució benefica tenia al 
Mareslile no s'lha conservar cap pergami que consigni un homenatge ni un paga- 
nient per mals usoss'. 

Conclusions 

A la vista de tota aquesta documentació sen~bla que la darrera suspensi6 dels 
mals usos i de la servitud dictada per Alfons el Magnanim l'any 1457 i promul- 
g:idri pel seu lloctinent i successor l'any 1458, es va acatar i conlylir a la diocesi 
de  Girona. Cal assenyalar també, que I'aplicació practica dels mals usos i dels 
altres pagarnents derivats directament de la pertinen~a a la servitud, havia anat 
disrniniiint a1 llarg de la primera meitat del segle XV (o que, si més no, havia dei- 
xat de  consignar-se per escrit). Seria molta casualitat que, precisainent tota aques- 
ta documentació hagués desaparegut.. . 

És per tot aix0 que cree que, en I'estat actual de  la recerca i per tal dc res- 
pondre a 1'interrog;ant inicial que dona tito1 a aquestes pagines, es pot afirmar que 
pocs anys abans del primer al~ament armat dels remences ja s'liavien deisat de 
prestar hornenatges i reconeixements de dornini així com també d'aplicar els riilils 
usos sobre la població remenca gironina. 

En resum, la Sentencia Interlocutbria de 1455, confirmada de noii l'any '1.157, 
suspenia la prestació dels mals usos i, tebricament, ~iniil.lava la servitud. Seriibla 
que aquesta Sentencia es va respectar i coinplir, si més no  la dociinientaciti cori- 
servridrt aixi ho demostra. A més a niés, al capítol 1 de  la Sent2ncia Arbitrril de 
<;uadrilupe, el rei Ferran també assegura que des de la sentGnciri dictad:\ per 
Alfons el Magnaniin els mals usos van (ieixar de pagar-se"'. No trobem mes refe- 

59. (;L\cI.I 1 h1017: E. (1989). L3tr~rct~rra crgrriricr cic la Plerifc~ cie lt>c cil segle .Vi: B3rcel0m1: I~iitid:ici5 
Vives i (hsnjuanü. 
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rencies a l'aplicació practica o exigencia de pagainent per cap mal ús després de  
l'any 1457 entre la documentació conservada de 1'Alinoina del Pa de  la Seu de  
Girona ni tampoc en la d'altres senyories. Així doncs, pocs anys abans del pri- 
mer algament armat dels reinences els mals usos havien desaparegut, si inés no  
a la practica, de les seves vides i tebricament ells havien esdevingut persones 
-jurídicament- lliures. 

Tot i aixb, no  podem menystenir la importancia d'aquesta mena d'abusos i 
dels liomenatges i reconeixeinents de domini que implicaven o confirmaven la 
pertinenga a la servitud, o si més no, el seu valor simbblic. La revocació feta per 
la Constitució "Com per lo Senyor" de l'any 1481 d'aquella famosa suspensió de 
1455, és a dir, la reimposició dels mals usos i altres servituds sobre els reinences 
és la causa directa del segon algament armat dels remences o de la seva segona 
guerra, segons Vicens Vives. En qualsevol cas, val a dir que la documentació 
estudiada en aquest treball no  reflecteix en absolut aquesta nova imposició. 
Potser els anims estaven encara massa trasbalsats perque la primera guerra era 
massa recent i és possible que aixb o la por, a la que abans feiein referencia, 
impedís que els pabordes de l'Almoina, per exemple, gosessin tornar a exigir 
homenatges i pagainents propis o exclusius de la pertinenca a la servitud. 

Com hem vist, 1'Almoina del Pa de la Seu de Girona després de 1457 no va 
tornar a aplicar ni els mals usos ni les servituds sobre els seus homes i dones pro- 
pis i solius i afocats. Perb el seu record, sobretot en la ment dels reinences, devia 
mantenir-se ben viu de manera que immediatament van reaccionar davant la seva 
nova tebrica imposició. No cal dir que els mals usos i la servitud no  només supo- 
saven una carrega econbmica sinó que tenien, a més a més o sobretot, una gran 
carrega siinbblica. Per tant, seria lbgic, com apuntava Vicens Vives, que només 
pel fet de tornar-los a sentir anomenar, els remences, i especialment molts dels 
que tan descontents estaven amb la solució de la primera guerra, es tornessin a 
revoltar per a exigir la seva definitiva desaparició. 

A l'inici d'aquest capítol ens plantejavem una pregunta, "1457: supressió dels 
mals usos?" Hi hein de respondre afirmativament a la vista de la documentació 
conservada -o més ben dit, de  la no  conservada, al meu entendre, per inexistent. 
Repetim-ho, des dels anys 1457 i 1458 els mals usos i la servitud van deixar d'e- 
xistir i, per tant, d'exigir-se a Catalunya. De manera que si aquesta afirmació fos 
certa, ens conduiria directament a unes altres preguntes: per que els remences es 
van allar en armes l'any 1462? Per que van tornar-hi l'any 1484? En tot cas, hau- 
ríem de tenir presents les reflexions de Pierre Vilar: "El pages cata12 lluita alho- 
ra contra els lligatns juridics senyorials i pel manteniment perpetu de  l'explota- 
ció engrandida que les pestes li han a s seg~ra t "~ .  

Paralliso Iiaya, kieron los dichos iiialos usos inliibidos e introduzidos y de entonces aqua por los diclios 
pageses no se lian pagado", VICENS VIVES, J. Historia de los reiizeriscrs .... p. 333. 
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